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Історія розвитку компанії з 1994 р. до сьогодні

1994

1995

1997

У 1994 році наказом Міністерства енергетики та електрифікації
України від 27.12.1994 №288 «Про створення державного
підприємства «Дніпрогідроенерго» реорганізовано в структурні
підрозділи Дніпровську ГЕС, Дніпродзержинську ГЕС, Каскад
Середньодніпровських ГЕС, Каховську ГЕС, Кременчуцьку ГЕС. На
їх базі створено державне підприємство «Дніпрогідроенерго».
Наказом
визначено,
що
державне
підприємство
«Дніпрогідроенерго» є правонаступником державних підприємств
Дніпровської
ГЕС,
Дніпродзержинської
ГЕС,
Каскаду
Середньодніпровських ГЕС, Каховської ГЕС, Кременчуцької ГЕС.
Виконання обов’язків директора державного підприємства
«Дніпрогідроенерго» покладено на Поташника Семена Ізрайлевича.
Наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від
07.07.1995 №120 «Про створення Державної акціонерної
гідроенергогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» затверджено
акт оцінки цілісного майнового комплексу державного підприємства
«Дніпрогідроенерго» і на базі ДП «Дніпрогідроенерго» засновано
Державну
акціонерну
гідроенергогенеруючу
компанію
«Дніпрогідроенерго».
Головою
Правління
ДАГК
«Дніпрогідроенерго»
призначено
директора
ДП
«Дніпрогідроенерго» Поташника Семена Ізрайлевича. Наказом
визнано ДАГК «Дніпрогідроенерго» правонаступником ДП
«Дніпрогідроенерго», і передбачено, що 100% акцій компанії
залишаються у державній власності.
У 1997 році наказом Міністерства енергетики від 07.10.97 №24
«Про зміни у структурі Державної акціонерної
гідроенергогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго»
реорганізовано Каскад Середньодніпровських ГЕС і створено з 1
жовтня1997 року у складі ДАГК «Дніпрогідроенерго» в межах
існуючої чисельності персоналу та без зміни статутного фонду
компанії відособлені підрозділи на правах структурних одиниць:
Каскад Київських ГЕС і ГАЕС та Канівська ГЕС. Відповідно
Статуту ДАГК «Дніпрогідроенерго» склад структури компанії
наступний:
Каскад Київських ГЕС і ГАЕС
Канівська ГЕС
Кременчуцька ГЕС
Дніпродзержинська ГЕС
Дніпровська ГЕС
Каховська ГЕС
Відповідно рішенню Правління Компанії – Управління ДАГК
«Дніпрогідроенерго» та Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС об’єднане.
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2003

2004

2005

2007

2011

2016

У 2003 році Наказом Мінпаливенерго №831 від 31.12.2003 року «Про
створення державної акціонерної компанії «Укргідроенерго» та
наказом №84 від 10.02 2004 року про внесення до наказу №881
реорганізовано
ДАГК
«Дніпрогідроенерго»
та
ДАЕК
«Дністрогідроенерго» шляхом їх злиття та створення на їх базі
Державного акціонерного товариства «Державна акціонерна
компанія «Укргідроенерго» (ДАТ «ДАК «Укрідроенерго»).
Відповідно до Указу Президента України від 22.01. 2004 №69 «Про
заходи,
щодо
підвищення
ефективності
управління
електроенергетичним комплексом» та Постанови КМ України від 22
червня 2004 року №794 «Про утворення Національної акціонерної
компанії «Енергетична компанія України» акції і майно компанії
ДАТ «ДАК «Укргідроенерго» передано у розпорядження
Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія
України». Наказом НАК «Енергетична компанія України» від
30.07.2004 р. № 3 Про затвердження Статуту ВАТ «Укргідроенерго»,
відповідно до Постанови КМ України від 22 червня 2004 року №794
«Про утворення національної акціонерної компанії «Енергетична
компанія України» та з метою приведення установчих документів
Державного акціонерного товариства «Державна акціонерна
компанія «Укргідроенерго» у відповідність до чинного
законодавства, найменування Державного акціонерного товариства
«Державна акціонерна компанія «Укргідроенерго» викладено в такій
редакції: «Відкрите акціонерне товариство «Укргідроенерго».
Відповідно до Статуту ВАТ «Укргідроенерго» у склад товариства
входять філії: Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС, Канівська ГЕС,
Кременчуцька ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Дніпровська ГЕС,
Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС.
Наказом НАК «Енергетична компанія України» від 23.09.2005 р. №
43 «Про затвердження змін до Статуту ВАТ «Укргідроенерго»
утворено та затверджено Положення про філію «Дирекція з
будівництва Дністровської ГАЕС».
У 2007 році на всесвітньому форумі керівників у м. Нью-Йорк
(США) ПрАТ «Укргідроенерго» увійшло до складу 100 кращих
підприємств світу, які проводять реконструкцію обладнання та
споруд.
18 березня 2011 року на загальних зборах акціонерів на посаду
Голови правління (з липня 2011 року – Генерального директора)
ВАТ «Укргідроенерго» обрано Сироту Ігоря Григоровича. 9 червня
2011 року на загальних зборах акціонерів у відповідності до Закону
України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про
перейменування компанії «Укргідроенерго» з відкритого
акціонерного товариства в публічне акціонерне товариство,
відповідні зміни затвердженно до Статуту товариства.
За результатами фінансово-економічної діяльності у 2016 році
чистий прибуток ПрАТ «Укргідроенерго» склав 2,210 млрд. грн. За
підсумками роботи у 2016 році товариство сплатило до бюджету
зобов’язань на суму 1,757 млрд грн, що втричі більше показника 2015
4

2017

року. Також у 2016 році компанія сплатила у бюджет 0,327 млрд грн
дивідендів.
Впродовж 2017 року Товариство продовжувало реалізовувати заходи
передбачені Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026
року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
13.07.2016 № 552-р. У 2017 році продовжувалася реалізація
будівництва Канівської ГАЕС – одного з найбільш пріоритетних
проектів ПрАТ «Укргідроенерго» в найближчій перспективі.
Канівська ГАЕС має стати третьою гідроакумулюючою
електростанцією ПрАТ «Укргідроенерго» разом із Київською та
Дністровською ГАЕС. Ведуться проектні роботи по будівництву
Каховської ГЕС-II та монтажні роботи по другій черзі будівництва
Дністровської ГАЕС (гідроагрегат №4).
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КАРТА ПРИСУТНОСТІ
Назва

Місце знаходження

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ПрАТ
«УКРГІДРОЕНЕРГО»

Київська ГЕС, м. Вишгород, Київська обл.,
07300

філія КАСКАД КИЇВСЬКИХ ГЕС І
ГАЕС

07300, Україна, Київська область,
м. Вишгород

філія КАНІВСЬКА ГЕС

19000, Україна, Черкаська область,
м. Канів, вул. Золотоніська,1

філія КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС

27519, Україна, Кіровоградська область,
Світловодський район, Павлівська сільрада,
масив «Кременчуцька ГЕС»,
вул. Енергетиків, 1

філія СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА
ГЕС

51918, Україна, Дніпропетровська область,
м. Кам'янське, вул. Рєпіна, 22

філія ДНІПРОВСЬКА ГЕС

69096, Україна, Запорізька область,
м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 1

філія КАХОВСЬКА ГЕС ІМЕНІ
П.С. НЕПОРОЖНЬОГО

74900, Україна, Херсонська область,
м. Нова Каховка, Новокаховське шосе, 3

філія ДНІСТРОВСЬКА ГЕС

60236, Україна, Чернівецька область,
м. Новодністровськ

філія ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА
ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС

60232, Україна, Чернівецька область,
Сокирянський район, с. Василівка,
вул. Центральна, 71

В процесі підготовки до будівництва

КАХОВСЬКА ГЕС - 2

Україна, Херсонська обл, Бериславський р-н, в
межах Козацької та Веселівської селищних
рад.

КАНІВСЬКА ГАЕС

Україна, Черкаська обл, Канівський р-н, біля с.
Бучак.
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КАРТА ПОТУЖНОСТЕЙ
Назва

Потужність, МВт

КИЇВСЬКА ГЕС

440,00

КИЇВСЬКА ГАЕС

235,50

КАНІВСЬКА ГЕС

493,00

КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС

639,00

СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС

388,00

ДНІПРОВСЬКА ГЕС

1 553,80

КАХОВСЬКА ГЕС

334,80

ДНІСТРОВСЬКА ГЕС

702,00

ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС

972,00

В процесі підготовки до будівництва

КАХОВСЬКА ГЕС - 2

250,00

КАНІВСЬКА ГАЕС

1000,00
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ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПрАТ «Укргідроенерго»
Пані та панове! Ми перебуваємо на етапі, коли технології, що постійно розвиваються,
у стислий період здатні радикально змінити цілі галузі економіки, трансформують світ
та суспільство. Одним з драйверів розвитку сучасних технологій став розвиток
відновлюваних джерел енергії, зокрема гідроенергетики.
Розуміючи ці виклики, та з метою забезпечення сталого розвитку, в ПрАТ
«Укргідроенерго» вирішили піти шляхом постійного самовдосконалення. Саме завдяки
цьому сьогодні Товариство демонструє зростаючі фінансові виробничі показники,
впроваджує сучасні рішення та розвиває корпоративну соціальну відповідальність.
Енергетична безпека є однією з найважливіших складових національної безпеки
України, запорукою її успішного розвитку та ключовою передумовою процвітання.
Втім, без належного технічного стану енергогенеруючого обладнання та впровадження
сучасних технологій у виробництві, вона так і залишиться ілюзією. ПрАТ
«Укргідроенерго»
значну
увагу
приділяє
модернізації
обладнання
на
гідроелектростанціях, підвищенню ефективності їх роботи.
З 1996 року ми ведемо масштабну реконструкцію обладнання та гідротехнічних
споруд ГЕС за рахунок коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій та за
власні ресурси. За цей час ми дали нове життя 71 гідроагрегату, забезпечивши загальний
приріст потужності станцій на 300 МВт. Варто зазначити, що модернізація ГЕС
проходить відповідно до найвищих світових стандартів безпеки й екології, а також за
підтримки національного високотехнологічного виробництва.
Наша мета – підвищення стійкості, надійності та ефективності об’єднаної вітчизняної
енергосистеми. Досягнути цього можна, усунувши дефіцит маневрових потужностей.
Не є таємницею, що найкращим джерелом регулюючих та резервних потужностей є
гідро- та гідроакумулюючі електростанції. Саме вони можуть забезпечити збалансовану
та ефективну роботу енергосистеми в цілому.
У цьому контексті стратегічною метою компанії на найближчу та середньострокову
перспективу є завершення будівництва Дністровської ГАЕС, а також будівництво
Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2. Реконструкція існуючих та будівництво нових
об’єктів гідроенергетики дозволить ПрАТ «Укргідроенерго» у 2020 році вийти на
показник у 11,5 млрд кВт∙год річного виробітку електроенергії, а до 2035 року вивести
частку маневрових потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16 %.
Будівництво нових гідроелектростанцій також дозволить знизити витрати імпортних
енергоносіїв для генерації електроенергії і тим самим зменшити викиди шкідливих
парникових газів.
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Прагнучи бути сучасною європейською компанією, ПрАТ «Укргідроенерго» активно
працює над розширенням обріїв міжнародної співпраці. Товариство плідно співпрацює
з провідними світовими компанії галузі, серед яких Andritz Hydro (Німеччина, Австрія),
Rico d.o.o (Словенія), Doğuş Group (Туреччина) та низкою інших. У рамках співпраці ми
реалізуємо спільні проекти, а також вивчаємо досвід будівництва гідроспоруд за
кордоном, їх експлуатації, вирішення екологічних та соціальних питань.
Переконаний: головною цінністю Товариства є люди – наші співробітники, члени їх
родин, громади тих населених пунктів, де розміщені наші гідроспоруди, українське
суспільство загалом. Затвердивши Стратегію корпоративної соціальної відповідальності
компанії, ми продемонстрували усьому світові соціальну спрямованість нашого бізнесу.
ПрАТ «Укргідроенерго» усвідомлює суспільну значущість результатів роботи компанії
для вітчизняної економіки та українського суспільства. Ми вважаємо, що наша
діяльність у сфері корпоративної соціальної відповідальності — важливий внесок у
сталий розвиток України. У цьому контексті для нас пріоритетними є добробут та
розвиток персоналу, безпека праці, охорона довкілля, розвиток місцевих громад у місцях
присутності ПрАТ «Укргідроенерго».
Ми поважаємо та цінуємо наших стейкхолдерів та партнерів.
Ми працюємо в інтересах держави і всього суспільства.

Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго»

Ігор Сирота
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РОЗДІЛ 1. ПРО «УКРГІДРОЕНЕРГО»
Місія та цінності
Місія:
Ми генеруємо екологічно чисту енергію з води в сучасний та надійний спосіб. Ми
забезпечуємо енергетичну стабільність і безпеку України, сприяємо соціальному,
економічному розвитку та конкурентоспроможності держави.

Цінності:
• Людина – це найвища цінність компанії, на якій будується ставлення до кожного
співробітника. Для компанії важливі її гідність, здоров'я, добробут, мотиваційні аспекти
і безпека.
• Відповідальність – особисте ставлення співробітника до своєї праці та іміджу
компанії. У це поняття ми вкладаємо відповідальність менеджера за поставлені завдання
і їх ефективність, а також відповідальність співробітників за якісне виконання своїх
функціональних обов'язків, з максимальним професіоналізмом і добровільними
ціннісними зобов'язаннями. У поняття «відповідальність за свою виробничу діяльність»
на перше місце ми ставимо інтереси людини, безпеку кожного українця, в чий будинок
поставляється чиста енергія, вироблена нашими підприємствами з води.
• Взаєморозуміння. Ефективність роботи компанії залежить від рівня
взаєморозуміння між керівництвом компанії, топ-менеджментом і всіма
співробітниками, баченням по досягненню загальних цілей, в реалізації державних
програм щодо забезпечення енергетичної безпеки країни.
• Довкілля. Одним з пріоритетів діяльності «Укргідроенерго» є організація та
проведення заходів попереджувального характеру, націлених на запобігання можливим
негативним впливам на довкілля. Товариство орієнтується на застосування передових
наукових досягнень при прийнятті рішень у сфері охорони навколишнього середовища
та екологічної безпеки. Ми прагнемо до енергоефективності та докладаємо всіх зусиль
для розвитку екологічної свідомості наших колективів і споживачів електроенергії.
• Україна. Своєю діяльністю ми засвідчуємо цінність української держави через
забезпечення її енергетичної незалежності та безпеки, сталого економічного розвитку та
конкурентоспроможності. Ми забезпечуємо розвиток гідроенергетики в Україні у
відповідності з сучасними тенденціями розвинутих країн, зокрема, країн-членів ЄС.
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Огляд енергетичного ринку України
Енергетична безпека є однією з найважливіших складових національної безпеки,
запорукою успішного розвитку держави та однією з умов процвітання. ПрАТ
«Укргідроенерго» – це головна гідрогенеруюча компанія країни, що забезпечує
покриття пікових навантажень, регулювання частоти і потужності, мобільний аварійний
резерв в Об'єднаній енергосистемі України (ОЕС).
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» є виробником електричної енергії
на території України відповідно до ліцензії НКРЕ від 18.08.2011 АГ № 578495, виданої
відповідно до постанови НКРЕКП від 18.08.2011 № 1462 (термін дії ліцензії з 18.08.2011
по 17.08.2021).
«Укргідроенерго» в своєму складі нараховує Апарат управління і 8 філій.
ВРІЗ:
Частка потужностей «Укргідроенерго» в балансі енергосистеми України складає
приблизно 7,3 %.
Для досягнення стратегічних цілей планується до 2020 року ввести в експлуатацію
978,2 МВт нових потужностей, до 2026 року буде введено 3540 МВт нових потужностей,
сумарна встановлена потужність складе 8868,4 МВт, а частка ПрАТ «Укргідроенерго»
сягне 15,5 % в загальному балансі потужності Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС)
України.
ВРІЗ:
Сумарна потужність Товариства на кінець 2018 року становить 5 758,1 МВт (103
гідроагрегати). Вироблено 11 368,597 млн кВт∙год електроенергії на суму 7 960 791 тис.
грн.
Сумарна встановлена потужність гідроелектростанцій Товариства на 01.01.2019 р.
становить 5 758,1 МВт (103 гідроагрегати). Гідроелектростанціями Товариства в 2018
році вироблено 11 368,597 млн кВт∙год електроенергії на суму 7 960 791 тис. грн.
ПрАТ «Укргідроенерго» приділяє значну увагу модернізації обладнання на
гідроелектростанціях, підвищенню ефективності їх роботи та рівня безпеки, інвестуючи
у технічне вдосконалення гідроагрегатів значні кошти, як власні, так і залучені. У 2018
році компанія послідовно продовжувала взятий раніше курс на реконструкцію
гідросилового та гідромеханічного обладнання в рамках широкомасштабної програми з
реабілітації діючих ГЕС. Наразі триває другий етап програми «ГЕС Укргідроенерго.
Реконструкція. II черга. Коригування», розрахований до 2024 року. Завершення
реконструкції ГЕС, які входять до складу компанії, продовжить їх експлуатаційний
ресурс щонайменше на 30-40 років, сприятиме підвищенню рівня безпеки експлуатації
станцій та зростанню їхньої загальної потужності на 307 МВт.
Протягом звітного періоду основні зусилля компанії були спрямовані на
реконструкцію станцій Дніпровського каскаду.
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Окрім того, реконструкція діючих ГЕС та ГАЕС, разом з будівництвом нових
гідрооб'єктів, дозволить Україні отримати ряд позитивних результатів у соціальноекономічному та екологічному вимірах.
Товариство розробляє техніко-економічне обґрунтування для розміщення
сонячних станцій (СЕС): на Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС
та Дністровській ГЕС сумарною потужністю 80-85 МВт. Розроблятиметься ТЕО і
вирішуватимуться питання передачі території в концесію або відкриття спільних
підприємств. Інший варіант – залучення кредитів та самостійного будівництва СЕС.
Європейська інтеграція
Найближчими роками роль гідроенергетики в регулюванні української
енергосистеми буде тільки зростати. Це пов'язано з активним будівництвом
сонячних і вітрових електростанцій, та, як наслідок, необхідністю паралельного
спорудження маневрових потужностей для їх регулювання. Зокрема країни ЄС
йдуть до того, що доля сонячної енергетики досягне 30-40 %.
До переваг ГЕС та ГАЕС, окрім їх приналежності до відновлюваних джерел,
можна віднести велику потужність, екологічність, а також значний термін
експлуатації – близько 100 років.
Відповідно до стратегії ЄС у прийнятому в 2014 р. прогнозі розвитку об'єднаної
європейської енергосистеми ENTSO-E в середньому передбачається до 2030 р.
порівняно з 2014 р. досягнути:
- зменшення потужностей ТЕС з 44,3 % до 30 %;
- різке збільшення потужностей ВДЕ (ГЕС, ВЕС, СЕС і ін.) з 38 % до 56 %, зокрема ВЕС
з 11,8 % до 20%, СЕС з 8 % до 13 %;
- збільшення потужностей ГАЕС вдвічі – з 49 млн кВт до 98 млн кВт.
Подальше будівництво ГАЕС паралельно з будівництвом ВЕС і СЕС планується в
багатьох країнах Європи. Слід зазначити, що введення цих ГАЕС в ОЕС України
дозволить значно зменшити витрати органічного палива на ТЕС за рахунок зменшення
в цілому виробітку електроенергії на ТЕС (включно зі зменшенням пусків-зупинок
блоків та збільшенням виробітку електроенергії на АЕС). Так, наприклад, у разі
заміщення Канівською ГАЕС потужністю 1000 МВт блоків ТЕС, середньорічне
зменшення витрат вугілля становитиме 550 тис. т, (також природного газу), що призведе
до зменшення викидів СО2 на 1,2 млн т, SO2 – 14,7 тис. т, пилу – 4 тис. т та ін.
За 2018 рік Товариством перевиконано план з виробітку електричної енергії на 431,6
млн кВт.год., або на 3,9 %.
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Важливі події 2018 року
Фахівець Укргідроенерго отримала премію Президента України
для молодих вчених
Відповідно до результатів Національного рейтингу якості
товарів і послуг «Зірка якості» Приватне акціонерне товариство
БЕРЕЗЕНЬ
«Укргідроенерго» визнано кращим підприємством України
2017 року
Проведення форуму «Гідроенергетика і довкілля: сталий
розвиток та збалансовані рішення»
КВІТЕНЬ
Міжнародний фінансовий аудит надав звіт щодо фінансової
звітності
Ігорю Сироті присуджено Державну премію України в галузі
науки і техніки 2017 року за роботу «Створення оборотних
ТРАВЕНЬ
гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення
ефективності об'єднаної енергетичної системи України».
Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив
ЧЕРВЕНЬ відповідність програми розвитку гідроенергетики Конституції
України
В «Укргідроенерго» започатковано програму добровільного
ЛИПЕНЬ
медичного страхування
СЕРПЕНЬ На Дніпрогес розпочалася масштабна реконструкція
ВЕРЕСЕНЬ «Укргідроенерго» впроваджує кодекс корпоративної етики
Землі енергетиків тепер належать Каскаду Київських ГЕС та
ГАЕС
ЖОВТЕНЬ
В «Укргідроенерго» продовжується реалізація заходів з
комплексної серцево-судинної діагностики працівників
Представники «Укргідроенерго» увійшли до басейнових рад
ЛИСТОПАД
Дніпра та Дністра
В «Укргідроенерго» відбулася презентація кодексу
корпоративного управління
ГРУДЕНЬ
На Дністровській ГАЕС стартував монтаж статора турбіни
гідроагрегату №4
СІЧЕНЬ
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РЕЗУЛЬТАТИ 2018 року
11368,60

Вироблено
До складу входять
Встановлена потужність
гідроелектростанцій
На станціях компанії
встановлено гідроагрегатів

10
5 758

млн кВт.год
електроенергії
станцій
МВт

103

Реконструйовано гідроагрегатів

70

Продовжено термін експлуатації
30-40
років
обладнання на
Співробітників
більше 3 000
осіб
Фонд оплати праці
567 838
тис. грн
Витрати на охорону праці
10456
тис. грн
Витрати на охорону
901,3
тис. грн
навколишнього середовища
Плата за природні ресурси
338 858,477
тис. грн
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 2018 РІК
Дохід від діяльності
8,4
млрд грн
Чистий дохід від реалізації
7 960 791
продукції
тис. грн
Чистий прибуток
3 668 256
тис. грн
Рентабельність ЕВІТА
65,1
%
Товариство сплатило в повному
обсязі свої зобов'язання до
2 200
млн грн
бюджетів усіх рівнів

Виробіток електроенергії у 2018 році млн. кВт.год
Назва електростанції
Київська ГЕС
Київська ГАЕС
Канівська ГЕС
Кременчуцька ГЕС
Середньодніпровська ГЕС
Дніпровська ГЕС
Каховська ГЕС
Дністровська ГЕС

Виробіток електроенергії
739,680
156,662
915,291
1407,542
1197,443
3567,367
1387,037
769,959

Дністровська ГАЕС

1227,616

Всього

11368,60
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РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
Стратегія розвитку «Укргідроенерго»
Стратегія та цілі ПрАТ «Укргідроенерго» ґрунтуються на Програмі розвитку
гідроенергетики на період до 2026 року, що схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13.07.2016 р. № 552-р, Енергетичній стратегії України на період
до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р) та Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020», схваленої указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015,
завданнями яких є забезпечення випереджаючого росту енергогенеруючих
потужностей для забезпечення надійного виробітку та постачання електроенергії для
промислових споживачів та населення України, підвищення стійкості, надійності й
ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи (далі – ОЕС) України та її
інтеграції з європейською енергосистемою, зменшення імпорту паливних ресурсів і
техногенного навантаження на довкілля, забезпечення енергетичної безпеки держави
шляхом ефективного та збалансованого розвитку атомної, теплової та відновлюваної
енергетики, зокрема з максимальним використанням економічно ефективного
гідроенергетичного потенціалу, а саме – гідроресурсів річок Дніпро та Дністер.
Енергетичною стратегією до 2035 року визначено, що до 2025 року необхідно
завершити реконструкцію існуючих потужностей ГЕС та будівництво нових агрегатів
ГЕС та ГАЕС, що дозволить зберегти у структурі генерації найбільш економічні та
маневрові з них, а також збільшити їх потужність.
Для досягнення стратегічних цілей планується до 2020 року ввести в експлуатацію
978,2 МВт, до 2026 року – 3540 МВт нових потужностей, сумарна встановлена
потужність складе 8868,4 МВт, а частка ПрАТ «Укргідроенерго» сягне 15,5 % в
загальному балансі потужності ОЕС України.
Беручи до уваги положення Енергетичної стратегії та існуючі плани розвитку
електроенергетичної галузі України, стратегія ПрАТ «Укргідроенерго» базується на
таких принципах та засадах:
- використання гідроенергетичного потенціалу в частині великих ГЕС –
реконструкція діючих і будівництво нових гідроагрегатів на річках Дніпро та Дністер;
- усунення дефіциту ОЕС України в маневрених потужностях – в короткостроковому
періоді завершення будівництва першої та другої черги Дністровської ГАЕС у складі 4
гідроагрегатів, в середньостроковому періоді – введення в експлуатацію третьої черги
Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегатів № 5-7, Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС2;
- розвиток альтернативних і поновлюваних джерел енергії;
- використання енергоефективного обладнання, цифрових систем керування
технологічними процесами, сучасних матеріалів та будівельних технологій і т. д.;
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- мінімізація негативного впливу на довкілля, обов'язкове впровадження
компенсуючих природоохоронних заходів;
- забезпечення соціального захисту працівників та регіонів діяльності
ПрАТ «Укргідроенерго», зокрема розвиток соціальної інфраструктури районів
будівництва нових потужностей.
У квітні 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ринок
електричної енергії», що набув чинності 11 червня 2017 року. Товариством виконується
низка заходів з підготовки до роботи в новому ринку, який стартує 1 липня 2019 року.
Заходи спрямовані на те, щоб ПрАТ «Укргідроенерго» продовжило стабільну роботу на
новому ринку та виконало всі завдання, що покладені на нього Енергетичною стратегією
України до 2035 року, Програмою розвитку гідроенергетики до 2026 року та іншими
державними нормативними документами.
Завдання та заходи
Враховуючи положення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року та
керуючись Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, Товариством
визначено основні напрямки діяльності. Серед них, зокрема, першочергові інвестиційні
проекти. Це завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох
гідроагрегатів, будівництво другої черги Дністровської ГАЕС (ГА-4), друга черга
реконструкції ГЕС Дніпровського каскаду, роботи по цих проектах вже ведуться. Є низка
перспективних проектів, що перебувають на етапі проектно-вишукувальних робіт і
будівництво по яких планується розпочати в середньостроковій перспективі. Зокрема,
активно ведеться розробка проектів будівництва Канівської ГАЕС та будівництва
Каховської ГЕС-2.
Також у своєму стратегічному плані розвитку ПрАТ «Укргідроенерго» враховує
необхідність робіт за невеликими проектами, які носять допоміжний характер до
експлуатації встановленого устаткування або забезпечують інфраструктуру. Це
створення системи антитерористичного захисту, реконструкція мостових переходів та
автодорожніх переїздів, капітальні ремонти, реконструкція бази відпочинку «Гористе»
тощо.
Можливі шляхи реалізації та джерела фінансування основних проектів:
- по Дністровській ГАЕС. II черга – безперебійне (достатнє) фінансування
зазначеного проекту за рахунок коштів ПрАТ «Укргідроенерго», зокрема інвестиційної
складової Товариства;
- по Канівській ГАЕС – власні кошти ПрАТ «Укргідроенерго» на фінансування
підготовчих інфраструктурних робіт та локальну частину проекту, також проводиться
активна робота із пошуку та залучення кредитних коштів державних і комерційних
фінансових установ.
- по будівництву Каховської ГЕС-2 - ЄС вже сьогодні фінансував розроблення ТЕО
зазначеного проекту за рахунок грантових коштів (близько 1 млн євро). Європейський
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Інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку повідомили про
зацікавленість у фінансуванні проекту.
Керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» в липні 2018 року здійснило робочий візит до
Китайської Народної Республіки (КНР) для обговорення з компаніями та фінансовими
установами Китаю питань, пов’язаних із залученням фінансування для реалізації
проектів у сфері гідроенергетики. У ході візиту було підписано Меморандуми щодо
співробітництва в будівництві гідроелектростанції в Україні.
Основні інвестиційні проекти, що будуть реалізовуватись
Назва проекту
Будівництво
Дністровської ГАЕС
II черга – гідроагрегат №
4
Будівництво Канівської
ГАЕС

Будівництво Каховської
ГЕС-2

Друга черга
реконструкції ГЕС ПрАТ
«Укргідроенерго»

Термін
реалізації
2017-2020 рр.

2007-2026 рр.

2021-2026 рр.

2006-2024 рр.

Мета проекту
- покриття існуючого попиту на пікову
потужність подальших періодів в ОЕС України;
- інтеграція енергосистеми України в об’єднану
енергосистему Європи, збільшення експортних
можливостей
- покриття існуючого попиту (разом з
Дністровською ГАЕС) на пікову потужність в
ОЕС України, створення системного резерву
1000 МВт
- переведення роботи Каховської ГЕС із базової
зони до пікової;
- ліквідація «холостих» скидів води, більш
повного використання водного потенціалу р.
Дніпро
- подовження дії роботи основного
електроенергетичного обладнання ще на 40-50
років;
- збільшення потужності діючих ГЕС на 307
МВт (шляхом відновлення та збільшення
коефіцієнта корисної дії гідроагрегатів);
- підвищення безпеки роботи ГЕС ПрАТ
«Укргідроенерго» (шляхом впровадження
сучасних систем керування, систем
моніторингу гідротехнічних споруд та ін.)
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Карта капіталів «Укргідроенерго»
Показники за 2017 рік

Показники за 2018 рік

Вироблено

9 969,32

млн кВт.
год.
електроенер
гії

Працівників

3061

осіб

5 716 400

тис. грн без
ПДВ

0,19

%

Отримання товарної
продукції на суму
Скільки ВВП країни
припало на ПрАТ
«Укргідроенерго»
Відсоток електроенергії,
яким Товариство
забезпечило населення
України
Товариство сплатило в
повному обсязі свої
зобов'язання до
бюджетів усіх рівнів
Чистий прибуток

6,68

%

1965

млн грн

1465533

тис. грн

Середня заробітна плата

11550

грн

витрати на охорону праці

8 206

тис. грн

ЦІННОС
ТІ
КОМПАН
ІЇ

Вироблено

11368,6

Працівників

3058

Отримання товарної
продукції на суму

7960791

Скільки ВВП країни
припало на ПрАТ
«Укргідроенерго»
Відсоток
електроенергії, яким
Товариство
забезпечило населення
України
Товариство сплатило в
повному обсязі свої
зобов'язання до
бюджетів усіх рівнів
Чистий прибуток
Середня заробітна
плата
витрати на охорону
праці

млн кВт.
год.
електрое
нергії
осіб
тис. грн
без ПДВ
%

0,22

%
7,13
млн грн
2200
3668256
15794
10456

тис. грн
грн
тис. грн

Ключові операційні результати
Обсяги виробництва
В 2016-2018 роках показники виробництва і корисного відпуску електроенергії ГЕС
порівняно з 2015 роком стабільно зростали і поступово наблизилися до
середньобагаторічних значень (приблизно 10 млрд кВт∙год/рік). Виробництво
електроенергії ГАЕС використовується для регулювання ОЕС України, його обсяг
керується командами системного диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» і залежить від
потреб ОЕС України. Здатність ГАЕС покривати піки навантаження і підвищувати
споживання електроенергії вночі робить їх дієвим засобом для вирівнювання режиму
роботи енергосистеми.

Виробництво електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» у 2015-2018 рр.
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Рік

УГЕ, млн
кВт∙год

2015
2016
2017
2018

6 425,792
8 711,764
9 969,317
11 368,597

Приріст до
попереднь
ого року
2 285,972
1 257,553
1 399,280

ГЕС
5 038,473
7 278,863
8 565,056
9 984,319

Приріст до
попереднь
ого року

ГАЕС
1 387,319
1 432,901
1 404,261
1 384,278

2 240,390
1 286,193
1 419,263

Приріст до
попередньо
го року
45,582
-28,640
-19,983

Корисний відпуск електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» у 2015-2018 рр.

Рік

УГЕ, млн
кВт∙год

2015
2016
2017
2018

6 290,379
8 550,186
9 806,015
11 187,740

Приріст
до
попередн
ього
року
2 259,807
1 255,829
1 381,725

ГЕС

Приріст до
попереднь
ого року

4 915,860
7 130,576
8 415,677
9 818,929

2 214,716
1 285,101
1 403,252

ГАЕС

1 374,519
1 419,610
1 390,338
1 368,811

Приріст до
попередньо
го року

45,091
-29,272
-21,527

Корисний відпуск електроенергії за 2018 рік склав 11 187,7 млн кВт∙год, що на 1 381,7
млн кВт∙год більше, ніж за 2017 рік (9 806,0 млн кВт∙год) та на 2 637,5 млн кВт∙год
більше, ніж за 2016 рік (8 550,2 млн кВт∙год). Темп приросту обсягу корисного відпуску
електроенергії за останні 3 роки становить 30,8 %.
Обсяги продажів
Показники, тис.грн
Чистий дохід від реалізації
продукції
EBITDA
Чистий прибуток
Рентабельність діяльності, %
Сума активів

2016 рік

2017 рік

2018 рік

5 997 813

5 716 400

7 960 791

3 977 905
2 209 718
36,8

2 832 783
1 465 533
25,6

5 181 155
3 668 256
46,1

25 071 912

26 676 074

30 042 233

Чистий дохід від реалізації продукції досяг найбільшого значення у 2018 році та склав
7 960 791 тис. грн, що на 2 244 391 тис. грн більше, ніж за 2017 рік (5 716 400 тис. грн)
та на 1 962 978 тис. грн більше, ніж за 2016 рік (5 997 813 тис. грн). Темп приросту обсягу
чистого доходу за останні 3 роки становлять 32,7 %.

Зобов'язання
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Загальна сума зобов'язань та забезпечень склала 6 259 215 тис. грн, серед них
довгострокові:
- довгострокові кредити банків – 3 060 147 тис. грн;
- інші довгострокові зобов'язання – 704 775 тис. грн;
- довгострокові забезпечення – 4 394 тис. грн;
- цільове фінансування – 28 098 тис. грн;
- інші зобов'язання – 532 276 тис. грн;
поточні:
- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 582 575
тис. грн;
- торгова кредиторська заборгованість – 616 249 тис. грн;
- поточні забезпечення – 55 571 тис. грн;
- розрахунки з бюджетом – 345 351 тис. грн;
- інші поточні зобов'язання – 329 779 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції ПрАТ «Укргідроенерго» за 2016-2018 роки
поступово збільшилася.
Собівартість реалізованої продукції
Стаття витрат, тис. грн
Виробнича
собівартість
продукції
Послуги виробничого характеру
Витрати на сировину і матеріали
Плата за воду
Витрати на електроенергію
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Податки, збори та платежі
Інші витрати

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2 625 725

2 767 634

3 157 097

41 360
28 496
151 177
1 309 476
226 144
48 851
787 440
23 915
8 866

61 203
38 545
197 173
1 361 191
265 393
57 645
736 708
42 552
7 224

101 928
43 101
269 034
1 544 233
342 403
73 840
718 457
51 037
13 064

Найбільшу частку в структурі собівартості протягом 2016-2018 років склали витрати
на електричну енергію для заповнення водойм Київської та Дністровської ГАЕС –
близько 50 % від собівартості. Обсяг зазначених витрат протягом ретроспективного
періоду мав тенденцію зростання. В 2018 році для заповнення водойм ГАЕС було
використано 1 868,0 млн кВт⋅год електроенергії.
Другою за питомою вагою статтею витрат є амортизаційні відрахування. Це пов’язано
з тим, що при виробництві електричної енергії на гідроелектростанціях необхідні значні
фінансові вкладення в основні засоби.
Собівартість
у 2016-2018 роках

реалізованої

продукції

ПрАТ

«Укргідроенерго»
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Назва продукції
Витрати
на
електроенергію
Амортизация основних
засобів і нематеріальних
активів
Витрати на оплату праці
та
відрахування
на
соц.заходи
Рентна
плата
за
використання води для
потреб
і
гідроенергоетики
Послуги
виробничого
характеру
Матеріали та інші

2016 рік
50%

2017 рік
49%

2018 рік
49%

30%

27%

23%

10%

12%

13%

6%

7%

9%

2%

2%

3%

2%

3%

3%

У 2016-2018 роках відбулось збільшення витрат щодо плати за воду з 151 177
тис. грн до 269 034 тис. грн. Для потреб гідроенергетики у 2016 році було використано
172 380,2 млн куб. м водних ресурсів і 237 872,9 млн куб. м – у 2018.
До складу інших витрат включені витрати на відрядження, охорону праці,
страхування, внески на регулювання, послуги сторонніх організацій тощо.
Чистий прибуток
Чистий фінансовий результат за 2018 рік склав 3 668 256 тис. грн, що на 2 202 723 тис.
грн більше, ніж за 2017 рік (1 465 533 тис. грн), та на 1 458 538 тис. грн більше, ніж за
2016 рік (2 209 718 тис. грн). Темп приросту обсягу чистого прибутку за останні 3 роки
становить 66,0 %.
Показники рентабельності діяльності ПрАТ «Укргідроенерго» у 2016-2018 роках
Показники
Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат/вартість активів)
х 100, %
Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат/власний капітал)
х 100, %
Рентабельність діяльності, (чистий фінансовий
результат/чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) х 100, %

2016 рік

2017 рік

2018 рік

8,8

5,5

12,2

11,1

7,1

15,4

36,8

25,6

46,1
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Збільшення показників рентабельності у 2018 році вказує на ефективність
використання активів, власного капіталу, господарської діяльності підприємства.
Зменшення таких показників у 2017 році пов'язано зі створенням резерву сумнівних
боргів на заборгованість ДП «Енергоринок» за відпущену електроенергію за 2012-2016
роки.
Матеріально-технічне забезпечення
Основні показники
Протягом 2018-го року з метою забезпечення поточних ремонтно-експлуатаційних та
адміністративних потреб структурних підрозділів Товариства було використано
матеріально-технічних ресурсів на суму 51 520 тис. грн (без врахування ПДВ). Цей
показник включає як вартість ресурсів, придбаних та переданих у виробництво протягом
2018-го року, так і використання запасів, що утворились в минулих періодах.
Крім того, здійснювалась значна робота з виконання встановлених показників планів
придбання основних засобів згідно Плану капітальних інвестицій на придбання
обладнання без здійснення будівництва та окремого Плану придбання інших
необоротних матеріальних активів.
В таблицях нижче наведено показники фактичних витрат, здійснених впродовж
звітного періоду з розподілом по сумах витрат для кожного структурного підрозділу.

Каховська ГЕС

Дністровська ГЕС

Дирекція з
будівництва
Дністровської ГАЕС

1 326

1 078

1 769

807

832

2 907

1 181

510

108

76

77

77

84

59

92

98

17 566

160

5 894

679

1 371

2 075

3 329

877

504

2 677

292

184

204

140

338

98

179

99

654

494

447

371

403

243

512

840

Дніпровська ГЕС

854

Кременчуцька ГЕС

1 985

Канівська ГЕС

361

Каскад Київських
ГЕС і ГАЕС

11 919

Управління

Статті
витрат

ПрАТ
«Укргідроенерго»

№
з/
п

Середньодніпровська
ГЕС

Матеріально-технічне забезпечення

Кошторис витрат на виробництво електроенергії
1
2
3
4
5

матеріали і
комплектую
чі вироби
канцелярськ
і товари
запасні
частини
будівельні
матеріали
МШП

1 534
4 037

73

22

спецхарчува
ння
паливо,
7 мастила та
масла
електроенер
8
гія
Всього
6

986

272

164

68

31

114

65

125

147

13 311

4 149

822

1 846

945

1 267

1 045

1 167

2 070

288

288

50 822

паливо,
мастила та
масла
Всього
1

1 104

13 354 3 273
5 339
4 717
7 304
Кошторис інших операційних витрат

3 194

3 699

8 838

698

288

17

7

245

17

64

60

698

288

17

7

245

17

64

60

Складські запаси
На підставі інформації, отриманої від філії Дніпровська ГЕС, збільшення вартості та
кількості складських запасів відбулось внаслідок надходження обладнання для
реконструкції Г1 – Г3 (елементи затворів верхнього та нижнього б’єфу), а також іншого
обладнання. По філії Дністровська ГАЕС збільшення вартості та кількості складських
запасів відбулось за рахунок обладнання придбаного та переданого генпідрядником для
монтажу в рамках проектів будівництва І та ІІ черг Дністровської ГАЕС. У міру
здійснення будівництва обладнання створює вартість об’єктів будівництва. Після
завершення монтажних робіт вартість обладнання та комплектуючих для монтажу
зменшиться.

293
355
013,54

31.12.201
8

1 771
070
002,35

Філія «Каскад
Київських ГЕС і
ГАЕС»
Філія
«Канівська
ГЕС»
Філія
«Дністровська
ГАЕС»
Філія
«Дністровська
ГЕС»
Філія
«Кременчуцька
ГЕС»
Філія
«Дніпровська
ГЕС»
Філія
«Каховська
ГЕС»
Філія
«Середньодніпро
вська ГЕС»

01.01.201
8

Центральний
склад

Вартість
запасів
станом,
грн, без
ПДВ

Загальна
вартість

Вартість запасів на складах ПрАТ «Укргідроенерго»
з 01.01.2018 р. до 31.12.2018 р.

19 888
431,26

27 238
158,22

57 901
985,74

33 626
139,08

13 643
330,96

21 363
753,70

39 334
994,49

1 498
300
134,09

25
074
803,4
8
20
539
222,4
7

24 855
077,71

55 689
409,68

35 798
781,12

13 282
227,25

20 760
028,30

122
354
356,57

19 788
574,57

14 985
607,20
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Всього

1 477
714
988,81

6 245
100,
30

5 874
404,52

18 566
991,25

1 464
673
995,01

4 535
581,0
1

4 095
049,41

66 664
946,89

16 010
206,55

1 703
379,95

Дивіденди
Дивідендна політика спрямована на досягнення оптимального балансу між виплатою
дивідендів акціонеру та реалізацією інвестиційної програми Товариства. Значною
подією в 2018 році було прийняття 27.04.2018 року рішення щодо виплати дивідендів за
результатами діяльності у 2017 році у сумі 439 659 900 грн.
ВРІЗ:
Виплачено дивідендів у сумі 439 659 900 грн за результатами діяльності у 2017 році.
За умови затвердження Кабінетом міністрів України базового нормативу
відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для ПрАТ
«Укргідроенерго» на рівні 30 %, сума дивідендів за результатами діяльності у 2018 році
складе 1 100 476,8 тис. грн.
Виплачені двіденди



Рік

Чистий фінансовий
результат, тис. грн

2017

1 465 533

2018

3 668 256

Дивіденди, тис. грн
439 659
1

100 477 *

за умови затвердження Кабінетом міністрів України базового нормативу
відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для ПрАТ
«Укргідроенерго» на рівні 30 %.

Інвестиційна діяльність
Інвестиційні програми Товариства (коротко- та середньострокові) формуються на
підставі схвалених Кабінетом Міністрів України Програми розвитку гідроенергетики на
період до 2026 року та Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність».
Заходи Інвестиційних програм спрямовані на:
- забезпечення випереджаючого росту енергогенеруючих потужностей з
максимальним використанням економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу
для забезпечення надійного виробітку і постачання електроенергії для промислових
споживачів та населення України;
- збільшення регулюючих маневрових потужностей гідроелектростанцій і
гідроакумулюючих електростанцій для підвищення стійкості та надійності роботи
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об’єднаної енергетичної системи України та інтеграції її в Європейську енергетичну
систему;
- вдосконалення управління і підвищення рівня безпеки діюючих об’єктів
гідроенергетики;
- розширення використання інших видів відновлювальної енергетики (сонця і
вітру).
Капітальні інвестиції ПрАТ «Укргідроенерго» у 2016-2018 роках
Показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1 839

3 334

3 531

1 410

2 466

3 105

429

868

426

Всього профінансовано, млн. грн з ПДВ
у тому числі за джерелами фінансування
- власні кошти
- кошти міжнародних фінансових
організацій

Відбувається щорічне зростання обсягів капітальних інвестицій із залученням
коштів міжнародних фінансових організацій як в об’єкти нового будівництва, так і в
реконструкцію (модернізацію) основного гідросилового та допоміжного обладнання,
гідротехнічних будівель і споруд, електротехнічного обладнання.
Основні інвестиційні проекти

Назва проекту

Друга черга
реконструкції
ГЕС ПрАТ
«Укргідроенерг»

Завершення
будівництва
першої черги
Дністровської
ГАЕС у складі
трьох
гідроагрегатів

Термін
реалізації,
роки
2006-2024

1983-2020

Мета проекту

Очікувані результати

Підвищення експлуатаційної
стабільності і надійності
енергопостачання шляхом
збільшення частки
регульованої потужності в
українській енергосистемі,
підвищення ефективності й
безпеки функціонування
ГЕС
Покриття попиту на пікову
потужність в ОЕС України і
покращення можливості
перетоків енергії з
суміжними
енергосистемами
європейських країн

Введення додаткової
потужності 354 МВт і, в
зв'язку з цим, отримання 366
млн кВт∙год додаткової
електроенергії

Зниження кількості пусків
блоків ТЕС (економія газу,
мазуту), стабілізації їх
навантаження та ККД
(економія вугілля),
забезпечення роботи нових
блоків АЕС в умовах
змінних режимів ОЕС
України. Підвищення
встановленої потужності
ГАЕС на 972 МВт в
генераторному режимі та на
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Будівництво
другої черги
Дністровської
ГАЕС
гідроагрегату №
4

2017-2020

Покриття попиту на пікову
потужність в ОЕС України
і покращення можливості
перетоків енергії з
суміжними
енергосистемами
європейських країн

Будівництво
третьої черги
Дністровської
ГАЕС у складі
гідроагрегатів
№ 5-7

2020-2023

Покриття попиту на пікову
потужність в ОЕС України
і покращення можливості
перетоків енергії з
суміжними
енергосистемами
європейських країн

Будівництво
2007-2026
Канівської ГАЕС

2021-2026
Будівництво
Каховської
ГЕС-2

Вирішення
проблеми
дефіциту
маневрених
потужностей в ОЕС України

Розширення Каховського
гідровузла за рахунок
будівництва Каховської
ГЕС-2 потужністю 250 МВт
та переведення гідровузла з

1263 МВт в насосному
режимі
Зниження кількості пусків
блоків ТЕС (економія газу,
мазуту), стабілізації їх
навантаження та ККД
(економія вугілля),
забезпечення роботи
нових блоків АЕС в
умовах змінних режимів
ОЕС України. Підвищення
встановленої потужності
ГАЕС на 324 МВт в
генераторному режимі та
на 421 МВт в насосному
режимі
Зниження кількості пусків
блоків ТЕС (економія газу,
мазуту), стабілізації їх
навантаження та ККД
(економія вугілля),
забезпечення роботи
нових блоків АЕС в
умовах змінних режимів
ОЕС України. Підвищення
встановленої потужності
ГАЕС на 972 МВт в
генераторному режимі та
на 1263 МВт в насосному
режимі
Введення Канівської ГАЕС
в експлуатацію сприятиме
виконанню Україною у
процесі інтеграції ОЕС
України до ENTSO-E вимог
стосовно регулювання
частоти та активної
потужності, а також
сприятиме створенню умов
для використання в Україні
повною мірою потенціалу
відновлюваних джерел
енергії. Встановлена
потужність ГАЕС 1000 МВт
в генераторному режимі та
1040 МВт в насосному
режимі
Збільшення сумарної
встановленої потужності
Каховського гідровузла за
рахунок встановлення нових
гідроагрегатів на ГЕС-2 на
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базового режиму
виробництва електроенергії
в напівпіковий та піковий

250 мВт (4*62,5 МВт), при
цьому забезпечення
додаткового обсягу
виробництва електроенергії
для покриття попиту в
піковій зоні графіка
навантаження на 217 млн
кВт⋅год та скорочення
виробництва електричної
енергії в базовій і
напівпіковій зонах добового
графіка навантаження на 173
млн кВт⋅год.
Переведення Каховського
гідровузла з базового
режиму виробництва
електроенергії в
напівпіковий та піковий, що
покращить стабільність
енергосистеми України.
Встановлення додаткових
агрегатів дозволить
підвищити використання
гідроагрегатами стоку
Каховського гідровузла до
95 % і тим самим збільшити
виробництво електроенергії.
Покращення якості
електроенергії в ОЕС
України за рахунок участі
гідроагрегатів Каховської
ГЕС-2 в системі
автоматичного регулювання
частоти та потужності як
ГЕС загалом, так і
виокремлених гідроагрегатів

Друга черга реконструкції ГЕС
Опис проекту: з 1996 року Товариство реалізує широкомасштабну програму
реконструкції діючих ГЕС:
Перша черга робіт виконувалася до 2005 року за фінансової підтримки Світового
банку в період 1996-2002 рр. у сумі 43,3 млн дол.
Другу чергу реконструкції розпочато у 2006 р. Проект фінансується за рахунок
власних коштів ПрАТ «Укргідроенерго» (інвестиційна складова до тарифу) та інвестицій
МФО в рамках 2-х проектів:
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• «Проект реабілітації гідроелектростанцій», що фінансується МБРР, 2006-2016
роки, загальна сума кредитування – 160 млн дол.;
• Проект «Реабілітація гідроелектростанцій», що фінансується спільно ЄБРР та
ЄІБ, 2013-2021роки, загальна сума кредитування – 400 млн євро.
Для фінансової підтримки виконання завдань Другої черги реконструкції ГЕС були
спрямовані кошти у сумі близько 4,5 млн євро, отримані від продажу одиниць скорочення
викидів СО2 Нідерландському європейському вуглецевому фонду за рахунок проведеної
в 2007-2012 роках реконструкції гідроагрегатів в рамках Проекту Спільного
Впровадження (Кіотський Протокол) із МБРР.
Реалізація проекту: 2006 – 2024 роки.
Загальна вартість проекту: станом на 10.06.2014 – 22 328,2 млн грн.
Цілями проекту є реконструкція 71 гідроагрегатів із встановленням нових:
• Регуляторів швидкості;
• Систем збудження;
• Систем управління та моніторингу;
• Системи діагностики обліку електричної енергії;
• Систем захисту;
• Генераторних вимикачів та іншого обладнання підстанцій;
• Реконструкція гідромеханічного обладнання та гідротехнічних споруд;
• Впровадження Систем автоматичного моніторингу безпеки гребель;
• Покращення екологічної ситуації на Дніпрі й Дністрі;
• Створення інформаційної системи управління ПрАТ «Укргідроенерго» та умов
роботи персоналу.
Проектом реконструкції ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» передбачено його фінансування
з декількох джерел. А саме:
1. Фінансування за рахунок власних коштів, які отримані від виробітку
електроенергії.
2. Фінансування за рахунок коштів, залучених з міжнародних фінансових організацій
(Світовий банк реконструкції і розвитку, Європейський банк реконструкції і розвитку,
Європейський інвестиційний банк).
Загальний термін реалізації всіх контрактів до 30.06.2021 р.
За період реалізації проекту було проведено реконструкцію 45 гідроагрегатів (ГА).
Приріст потужності в генераторному режимі гідроагрегатів склав 208,9 МВт.
До реалізації проекту залучені такі відомі іноземні компанії як Andritz Hydro GmbH
(реконструкція трьох гідроагрегатів Дніпровської ГЕС-1), Emerson (реконструкція
системи управління на всіх філіях). Вітчизняна компанія ПАТ «Турбоатом» в рамках
проекту ІІ етапу виконує реконструкцію двох блоків Канівської ГЕС, гідроагрегатів на
Кременчуцькій ГЕС і Каховській ГЕС.
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Станом на 01.01.2019 року проект профінансовано на 8 371,4 млн грн. (зокрема у 2016
році – 947 млн. грн, 2017 – 1 266 млн. грн, 2018 – 955 млн. грн).
Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів
Проект будівництва першої черги ГАЕС у складі трьох агрегатів, включаючи заходи
з підвищення надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового
обладнання та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС.
Реалізація проекту: 1983-2020 роки.
Вартість проекту: становить 14 793,5 млн грн.
Мета проекту: зниження кількості пусків блоків ТЕС (економія газу, мазуту),
стабілізації їх навантаження та ККД (економія вугілля), забезпечення роботи нових
блоків АЕС в умовах змінних режимів ОЕС України. Підвищення встановленої
потужності ГАЕС на 972 МВт в генераторному режимі та на 1 263 МВт в насосному
режимі.
У 2018 році здійснено корегування проекту будівництва у зв’язку із необхідністю
уточнення технічних рішень, строків будівництва, вартості матеріальних та трудових
ресурсів. Уточнена проектно-кошторисна документація загальною вартістю 17 500,3
млн грн передана на проходження державної експертизи.
Станом на 01.01.2019 року проект профінансовано на 13 492,2 млн грн (зокрема у 2016
році – 806 млн. грн, у 2017 році – 1 309 млн. грн, у 2018 році – 696 млн. грн), залишок
фінансування складає 1301,3 млн грн.

Будівництво Дністровської ГАЕС – 2 черга
Проект «Дністровська ГАЕС. Будівництво другої черги ГАЕС у складі гідроагрегату
№ 4» розроблено на виконання програми розвитку гідроенергетики України на період до
2026 року.
Реалізація проекту: 2017-2020 роки.
Мета проекту: введення в дію четвертого гідроагрегату станції дозволить збільшити
установлену потужність Дністровської ГАЕС на 324 МВт в турбінному режимі та на 421
МВт в насосному режимі. Виробіток електроенергії складе 768 млн кВт⋅год на рік.
Загальна вартість проекту: 4 513 181,313 тис. грн.
Системний ефект введення в експлуатацію ГА-4 призведе до зниження кількості
пусків блоків ТЕС (економія газу, мазуту), стабілізації їх навантаження та ККД (економія
вугілля), забезпечення роботи нових блоків АЕС в умовах змінних режимів ОЕС
України.
Зараз тривають будівельні роботи, заводами-виробниками поставлене гідросилове
обладнання, триває монтаж гідроагрегату № 4.
Станом на 01.01.2019 року проект профінансовано на 2 324,6 млн грн (зокрема у 2016
році – 20,6 млн. грн, у 2017 році – 641 млн. грн, у 2018 році – 1 663 млн. грн).
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Будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегатів № 5-7
До третьої черги будівництва Дністровської ГАЕС планується включити три
гідроагрегати (№ 5-7) загальною потужністю 972 МВт в генераторному режимі та 1263
МВт в насосному.
Реалізація проекту: 2020 – 2023 роки.
Орієнтовна вартість складе 18 843,4 млн грн.
Мета проекту: разом із завершенням будівництва третьої черги буде повністю
завершено спорудження Дністровської ГАЕС (сім гідроагрегатів), що дасть значний
системний, економічний та соціальний ефекти.
Введення в експлуатацію Дністровської ГАЕС дозволить покривати наявний попит
на пікову потужність в ОЕС України в перспективі. Системний ефект від запуску
першої черги Дністровської ГАЕС становить приблизно 700 млн грн/рік за рахунок
зниження кількості пусків блоків ТЕС (економія газу, мазуту), стабілізації їх
навантаження та ККД (економія вугілля).
Будівництво Канівської ГАЕС
Канівська ГЕС потужністю 479 МВт з верхньою водоймою ємністю 285 млн м3
працює з 1972 року на річці Дніпро, яка надає можливість використання її у якості
нижньої водойми майбутньої Канівської ГАЕС.
Реалізація проекту: 2007 – 2026 роки.
Мета проекту: майбутня електростанція є гідроакумулюючою, з добовим
регулюванням. Вона буде обладнана 4-ма зворотними гідроагрегатами потужністю 250
МВт кожний, її загальна встановлена потужність у генераторному режимі – 1000 МВт, в
насосному – 1040 МВт.
Вартість проекту в цінах станом на 01.01.2013 рік складає 11 984,3 млн грн (з ПДВ).
Крім того, витрати на будівництво житла та об’єктів соціального призначення - 302 млн
грн.
Будівництво Канівської ГАЕС забезпечить:
- підвищення енергетичної незалежності держави;
- підвищення надійності і маневреності об’єднаної енергетичної системи України за
рахунок:
• створення в ОЕС України мобільного аварійного резерву для компенсації
відмови найбільшої генеруючої одиниці (блок 1000 МВт АЕС);
• вирішення проблеми перевантаження базових станцій у години пік та
розвантаження їх у години нічного провалу;
• регулювання частоти і напруги у мережах високої напруги;
- до 10 % додаткової гідроенергії, що виробляється в Україні;
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- розвиток інфраструктури Черкаської області, нові робочі місця для місцевого
населення;
- екологічну нейтральність, мінімальний вплив на навколишнє середовище від
будівництва високоманеврових регулювальних потужностей.
Станом на 01.01.2019 року проект профінансовано на 113,9 млн грн (зокрема у
2016 році – 12 млн. грн, у 2017 році – 24 млн. грн, у 2018 році – 9 млн. грн).
Будівництво Каховської ГЕС-2
Реалізація проекту: 2021 – 2026 роки.
Каховська ГЕС має в складі каскаду найменшу встановлену потужність при одній з
найбільших середньорічних витрат дніпровської води. За характером використання ГЕС
в енергосистемі Каховська ГЕС належить до напівпікових ГЕС (3000-5000 годин).
Мета проекту: збільшення потужності Каховської ГЕС дозволить перевести її в
пікову частину графіка навантаження. Водними ресурсами забезпечено спільну роботу
ГЕС-1+ГЕС-2 протягом 4 годин встановленою потужністю 585 МВт.
При установці гідроагрегатів Каховської ГЕС-2 відбудеться збільшення основних
показників по гідровузлу: встановленої потужності і середньобагаторічного виробітку.
Вартість будівництва (в цінах 2013 року) складає 13 468,1 млн грн.
Станом на 01.01.2019 року профінансовано виконання робіт на 53,7 млн грн (у т.ч. у
2016 році – 17 млн. грн, у 2017 році – 2 млн. грн, у 2018 році – 25 млн. грн), залишок
фінансування будівництва складає 13 414,4 млн грн.
Проходження експертизи проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2» планується на
початку 2020 року.

Результати реалізації основних інвестиційних проектів
Загальним очікуваним результатом реалізації Стратегічного плану розвитку
Товариства стане забезпечення підвищення рівня безпеки, надійного і сталого
функціонування гідроенергетики та її ефективного розвитку з максимальним
використанням економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу, підвищення
стійкості, надійності та ефективності роботи ОЕС України за рахунок збалансованої
структури потужностей, забезпечення необхідних обсягів маневрених потужностей, з
виконанням в повному обсязі регулюючих функцій ОЕС України, покращенням умов
роботи АЕС і ТЕС і забезпеченням можливості введення нових потужностей АЕС,
зменшення споживання паливних органічних ресурсів і техногенного навантаження на
довкілля та забезпечення енергетичної безпеки держави в цілому. Виконання
передбачених завдань та заходів забезпечить суттєві позитивні результати
енергетичного, економічного, екологічного та соціального характеру.
Основними енергетичними результатами реалізації Стратегічного плану розвитку
ПрАТ «Укргідроенерго» будуть:
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- завершення другої черги реконструкції ГЕС Товариства з продовженням їх
експлуатаційного ресурсу на 30-40 років, підвищенням потужності на 307 МВт та
підвищенням рівня безпеки експлуатації;
- введення високоманеврових потужностей Дністровської ГАЕС і будівництво
Канівської ГАЕС для регулювання добового та тижневого графіків навантажень
енергосистеми;
- збільшення участі ГЕС в регулюванні якості електроенергії в ОЕС України за
рахунок підключення до АРЧП гідроагрегатів Каховської ГЕС-2.
Реалізація цих проектів дозволить підвищити стійкість, надійність та ефективність
роботи ОЕС України за рахунок збалансованої структури потужностей, забезпечення
необхідних обсягів маневрових потужностей з наданням у повному обсязі системних
послуг, створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на
електроенергію. Реалізація всіх перспективних проектів ПрАТ «Укргідроенерго» дозволить
до 2030 р. довести частку маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі
до 16 %. Це створить оптимальний баланс між різними видами енергогенеруючих
потужностей на ринку електроенергії в Україні.
Додатковими ефектами від реалізації Стратегічного плану розвитку будуть:
• підвищення якості електроенергії;
• зниження собівартості виробітку електроенергії;
• зменшення викидів продуктів горіння від ТЕС на органічному паливі;
• зменшення аварійності на ТЕС у зв’язку із зменшенням непроектних маневрових
режимів роботи;
• покращення соціально-економічних і екологічних умов за рахунок:
- комплексного використання водосховищ, зокрема для виробітку електроенергії,
боротьби з паводками, рекреації і водопостачання, що запобігатиме виникненню
надзвичайних ситуацій природного характеру, створенню більш екологічно безпечних і
сприятливих умов життєдіяльності населення;
- залучення інвестицій у регіон при будівництві ГЕС і ГАЕС, зокрема на соціальноекологічні потреби;
- збільшення робочих місць завдяки будівництву гідроенергетичних об'єктів.
• підвищення рівня безпеки гідроенергетичних об'єктів та суттєве зменшення
ризику виникнення аварійних ситуацій. Мінімізація ризику економічних збитків,
пов'язаних із виникненням аварійних ситуацій та ліквідацією наслідків.
За рахунок приросту виробітку електроенергії на ГЕС і роботи ГАЕС буде отримано
значну економію органічного палива, зокрема завдяки:
• реконструкції та вводу нових потужностей;
• збільшенню високоманеврових потужностей, які замінять блоки ТЕС, що
здійснюють добове регулювання графіка навантажень, а також створять умови для
оптимального завантаження працюючих АЕС.
Економічним результатом стане зниження собівартості виробітку електроенергії:
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• на ГЕС Дніпровського каскаду – після проведення реконструкції;
• на вугільних ТЕС – за рахунок створення умов для роботи в базовому режимі і,
відповідно, зменшення перевитрат палива в перехідних режимах зміни навантаження, а
також під час перебування енергоблоків у гарячому резерві;
• на АЕС – за рахунок створення умов роботи в постійному базисному режимі з
підвищенням коефіцієнту використання встановленої потужності (КВВП) та
підвищення виробітку електроенергії.
• Загальносистемний ефект – економія імпортованого природнього газу від
зменшення кількості пусків енергоблоків ТЕС для добового балансування графіку
споживання.
Екологічними та соціальними результатами реалізації Стратегічного плану розвитку
будуть зменшення техногенного навантаження на довкілля та покращення умов
проживання, зниження шкідливого впливу викидів на здоров'я населення за рахунок
зменшеного використання органічного палива і викидів забруднюючих речовин у навколишнє
середовище, зокрема парникових газів.

Антитерористичні заходи
ПрАТ «Укргідроенерго» на постійній основі приділяє увагу діяльності із
забезпечення надійної охорони та безпеки ГЕС і ГАЕС Дніпровського та Дністровського
каскадів. У філіях Товариства створені антитерористичні штаби, які проводять
моніторинг щодо можливого виникнення терористичних загроз, з метою оцінки їх
наслідків та своєчасного інформування взаємодіючих сил. Організована постійна
взаємодія та обмін інформацією з Антитерористичним центром при Службі безпеки
України (далі - АТЦ) та координаційними групами штабу АТЦ при обласних
управліннях СБУ, які залучаються до виконання спільних завдань протидії тероризму.
Необхідні плани захисту філій Товариства, взаємодії та алгоритм спільних дій
розроблені та затверджені відповідними інстанціями.
Філіями виконується передбачені Планом з реалізації Концепції боротьби з
тероризмом на ГЕС і ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на 2013–2020 роки заходи щодо
посилення охорони та антитерористичного захисту об’єктів Товариства, які
рекомендовані АТЦ при Службі безпеки України. Охорона ГЕС і ГАЕС забезпечується
загонами/командами ВВО філій Товариства, служба яких організовувалася відповідно
до вимог наказів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від
08.10.2007 № 480 та від 17.03.1992 № 399, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів
України, рішень РНБО України, наказів, розпоряджень та вказівок ПрАТ
«Укргідроенерго» у взаємодії з регіональними, територіальними та місцевим органами
Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України, підрозділами Національної поліції України та ДСНС України.
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Виконання ПрАТ «Укргідроенерго» запланованого комплексу заходів, в цілому,
забезпечило надійну безпеку та стабільне функціонування об’єктів Товариства. Завдяки
цьому будь яких суттєвих порушень режиму безпеки та охорони гідроелектростанцій,
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з терористичними діями протягом 2018
року не допущено.
З метою підтримання постійної готовності до виконання службових завдань,
здобуття практичних навичок, відпрацьовувалися схеми взаємодії в ході спільних
тренувань і навчань. Зокрема, у 2018 році, в Товаристві було проведено 638 практичних
тренувань. Із них – 55 спільних із силами взаємодії.
Персонал станцій діяв згідно затвердженим алгоритмом та відповідно до
розроблених планів взаємодії. За результатами навчань проведено підведення підсумків
дій персоналу за напрямами роботи, відмічені дії учасників, а також обговорені заходи
щодо підвищення готовності сил та засобів, які залучаються до забезпечення безпеки
ГЕС і ГАЕС.
Для забезпечення надійного рівня захисту та охорони ГЕС і ГАЕС від вірогідних
терористичних
посягань
щорічними
Інвестиційними
програмами
ПрАТ
«Укргідроенерго» плануються ряд заходів по облаштуванню ГЕС і ГАЕС сучасними
інженерно-технічними засобами охорони (АСФЗ), відео спостереженням, системами
контролю управління доступом, протитаранними пристроями, заміні огорожі тощо.
Товариство проводить інформаційно-роз’яснювальна та попереджувальну і
профілактичну роботу серед персоналу філій та апарату управління Товариства, яка була
направлена на створення атмосфери нетерпимості до застосування терористичних актів
в усіх його формах та проявах. Робота по реалізації Плану заходів з реалізації «Концепції
боротьби з тероризмом», а також виконання інших заходів щодо удосконалення охорони
та антитерористичного захисту, забезпечення надійного функціонування об’єктів філій
Товариства продовжується.

Фінансові інвестиції
Протягом 2018 року укладання деривативів та вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів Товариством не здійснювалось.
Акції, облігації та цільові облігації у звітному періоді не випускались.
Випуск боргових цінних паперів у звітному періоді не проводився. Конвертація
цінних паперів не проводилася.
Товариство не отримувало іпотеку.
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Розвиток та інновації
Протягом 2018 року науково-дослідними та проектними організаціями та інститутами
на договірній основі з ПрАТ «Укргідроенерго» виконувались наступні роботи та
дослідження (вартість робіт вказана без ПДВ):
Київська ГЕС
1. ПрАТ «Укргідропроект» виконав розрахунки стійкості напружено-деформованого
стану та міцності конструктивів ГТС на стоянах верхнього б’єфу. Вартість робіт складає
95 195 грн.
Ефективність. Виконано розрахунки стійкості проти зсуву та розрахунки міцності
елементів секції 4 лівобережного стояну верхнього б’єфу Київської ГЕС. Визначено
значення розрахункових коефіцієнтів стійкості проти зсуву більше нормативних
значень, тому стійкість секції забезпечена. Виконано розрахунки напруженодеформованого стану елементів секції 4. На основі отриманих результатів виконано
розрахунки міцності (визначення площі поперечних перерізів робочої повздовжньої та
поперечної арматури) для цих елементів. Аналіз міцності секції буде виконано пізніше
відповідно до графіка роботи.
2. ПрАТ «Укргідропроект» виконав розрахунки стійкості напружено-деформованого
стану та міцності конструктивів ГТС на стоянах нижнього б’єфу. Вартість робіт складає
95 195 грн.
Ефективність. Виконано розрахунки стійкості проти зсуву та розрахунки міцності
елементів секції 6 лівобережного стояну нижнього б’єфу Київської ГЕС. Визначені
значення розрахункових коефіцієнтів стійкості проти зсуву більше нормативних
значень, тому стійкість секції забезпечена. Виконано розрахунки напруженодеформованого стану елементів секції 6. На основі отриманих результатів виконано
розрахунки міцності (визначення площі поперечних перерізів робочої повздовжньої та
поперечної арматури) для цих елементів. Аналіз міцності секції буде виконано пізніше
відповідно до графіка роботи.
3. ПрАТ «Укргідропроект» виконав розрахунки стійкості напружено-деформованого
стану та міцності конструктивів ГТС на монтажному майданчику. Вартість робіт складає
180 294 грн.
Ефективність. Визначено значення розрахункових коефіцієнтів стійкості проти
зсуву і спливання більше нормативних значень, тому стійкість будівлі монтажного
майданчика забезпечена. Виконано розрахунки напруженого стану елементів будівлі
монтажного майданчика. На основі отриманих результатів виконано розрахунки
міцності (визначення площі поперечних перерізів робочої повздовжньої та поперечної
арматури) для цих елементів. Поперечної арматури в елементах фундаментної плити і в
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стінах з розрахунку не потрібно. Аналіз міцності будівлі монтажного майданчика буде
виконано пізніше відповідно до графіка роботи.
4. ПрАТ «Укргідропроект» виконав аналіз результатів розрахунків, висновки та
рекомендації ІІ етап. Вартість робіт складає 294 249 грн.
Ефективність. У даній роботі наведено аналіз результатів розрахунків стійкості та
міцності (армування) наступних споруд Київської ГЕС:
- будівлі ГЕС;
- монтажного майданчика;
- стоянів верхнього та нижнього б’єфів (секція 4 і секція 6);
- лівобережної греблі та дамби, включаючи острівну, руслову, заплавну, терасну
ділянки греблі.
5. ПрАТ «Укргідропроект» виконав аналіз результатів розрахунків, висновки та
рекомендації ІІ етап. Вартість робіт складає 131 333,33 грн.
Ефективність. В ході робіт проаналізовано дані вимірювань, згідно яких
констатувалася зміна фільтраційних витрат. Зроблено висновок, що ці дані не можуть
бути беззаперечною ознакою порушень фільтраційного режиму лівобережної греблі
через їх недостатню достовірність. Було підтверджено гіпотезу про недостатність
дренування греблі. При цьому під відсутністю повноцінного дренування треба розуміти
можливість порушення роботи будь якої частини дренажу (приймальної чи відвідної).
У результаті обстеження відкритих частин дренажної системи встановлено, що на
момент огляду близько половини водовипусків працювало в нормальних умовах
водовідведення, при цьому тільки три з них – в проектному гідравлічному режимі. Один
водовипуск перебуває в повністю непрацездатному стані. Три працюють в ускладнених
умовах водовідведення. На решті (30 %) водовипусків спостерігається порушення умов
нормального водовідведення. В більшості випадків це порушення має місце через стан
відвідних канав (наявність замулення, заростання рослинністю, бобрових гаток тощо).
До приблизно третини водовипусків (ВВ 3, ВВ 6, ВВ 10, ВВ 14, ВВ 15, ВВ 16) немає
вільного доступу. Водовипуски фактично розташовані на приватній території та доступ
можливий лише із дозволу та на розсуд власника.
6. ПрАТ «Укргідропроект» було виконано розрахунки стійкості, напруженодеформованого стану та міцності конструктивів ГТС. Вартість робіт складає 998 106,00
грн.
Ефективність. Визначені значення розрахункових коефіцієнтів стійкості проти
зсуву більше нормативних значень, тому стійкість стін забезпечена. В результаті
розрахункових напружень по контакту підошви з основою для найбільш напружених
секцій стоянів отримані стискаючі нормальні напруження. Виконані розрахунки
напруженого стану розважувальних стін. На основі отриманих результатів було
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виконано розрахунки міцності (визначення площі поперечних перерізів робочої
повздовжньої та поперечної арматури) для консольних елементів розглянутих стін.
Аналіз міцності стін буде виконано пізніше відповідно до графіка роботи.
7. ТОВ «Проектгідромех» було виконано інструментальне обстеження аварійноремонтних затворів № 11, № 13 верхнього б’єфу перед турбіною Київської ГЕС. Вартість
робіт складає 146 770 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментальних обстежень аварійно-ремонтних
затворів №11 та №13 Київської ГЕС були надані рекомендації.
8. ТОВ «Проектгідромех» було виконано інструментальне обстеження кришки
металевої над агрегатом № 18 Київської ГЕС. Вартість робіт складає 35 100 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментального обстеження металевої кришки над
агрегатом №18 Київської ГЕС були надані рекомендації.
Київська ГАЕС
ПрАТ СПКТ «Запоріжгідросталь» розробив проект капітального ремонту аварійноремонтного затвора № 2 Київської ГАЕС. Вартість робіт складає 66 498,00 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментального обстеження аварійно-ремонтного
затвору №2 водоприймача Київської ГАЕС були надані рекомендації.
Канівська ГЕС
1. ПрАТ СПКТБ «Запоріжгідросталь» було виконано інструментальне обстеження
ремонтних затворів № 1, № 3 нижнього б’єфу. Вартість робіт складає 144 477,50 грн без
ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментальних обстежень ремонтних затворів № 1 і
№3 нижнього б’єфу Канівської ГЕС були надані рекомендації.
2. ПрАТ СПКТБ «Запоріжгідросталь» було виконано інструментальне обстеження
аварійно-ремонтних затворів №1, №5, №13, №15, №21 верхнього б’єфу перед турбіною
Канівської ГЕС. Вартість робіт складає 179 265,00 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментальних обстежень аварійно-ремонтних
затворів №1, №5, №13, №15, №21 Канівської ГЕС були надані рекомендації.
3. ПрАТ СПКТБ «Запоріжгідросталь» було виконано інструментальне обстеження
сміттєутримуючої решітки № 14 Канівської ГЕС. Вартість робіт складає 23 902,00 грн
без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментального обстеження сміттєутримуючої
решітки №14 Канівської гідроелектростанції були надані рекомендації.
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4. ПрАТ СПКТБ «Запоріжгідросталь» було виконано інструментальне обстеження
аварійно-ремонтного затвора № 5 поверхневого водоскиду Канівської ГЕС. Вартість
робіт складає 35 150,00 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментального обстеження аварійно-ремонтного
затвора № 5 поверхневого водозливу Канівської ГЕС було надано рекомендації.
5. ПрАТ «Укргідропроект» було розроблено інструкцію по експлуатації АСК ГТС
спільно із традиційним контролем. Вартість робіт складає 234 382 грн без ПДВ.
Ефективність. В інструкції по технічному обслуговуванню вказані склад і короткі
технічні характеристики та особливості обслуговування технічних засобів АСК ГТС
Канівської ГЕС, наведені задачі обслуговування та склад процедур і операцій по різних
видах технічних засобів.
Кременчуцька ГЕС
ПрАТ «Укргідропроект» було розроблено інструкцію по експлуатації АСК ГТС
спільно із традиційним контролем. Вартість робіт складає 234 282 грн без ПДВ.
Ефективність. В інструкції по технічному обслуговуванню показані склад, короткі
технічні характеристики та особливості обслуговування технічних засобів АСК
Кременчуцької ГЕС, наведені задачі технічного обслуговування та склад його процедур
і операцій по різних видах технічних засобів.
Середньодніпровська ГЕС
1. ПрАТ СПКТБ «Запоріжгідросталь» було виконано інструментальне обстеження
основного затвору № 3 водозливної греблі Середньодніпровської ГЕС. Вартість робіт
складає 57 752,00 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментального обстеження основного затвора №3
водозливної греблі Середньодніпровської ГЕС були надані рекомендації.
2. ПрАТ СПКТБ «Запоріжгідросталь» було виконано інструментальне обстеження
підкранових балок через шлюз Середньодніпровської ГЕС. Вартість робіт складає 689
171,00 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментального обстеження металевих підкранових
балок і гальмівних конструкцій козлового крану в. п. 400/100/10 т через
Дніпродзержинський судноплавний шлюз були надані рекомендації.

Дніпровська ГЕС
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ТОВ НВП Технополіс «Екоіндустрія» було проведено комплексне обстеження
напірного водоводу та відсмоктувальної труби гідроагрегату Дніпровської ГЕС.
Вартість робіт складає 163 654,42 грн без ПДВ.
Ефективність. Даний звіт є підсумковим документом комплексу робіт з обстеження
напірного водоводу і відсмоктувальної труби гідроагрегату № 3 Дніпровської ГЕС.
Дослідження виконані з використанням сучасних методик і засобів діагностики і
відповідають високому рівню в даній області техніки, а також вимогам національних
нормативних документів.
Каховська ГЕС
На Каховській ГЕС у 2018 р. науково-дослідних робіт не виконувалось.
Дністровська ГЕС
1. ПрАТ СПКТБ «Запоріжгідросталь» було виконано інструментальне (експертне)
обстеження крана козлового спеціального в. п. 2х150/30+20+1т, зав. № 101/01
водозливної греблі Дністровської ГЕС-2. Вартість робіт складає 64 028,20 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментального обстеження крана козлового
спеціального в. п. 2х150/30+20+1т (шифр 83ХЯ/6) зав. №101/01 водозливної греблі
Дністровської ГЕС-2 були надані рекомендації.
2. ПрАТ СПКТБ «Запоріжгідросталь» було виконано інструментальне обстеження
(ревізія) гідроприводу (270-270-0-8,4)2 затворів водозливної греблі Дністровської ГЕС2. Вартість робіт складає 54 239,50 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментального обстеження (ревізії) гідроприводу
(270-270-0-8,4)2 основних затворів водозливної греблі Дністровської ГЕС-2 були надані
рекомендації.
3. ПрАТ СПКТБ «Запоріжгідросталь» було виконано інструментальне обстеження
ремонтного затвору № 1 верхнього б’єфу Дністровської ГЕС. Вартість робіт складає 150
634,00 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментального обстеження ремонтного затвору № 1
щитової стінки Дністровської ГЕС були надані рекомендації.
4. ПрАТ СПКТБ «Запоріжгідросталь» було виконано інструментальне обстеження
основних затворів поверхневого водозливу гідроагрегату ГА № 4 Дністровської ГЕС.
Вартість робіт складає 134 642 грн без ПДВ.
Ефективність. На підставі інструментального обстеження основних затворів
поверхневого водозливу гідроагрегату ГА №4 Дністровської ГЕС-1 надані рекомендації.
Дністровська ГАЕС
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1. ПрАТ «Укргідропроект» було виконано обстеження стану укосів огороджувальних
дамб верхньої водойми та прилеглої до них території. Вартість виконаних робіт 148 576
грн без ПДВ.
Ефективність. В березні 2018 р. фахівці ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних
досліджень» провели чергове обстеження стану гребеня і укосів дамб верхньої водойми
(ВВ), а також прилеглих до них ділянок задамбової території. Обстеження стану укосів
огороджувальних дамб проводилося у вологий весняний період при рівні води у верхній
водоймі +226,50 м. Результати обстеження і зіставлення їх з даними попередніх
обстежень засвідчили хороший стан укосів огороджувальних дамб ВВ. Верховий укіс
вздовж дамби стабільний. Переробка берега в зоні спрацювання ВВ незначна, висота
берегового уступу становить 0,5 м. Візуальний огляд стану колодязів задамбового
дренажу не виявив будь-яких змін. Всі колодязі були закриті кришками з металевими
скобами. Просадок ґрунту довкола них не спостерігалося. У водовідвідних лотках
місцями спостерігається невелике замулювання піщано-суглинним матеріалом.
2. ПрАТ «Укргідропроект» було виконано дослідження швидкісного і
температурного режимів у зоні відвідного каналу ГАЕС. Вартість виконаних робіт 485
207,00 грн без ПДВ.
Ефективність. У технічному звіті наведені результати робіт, виконаних у липні 2018
року на ділянці відвідного каналу Дністровської ГАЕС з вивчення гідравлічного режиму
водного потоку. Намічена програма робіт була повністю виконана. Виконана робота
дозволяє отримати в повному обсязі вихідні дані для подальших гідрологічних
розрахунків.
3. ПрАТ «Укргідропроект» була проведена оцінка режиму джуржевского
водоносного горизонту після експлуатації ГАЕС в зонах, прилеглих до основних споруд
і порівняння його з періодом до початку будівництва. Вартість виконаних робіт 231
211,00 грн без ПДВ.
Ефективність. Був проведений детальний аналіз усіх моніторингових
гідрогеологічних робіт, виконаних відділом вишукувань Укргідропроекта, а нині ТОВ
«МІЖВІДОМЧИЙ ЦЕНТР ІНЖЕНЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ». Окрім цього, були
проаналізовані роботи науково-дослідного відділу (НДВ) Укргідропроекта, а також
заміри, виконані гідроцехом Дністровської ГАЕС.
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Міжнародне співробітництво
ПрАТ «Укргідроенерго» зацікавлене у співпраці з іноземними партнерами, при
цьому зберігаючи пріорітетність залучення українських провідних заводів-виробників
для створення робочих місць та спільного виготовлення обладнання. Компанію знають
та цінують за межами країни. Вже понад 10 років ми готуємо нашу звітність за
міжнародними стандартами, що свідчить про результативну діяльність Товариства. Це,
в свою чергу, підвищує рівень довіри до ПрАТ «Укргідроенерго» у міжнародних
партнерів, які підтримують подальші спільні проекти.
Сьогодні ми активно співпрацюємо з німецькими та австрійськими колегами над
впровадженням в українській гідроенергетичній галузі європейського досвіду.
Австрійська компанія «Andritz Hydro» є світовим постачальником електромеханічних
систем і послуг для гідроелектростанцій і одним з лідерів на світовому ринку обладнання
для виробництва гідравлічної енергії. Спільно виконується програма «Трансфер
європейських технологій в гідроенергетику України», заходи з популяризації
гідроенергетики загалом, реконструкція 3-х гідроагрегатів філії «Дніпровська ГЕС».
Заплановано спільні заходи з навчально-освітніх програм, обмін групами фахівців з
вивчення досвіду будівництва та експлуатації енергооб’єктів України, Австрії,
Німеччини, Португалії, Норвегії та інших країн.
У компанії склалися тісні контакти зі словенськими підприємствами, передусім з
компанією «Rico» (Ріко). Колеги з Любляни діляться досвідом проектування,
супроводження і реалізації проектів будівництва. Особлива увага приділяється роботі з
місцевими громадами, громадськими екологічними організаціями.
Дружні до нас відносини демонструють турецькі компанії, передусім фірма «Dogus»
(Догуш), і сприяють вивченню вирішення проблематики фінансування будівництва
енергетичних споруд, комунікацій, діляться досвідом співпраці з банками та
міжнародними фінансовими організаціями.
Відбувається співпраця і з китайськими підприємствами. Китай – це зв'язки з
найбільш крупними авторитетними та досвідченими енергокомпаніями. ПрАТ
«Укргідроенерго» використовує досвід Power China International Group, China National
Electric Engineering Co (CNEEC), China Gezhouba Group International Engineering Co
(CGGC), China Machinery Engineering Corporation (CMEC).
На основі всього викладеного проведено цикл важливих зустрічей і перемовин,
підписано ряд меморандумів про наміри щодо співпраці.
Представники ПрАТ «Укргідроенерго» брали участь у найбільш актуальних
міжнародних заходах, присвячених розвитку гідроенергетики, її популяризації.
А саме:
‒ Щорічний австрійсько-український день відновлюваної енергії (м. Київ);
‒ Управління водними ресурсами, енергія води і сонця (м. Київ);
‒ Німецько-український
форум
фінансової
підтримки
розвитку
енергетичного сектору України (м. Берлін);
‒ Третій німецько-український бізнес-форум (м. Берлін);
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‒ Форум на підтримку відновлюваної енергії під патронатом ГО «Офіс
Амбасадора Відновлюваної Енергії» (м. Львів);
‒ Конференція «Співпраця з громадськими організаціями та органами
місцевого самоврядування» при будівництві енергооб'єктів (м. Любляна).
Плани щодо міжнародного співробітництва
В планах ПрАТ «Укргідроенерго» в рамках міжнародного співробітництва
встановити постійні контакти з наступними організаціями:
‒ Німецький промисловий Союз (м. Франкфурт);
‒ GIZ (м. Берлін), Німецьке товариство міжнародного співробітництва при
Уряді ФРН;
‒ Міжнародна гідроенергетична асоціація IHA;
‒ Всесвітня рада відновлюваної енергетики;
‒ Глобальна платформа «Global 100% RE».
Взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями
Основними завданнями ПрАТ «Укргідроенерго» в міжнародній діяльності є
залучення фінансових інвестицій для:
• реалізації Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій»;
• реалізації інвестиційного проекту «Будівництво Канівської ГАЕС»;
• реалізації інвестиційного проекту «Будівництво Дністровської ГАЕС. 3 черга у
складі 5-7 агрегатів».
В 2018 році ПрАТ «Укгідроенерго» продовжувало взаємодіяти з Міжнародним
банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку,
Європейським інвестиційним банком за наступними позиками:
• Угода про позику від 19.09.2005 року № 47950-UA;
• Угода про позику від 03.02.2010 року № 77910-UA;
• Кредитна угода (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») від 29 вересня 2011
року № 40518;
• Кредитна угода (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») від 30 грудня 2015
року № 47947;
• Фінансова угода між Україною та ЄІБ (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»)
від 21 вересня 2012 року № 31.177.
ВРІЗ:
Товариство в 2018 році отримало 399 699 тис. грн позикових коштів від
міжнародних фінансових організацій, а погасило 559 126 тис. грн кредитів.
Значною подією у взаємовідносинах з міжнародними фінансовими організаціями
було підписання 16 січня 2018 року Листа про внесення змін до Фінансової угоди від 21
вересня 2012 року № 31.177 між Україною та Європейським інвестиційним банком,
яким скоригована остання дата вибірки Кредиту до 31 грудня 2020 року.
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РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Система корпоративного управління
Система корпоративного управління створюється з метою реалізації цілей діяльності,
які визначені Статутом Товариства, що буде сприяти реалізації стратегічних цілей
держави в сфері розвитку гідроенергетики відповідно до Програми розвитку
гідроенергетики на період до 2026 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.07.2016 № 552-р) та Енергетичної стратегії України до 2035 року (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р).
Метою впровадження стандартів корпоративного управління є прозорість і швидкість
прийняття рішень, стратегічний розвиток та ефективність інвестицій, захист економічних
інтересів держави, орієнтація на людей як головний капітал Товариства, взаємовигідна
співпраця з зацікавленими особами (стейкхолдерами), ефективність і прозорість
Товариства, де будуть забезпеченні права Товариства, запроваджено ефективну систему
внутрішнього контролю та усунення політичних впливів.
Це забезпечить прозорість ведення господарської діяльності Товариства,
відповідальність органів управління та виконання зобов'язань Товариства при здійсненні
господарської діяльності через належне функціонування органів управління, ефективний
внутрішній контроль, транспарентність, чітке визначення прав і обов'язків акціонерів та
зацікавлених осіб, що в результаті буде сприяти розвитку гідроенергетики України,
зростанню інвестиційної привабливості Товариства, поступовому перетворенню
Товариства в мультиенергетичну компанію світового рівня та забезпеченню сталого
соціально-економічного розвитку.
Впровадження стандартів корпоративного управління застосовується в міжнародній
практиці, вимогах чинного законодавства та загальноприйнятих стандартах етичної
поведінки. Зі змінами в законодавстві в Товаристві відбувається реорганізація.
Пріоритетами реорганізації є:
– прозорість і швидкість прийняття рішень;
– стратегічний розвиток та ефективні інвестиції;
– захист економічних інтересів держави;
– орієнтація на людей як головний капітал Товариства;
– взаємовигідна співпраця з громадами.
У рамках реорганізації впроваджується Наглядова рада, до складу якої увійдуть
незалежні директори. Розробляється система оцінки роботи та її розподіл залежно
від складності й важливості, рівня відповідальності працівника за прийняті
рішення, необхідності спеціальних знань або навичок у роботі, впливу на загальний
результат тощо. Наразі Наглядова рада не сформована.
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У зв'язку з проведенням реформи корпоративного управління, до моменту старту
конкурсу з обрання незалежних членів Наглядової ради Товариством та
Міненерговугілля було вжито необхідних заходів щодо приведення внутрішніх
нормативних актів відповідно до вимог чинного законодавства.
Зокрема, були внесені зміни до Статуту Товариства, затверджено Принципи
формування Наглядової ради.
ВРІЗ:
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго» ухвалений у березні 2019
року.
Ще одним внутрішнім нормативним документом є Кодекс корпоративного
управління ПрАТ «Укргідроенерго», який було ухвалено у березні 2019 року.
Кодекс спрямований на впровадження стандартів корпоративного управління, що
застосовуються в міжнародній практиці, вимог чинного законодавства та
загальноприйнятих стандартів етичної поведінки, підвищення корпоративної культури
та створення ефективної моделі управління Товариством.
Відповідно до пункту 25 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні
товариства» та пункту 8.9.5.29 Статуту ПрАТ «Укргідроенерго» затвердження
принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до компетенції
Загальних зборів Товариства.
Адвокатським об'єднанням «ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС ЛІГАЛ» було
розроблено та здійснено презентацію проекту Кодексу корпоративного управління
ПрАТ «Укргідроенерго».
При розробці проекту були використанні наступні міжнародні стандарти з
корпоративного управління:
- Керівні принципи ОЕСР з корпоративного управління для підприємств з
державною часткою власності (редакція 2015 року).
- Принципи ОЕСР з корпоративного управління (редакція 2015 року).
- Інструментарій Всесвітнього Банку щодо корпоративного управління для
підприємств з державною часткою власності (редакція 2014 року).
- Авторитетне видання Кодексу Корпоративного управління Великобританії
(редакція 2018 року), затверджене Радою фінансової звітності Великобританії.
Кодекс було розроблено на основі принципу розмежування функцій держави як
регулятора та як суб'єкта управління Товариством, що здійснюється Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України, як передбачено в Керівних принципах
ОЕСР з корпоративного управління для підприємств з державною часткою власності.

44

Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго» передбачає сукупність
добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів
акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та
контролю Товариства.
Проект Кодексу розроблено з метою підвищення конкурентоспроможності та
економічної ефективності Товариства завдяки забезпеченню:
– належної уваги до інтересів акціонерів;
– рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
– ефективного здійснення повноважень держави;
– фінансової прозорості;
– запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.
У Кодексі визначені основні принципи корпоративного управління органів управління
та контролю Товариства.
Дотримання положень Кодексу забезпечить прозорість ведення господарської
діяльності Товариства, відповідальність органів управління та виконання зобов'язань
Товариства при здійсненні господарської діяльності через належне функціонування
органів управління, ефективний внутрішній контроль, транспарентність, чітке
визначення прав і обов'язків акціонерів та зацікавлених осіб.
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго» було затверджено 05
березня 2019 року наказом Міненерговугілля № 90, наказом Міненерговугілля № 91
було оголошено конкурсний відбір кандидатів на чотири вакантні посади незалежних
членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго». На 2019 рік планується створення
Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» та її комітетів.
Моніторинг ефективності діяльності органів управління компанії здійснюється
державою в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Відповідно до Кодексу держава в особі Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України (далі – Міністерство) має бути професійним та відповідальним
власником і здійснювати свої повноваження ефективно для підвищення ринкової
вартості активів Товариства, забезпечення енергетичної стабільності і безпеки України,
сприяння соціальному, економічному розвитку та конкурентоспроможності держави.
Для досягнення відповідних завдань держава під час реалізації своїх майнових прав
щодо Товариства повинна дотримуватись принципу розмежування функцій державивласника та держави-регулятора.
Враховуючи стратегічне значення компанії у сфері гідроенергетики, держава
здійснює права власності в інтересах широкої громадськості (суспільства), тому точно
оцінює та розкриває інформацію про мету, завдання та необхідність володіння акціями
Товариства, забезпечує моніторинг та перегляд такої мети та завдань на постійній
основі.
Держава володіє, а Міністерство здійснює функції з управління пакетом акцій
Товариства для забезпечення енергетичної стабільності і безпеки України, розвитку
гідроенергетики, збереження та подальшого підвищення ринкової вартості активів
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Товариства, забезпечення економічних інтересів українського народу, отримання
прибутку Товариством при здійсненні господарської діяльності.
Держава здійснює свої функції відповідно до та на основі політики власності, а саме
Основних засад впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання
державного сектору економіки.
Відповідно до принципу чітких цілей діяльності суб’єктів господарювання,
держава як засновник та єдиний акціонер Товариства в особі Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України, в строки, встановлені законодавством, встановлює
стратегічні цілі Товариства та здійснює контроль їх досягнення. Такі цілі мають бути
чітко розділені на комерційні та некомерційні.
Комерційні цілі встановлюються для діяльності Товариства, що здійснюється з
метою отримання прибутку. Товариство при виконанні комерційних цілей та управлінні
його активами має керуватися стратегічним бізнес-планом, що забезпечить:
а) довгостроковий розвиток підприємства;
б) підвищення інвестиційної привабливості;
в) виплату дивідендів (відрахування частини прибутку);
г) сталий прибуток від діяльності та його збільшення.
Некомерційні цілі (соціальні функції) встановлюються для діяльності Товариства,
що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів без мети
одержання прибутку. У разі, якщо на Товариство покладаються спеціальні обов’язки для
забезпечення загальносуспільних інтересів, то вони повинні бути обґрунтовані, чітко
визначені та оприлюднені. Міненерговугілля та Товариство мають оцінити обсяг витрат,
пов’язаних з виконанням відповідних спеціальних обов’язків, а також їх вплив на
фінансову ефективність.
Результати комерційної та некомерційної діяльності мають бути окремо
відображені в управлінській звітності Товариства.
Міненерговугілля встановлює, що основними цілями та пріоритетами, згідно з
якими держава володіє Товариством (здійснює управління корпоративними правами
Товариства), зокрема, є:
Стратегічні цілі:
1. забезпечення та підвищення енергетичної безпеки України шляхом:
– збереження та розвитку промислового та кадрового потенціалу, виробничої бази;
– розроблення і впровадження прогресивних технологій для розвитку
гідроенергетики з максимальним використанням економічно ефективного
гідроенергетичного потенціалу;
– вдосконалення управління об’єктами гідроенергетики, підвищення рівня їх
безпеки, збільшення регулюючих маневрових потужностей гідроелектростанцій і
гідроакумулюючих електростанцій для підвищення стійкості та надійності роботи
об’єднаної енергетичної системи України;
– всебічного стимулювання підвищення рівня енергоефективності;
2. забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку електричної енергії, зокрема
за рішеннями органів державної влади та управління;
3. інтеграції держави в Європейську енергетичну систему, зменшення обсягу
споживання органічних паливних ресурсів і техногенного навантаження на навколишнє
природне середовище;
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4. набуття та підтримання статусу Товариства як провідної компанії у
енергетичному секторі, яка провадить господарську діяльність з належним урахуванням
її зобов’язань перед державою, суспільством, бізнес-партнерами та працівниками
Товариства;
5. забезпечення виконання Товариством вимог нормативно-правових актів, у тому
числі Закону України «Про ринок електричної енергії», та зобов’язань, взятих Україною
відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до
Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», а також відповідних
міжнародних енергетичних договорів;
6. забезпечення прозорості, звітності (в тому числі щодо досягнення комерційних
та некомерційних цілей) та якісного і регулярного розкриття інформації щодо діяльності
Товариства: прозорості фінансової документації, інформації про всі великі угоди,
проведення незалежного аудиту та оцінки, опублікування планів і стратегії розвитку.
Комерційні цілі:
1. підвищення цінності активів, якими управляє Товариство;
2. підвищення прибутковості Товариства для акціонера-держави;
3. забезпечення ефективної та раціональної господарської і фінансової діяльності
Товариства на довгострокову перспективу;
4. проведення раціональної, передбачуваної дивідендної політики.
ПрАТ «Укргідроенерго» має здійснювати свою комерційну діяльність відповідно
до загальних положень діяльності недержавних суб’єктів господарювання, на
конкурентних умовах та за комерційними принципами.
Держава здійснює управління та контроль без втручання в операційну діяльність
суб’єкта господарювання. Функції держави як регулятора мають бути відокремлені від
функцій держави як суб’єкта управління суб’єктами господарювання.
Наразі у Товаристві розробляється Кодекс корпоративної етики.
Статут Товариства
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» є новим найменуванням
Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго», тип якого змінено на підставі
наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31.05.2017 №
363 та на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту прав інвесторів».
Відповідно до рішення Загальних зборів Відкритого акціонерного товариства
«Укргідроенерго» від 09.06.2011 № З Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго»
було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Укргідроенерго»,
створеного шляхом: реорганізації та злиття відповідно до наказу Міністерства палива та
енергетики України від 31.12.2003 № 831 державної акціонерної гідроенергогенеруючої
компанії «Дніпрогідроенерго» (ДАГК «Дніпрогідроенерго») та державної акціонерної
енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго» (ДАЕК «Дністрогідроенерго»), на базі
яких була створена державна акціонерна компанія «Укргідроенерго», яку відповідно до
наказу Міністерства палива та енергетики України від 10.02.2004 № 84 перейменовано
47

на Державне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Укргідроенерго»,
яке відповідно до наказу Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія
України» від 30.06.2004 № 3 перейменовано на Відкрите акціонерне товариство
«Укргідроенерго».
Товариство є підприємницьким товариством та правонаступником майна, прав і
обов'язків державної акціонерної гідроенергогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго»
(ДАГК «Дніпрогідроенерго»), державної акціонерної енергогенеруючої компанії
«Дністрогідроенерго» (ДАЕК «Дністрогідроенерго»), державної акціонерної компанії
«Укргідроенерго» (ДАК «Укргідроенерго»), державного акціонерного товариства
«Державна акціонерна компанія «Укргідроенерго» (ДАТ «ДАК «Укргідроенерго»), ВАТ
«Укргідроенерго», ПАТ «Укргідроенерго».
Цей Статут Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (далі - Статут) є
установчим документом Товариства, що встановлює порядок діяльності, реорганізації
та ліквідації Товариства.
Найменування Товариства:
Повне найменування:
- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»;
- англійською мовою: Private joint stock company «Ukrhydroenergo».
Скорочене найменування:
- українською мовою: ПрАТ «Укргідроенерго»;
- англійською мовою: PJSC «Ukrhydroenergo».
Місцезнаходження Товариства: Україна, 07300, Київська область, Вишгородський
район, місто Вишгород.
Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення
господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників
Товариства у відповідності і на умовах, визначених законодавством України та цим
Статутом. Одержаний прибуток спрямовується на розвиток Товариства, задоволення
економічних і соціальних потреб акціонерів та працівників Товариства.
Засновником Товариства є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, що є правонаступником Міністерства палива та енергетики
України.
Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України.
Управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства
здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
ВРІЗ:
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2018 р. становить 1 118 553 тис. грн.
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Статутний капітал ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» станом на 31.12.2018 року становить
1 118 553 тис. грн.
Статутний капітал
Розмір
статутного
капіталу, грн

1 118 552 950

Кількість
акцій, шт.

111 855 295

Номінальна
вартість,
грн

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

10

28.08.2012

№161/1/12

UA4000114318

Сто відсотків акцій ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» належать державі в особі
Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
У зв’язку з тим, що ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» не є публічним акціонерним
товариством, цінні папери емітента не мають обігу на фондових біржах в частині
включення до біржового реєстру. В 2018 році ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» не
здійснювало розміщення та викуп власних акцій. Товариство не здійснювало випуск та
розміщення власних облігацій. Зміни у розмірі статутного капіталу в 2018 році не
відбувалися.

Організаційна структура ПрАТ «Укргідроенерго»1
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго», ідентифікаційний код 20588716, –
акціонерне товариство, 100 % акцій якого належить державі в особі Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України.
ВРІЗ:
100 % акцій ПрАТ «Укргідроенерго» належить державі в особі Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України.
Установчим документом акціонерного товариства є його Статут. Статут Приватного
акціонерного товариства «Укргідроенерго» (нова редакція) затверджений наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження
Статуту ПрАТ «Укргідроенерго» від 11.12.2018 № 625, зареєстровано державним
реєстратором 14.12.2018.
У березні 2017 року Кабінетом Міністрів України була започаткована реформа
корпоративного управління, яка передбачає введення незалежних органів управління
стратегічними державними підприємствами, одним з яких є ПрАТ «Укргідроенерго».
Важливість корпоративного управління обумовлена його впливом на соціальний та
економічний розвиток країни через сприяння розвитку інвестиційних процесів,
забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів, кредиторів, підвищення
ефективності використання капіталу та діяльності Товариства, урахування інтересів

1

Організаційна структура Товариства станом на 01.01.2019
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зацікавлених осіб, що забезпечує здійснення діяльності на благо суспільства та зростання
національного багатства.
Товариство здійснює свою діяльність відповідно до наступних принципів
корпоративного управління:
1. розмежування функцій держави як власника і як регулятора;
2. дотримання законодавства України та етичних норм;
3. невтручання органів Товариства в діяльність один одного;
4. незалежність органів управління та здійснення повноважень відповідно до
законодавства України, Статуту та Кодексу корпоративного управління
ПрАТ «Укргідроенерго»;
5. професійність в управлінні Товариством. Керівники та члени Наглядової ради
мають відбиратись за прозорою, чесною та конкурентною процедурою на основі
критеріїв, заздалегідь визначених та поширених публічно, враховуючи навички, знання
та досвід;
6. дотримання транспарентності. З метою забезпечення відповідальності та
зниження корупційних ризиків, Товариство звітує про свою діяльність та має бути
прозорим у своїй діяльності;
7. рівновага впливу та балансу інтересів всіх учасників корпоративних відносин;
8. гарантії прав та інтересів акціонера – дотримання прав та захист інтересів
акціонера;
9. ефективне корпоративне управління та система внутрішнього контролю для
забезпечення дієвого механізму здійснення поточного та оперативного контролю за
фінансово-господарською діяльністю Товариства; створення умов для своєчасного та
належного обміну інформацією та ефективної взаємодії між органами управління
Товариства, таким чином, щоб посадові особи та органи Товариства діяли сумлінно,
добросовісно та розумно в інтересах акціонерів та клієнтів;
10. активна участь працівників Товариства в процесі корпоративного управління в
порядку, передбаченому Кодексом корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго»
та внутрішніми положеннями Товариства (за наявності);
11. ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю, що передбачає
наявність незалежної системи підзвітності та контролю за фінансово-господарською
діяльністю Товариства як через залучення зовнішнього аудитора, так і через внутрішню
систему контролю;
12. прозорість у інформуванні зацікавлених осіб про результати діяльності
Товариства в сфері корпоративної соціальної відповідальності, рішеннях, які
плануються в галузі виробничого розвитку, що стосуються соціальної та екологічної
сфери;
13. забезпечення раціонального та чіткого розподілу повноважень між органами
Товариства та належна система звітності та контролю, здійснення повноважень органів
Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства;
14. здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю
Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Виконавчого
органу, а також підзвітність Наглядової ради Загальним зборам акціонерів Товариства;
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15. забезпечення
ефективної
діяльності
Виконавчого
органу;
його
підпорядкованість Наглядовій раді Товариства;
16. забезпечення прозорості та своєчасного розкриття належної повної достовірної
інформації, зокрема забезпечення фінансової прозорості, а також розкриття інформації
про економічні показники, значні події, структуру власності та управління з
дотриманням вимог Статуту, законодавства України та внутрішніх документів
Товариства;
17. підвищення рівня корпоративної соціальної відповідальності;
18. дотримання цінностей Товариства як етичного фундаменту компанії, що
передбачають відданість принципам ділової етики та відповідальної поведінки.
Відповідні принципи корпоративного управління формують політику
корпоративного управління, дотримання яких є обов’язковим для Товариства та всіх
його структурних підрозділів. Наявність якісної, прозорої та дієвої системи
корпоративного управління, заснованої на вищезазначених принципах, має впливати на
забезпечення енергетичної стабільності і безпеки України, розвитку гідроенергетики,
підвищення ринкової вартості Товариства та його ефективної роботи, сприяє
прибутковості та фінансовій стабільності, підвищенню довіри з боку зацікавлених осіб
та реалізації довготривалих цілей держави та Товариства.
Корпоративне управління Товариства є системою відносин між органами Товариства
(Загальні збори, Наглядова рада, Виконавчий орган, Ревізійна комісія), акціонером та
зацікавленими особами.
Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю
Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких
визначається Статутом та законодавством України.
Органами Товариства є:
– Вищий орган Товариства – Загальні збори Товариства;
– Наглядова рада Товариства;
– Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;
– Ревізійна комісія Товариства.
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Організаційна структура Товариства
СТРУКТУРА ПрАТ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Ревізійна комісія

Наглядова рада

Генеральний директор
_____________________
Апарат управління

Корпоративний
секретар

8 філій
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Загальні збори
Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. Загальні збори можуть
вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Роль вищого органу
корпоративного управління в аналізі ефективності використовуваних
організацією методів управлінням ризиками обмежується нормами законодавства
та Статуту Товариства.
До виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема, внесення змін
до Статуту Товариства; визначення основних напрямів діяльності Товариства;
прийняття рішення про зміну типу Товариства; затвердження положень про
Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію, принципи формування
Наглядової ради Товариства, а також внесення змін до них; затвердження
положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства; затвердження
звіту про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства;
затвердження річного звіту Товариства; обрання членів Наглядової ради,
затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів),
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової
ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за
винятком випадків, встановлених законодавством; обрання членів Ревізійної
комісії (ревізора) та прийняття рішення про дострокове припинення їх
повноважень, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договору з членами Ревізійної комісії.
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції
Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
Рішення єдиного акціонера держави в особі Міненерговугілля оформлюється
письмово (у формі наказу). Таке рішення акціонера має статус протоколу
Загальних зборів.
ВРІЗ:
Протягом року було 9 рішень загальних зборів.
Починаючи з перших загальних зборів, Товариство зобов'язане щороку
скликати Загальні збори (річні Загальні збори Товариства), які мають проводитись
не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
У зв’язку із тим, що у ПрАТ «Укргідроенерго» є лише один акціонер,
положення статей Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку
скликання та проведення Загальних зборів до Товариства не застосовуються і за
звітний період Загальні збори Товариства не проводились.
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Інформація про рішення єдиного акціонера, що оформлені протягом 2018
року письмово у формі наказу Міненерговугілля, і яке має статус протоколу
Загальних зборів.

Рішення єдиного акціонера
№
з/п

1.

Дата та
номер
наказу

Назва наказу

Зміст наказу

від
27.04.2018
№ 232

Про затвердження
фінансової звітності
Приватного
акціонерного
товариства
«Укргідроенерго» за
2017 рік та виплату
дивідендів

Про затвердження фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
«Укргідроенерго» за 2017 рік та виплату
дивідендів.

2.

від
17.07.2018
№ 389

3.

від
21.08.2018
№ 441

4.

від
15.08.2018
№ 429

Про обрання Товариства з обмеженою
відповідальністю
«ЕССЕТ
ЕКСПЕРТАЙЗ» оцінювачем майнових
прав на отримання коштів від продажу
електроенергії та від погашення
заборгованості ДП «Енергоринок» за
продану
у
минулих
періодах
Про обрання оцінювача
електроенергію,
вироблену
ПрАТ
ПрАТ «Укргідроенерго»
«Укргідроенерго».
Затверджено умови Договору між ПрАТ
«Укргідроенерго» та Товариством з
обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ
ЕКСПЕРТАЙЗ»
на
виконання
незалежної оцінки та розмір оплати
відповідних послуг.
Про обрання Запорізької торговопромислової палати оцінювачем майна
ПрАТ «Укргідроенерго».
Про обрання оцінювача
Затверджено умови Договору між ПрАТ
ПрАТ «Укргідроенерго»
«Укргідроенерго»
та
Запорізькою
торгово-промисловою палатою про
проведення оцінки майна Товариства.
Про обрання Запорізької торговопромислової палати оцінювачем майна
ПрАТ «Укргідроенерго» (брухту чорних
та кольорових металів, відходів олив
Про обрання оцінювача
промислових відпрацьованих).
ПрАТ «Укргідроенерго»
Затверджено умови Договору між ПрАТ
«Укргідроенерго»
та
Запорізькою
торгово-промисловою палатою про
проведення оцінки та розмір оплати
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відповідних послуг у сумі 200 000,00 грн
з ПДВ.

5.

від
31.10.2018
№ 540

6.

від
02.11.2018
№ 544

7.

від
11.12.2018
№ 625

8.

від
27.12.2018
№ 661

9.

від
27.12.2018
№ 662

Про покладення функцій аудиторського
комітету ПрАТ «Укргідроенерго» на
ревізійну
комісію
ПрАТ «Укргідроенерго».
Про обрання Товариства з обмеженою
відповідальністю «БДО» для здійснення
аудиту фінансової звітності ПрАТ
«Укргідроенерго» за 2018 рік.
Погоджено умови, визначені проектом
Про обрання аудитора
договору про надання послуг № 105/03А
ПрАТ «Укргідроенерго»
між
ПрАТ
«Укргідроенерго» та
Товариством
з
обмеженою
відповідальністю «БДО» на здійснення
аудиту
фінансової
звітності
ПрАТ «Укргідроенерго» за 2018 рік.
Про затвердження
Про
затвердження
Статуту
Статуту
ПрАТ «Укргідроенерго» та здійснення
ПрАТ «Укргідроенерго» його державної реєстрації.
Про обрання
суб'єкта оціночної
діяльності ФОП Федоренко Аллу
Анатоліївну оцінювачем майна, що є
власністю ПрАТ «Укргідроенерго», –
Про обрання оцінювача квартир за адресою: будинок № 13;
майна
мікрорайон
Сонячний;
м.
ПрАТ «Укргідроенерго» Новодністровськ Чернівецької області.
Затверджено умови договору між ПрАТ
«Укргідроенерго» та ФОП Федоренко
Аллою Анатоліївною про надання
послуг з оцінки майна.
Про затвердження
Положення про
Про затвердження Положення про
принципи формування принципи формування Наглядової ради
Наглядової ради ПрАТ ПрАТ «Укргідроенерго».
«Укргідроенерго»
Про функції ревізійної
комісії ПрАТ
«Укргідроенерго»

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних
зборах установчими документами Товариства не передбачені.
Наглядова рада
Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав
акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та
законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює
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діяльність Генерального директора. Наглядова рада Товариства складається з 7
членів, серед них Голова та заступник, кожен член Наглядової ради має 1 голос.
Обрання персонального складу Наглядової
застосування кумулятивного голосування.

ради

здійснюється

без

Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами.
До складу Наглядової ради обирається не менше чотирьох незалежних членів
Наглядової ради (незалежні директори), які повинні відповідати критеріям
незалежності, установленим законодавством, Статутом та Положенням про
принципи формування Наглядової ради Товариства
Норми цього Статуту щодо незалежних членів Наглядової ради діють після
обрання незалежних членів Наглядової ради Товариства, кандидатури яких було
відібрано у порядку, визначеному законодавством.
Члени Наглядової ради призначаються та звільняються у порядку,
визначеному законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства,
з числа фізичних осіб, що відповідають вимогам, передбаченим Статутом,
Положенням та законодавством.
Відбір членів Наглядової ради здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів «Деякі питання управління державними унітарними
підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».
Наглядовою радою за її рішенням мають бути створені комітети з числа її
членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової
ради:
а) комітет з питань аудиту;
б) комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства;
в) комітет з питань призначень.
Порядок створення (обрання, об’єднання) постійних та тимчасових комітетів
Наглядової ради, повноваження та порядок їх діяльності визначається
законодавством, Статутом та Положеннями про комітети Наглядової ради, що
затверджуються Наглядовою радою.
Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар здійснює взаємодію між Товариством (його органами)
з акціонерами та органів Товариства між собою, відповідає за вдосконалення
корпоративного управління та виконує інші завдання відповідно до Положення
про Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар не є членом
Наглядової ради та не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.
Повноваження, функції, прав та обов’язки корпоративного секретаря, а також
кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем,
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порядок призначення та відзиву з посади, його винагороди, відповідальність та
інші питання діяльності Корпоративного секретаря визначаються в Положенні про
Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.
Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність
Товариства.
Компетенції та повноваження Наглядової ради Товариства визначено Статутом
ПрАТ «Укргідроенерго». Статут розміщено на офіційному сайті Товариства за
посиланням:
https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2018-12/Statut-PrATUkrhidroenerho-vid-11.12.2018-625.pdf
Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, та вжиті
нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
Оскільки протягом 2018 року рішення про призначення персонального складу
Наглядової ради не приймалися – відповідно до норм Статуту Товариства
повноваження Наглядової ради, реалізовувалися Загальними зборами.
На 2019 рік заплановано формування персонального складу Наглядової ради
Товариства.
Виконавчий орган
Управління поточною діяльністю Товариства здійснює
Виконавчий орган – Генеральний директор Товариства.

одноосібний

До компетенції Виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх
питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює
юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері
діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних
зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.
Генеральний директор підзвітний Вищому органу, Наглядовій раді та
організовує виконання їх рішень.
Генеральний директор діє від імені Товариства та у своїй діяльності керується
законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами
Товариства і рішеннями, прийнятими Вищим органом Товариства та Наглядовою
радою.
Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання вимог
законодавства, рішень уповноваженого органу управління Товариства (наказів,
розпоряджень, доручень тощо), загальних зборів та Наглядової ради. У разі
порушення зазначених вимог Генеральний директор може бути притягнутий до
відповідальності, яка передбачена законодавством, зокрема до дисциплінарної
відповідальності.
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До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань,
пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що
належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів
акціонерів.
Компетенції та повноваження Виконавчого органу Товариства визначено
Статутом ПрАТ «Укргідроенерго».
Система внутрішнього контролю
В Товаристві запроваджена комплексна і ефективна система внутрішнього
контролю, яка забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного
контролю за фінансово-господарською діяльністю для досягнення поставлених
цілей з питань:
•
достовірності фінансової і управлінської інформації;
•
економічності та ефективності діяльності Товариства;
•
належного збереження та раціонального використання фінансових і
матеріальних ресурсів;
•
дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при
здійсненні операцій;
•
запобігання та викриття фальсифікацій та помилок;
•
забезпечення стабільного та ефективного функціонування Товариства.
Система внутрішнього контролю в Товаристві побудована таким чином, щоб
здійснювати безперервний послідовний контроль та своєчасне виявлення
незаконного або неефективного використання активів та організована через
виконання департаментами та відділами функцій з контролю за відповідними
напрямами діяльності та впроваджена в усіх структурних підрозділах.
Відповідно до організаційної структури Товариства, у Товаристві
функціонують департамент економіки та планування, департамент фінансів, які
здійснюють контроль за дотриманням єдиної економічної та фінансової політики
Товариства, за використанням грошових коштів на філіях та у центральному
апараті, за відповідністю витрат Товариства статтям та обсягам фінансового
плану; департамент інвестиційної експертизи та підтримки – дотримання єдиної
інвестиційної політики товариства при проведенні господарської діяльності,
здійснює контроль за виконанням товариством зобов’язань перед міжнародними
фінансовими організаціями та іншими іноземними партнерами; департамент
бухгалтерського обліку і звітності – за дотриманням облікової політики в
Товаристві, правильністю застосування міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку; департамент внутрішнього контролю, аудиту та економічної безпеки –
досліджує всі аспекти фінансово-господарської діяльності Товариства для
своєчасного виявлення загроз завдання економічних збитків, здійснює внутрішній
аудит, забезпечує проведення ревізій та перевірок фінансово-господарської
діяльності Товариства, здійснює моніторинг господарських операцій; служба з
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реалізації антикорупційної програми – за дотриманням правил, стандартів і
процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності
Товариства; департамент юридичного забезпечення та майнових відносин – за
дотриманням вимог чинного законодавства; департамент організації закупівель –
за правильністю та законністю здійснення закупівель Товариством, департамент
матеріально-технічних ресурсів та адміністративно-господарського забезпечення
– за дотриманням підрозділами єдиної політики у сферах матеріально-технічного,
митного, транспортного та адміністративно-господарського забезпечення, станом
запасів матеріалів і комплектуючих виробів, витрачанням матеріальних ресурсів
у структурних підрозділах Товариства, контролює закупівлі матеріальнотехнічних ресурсів для апарату управління та філій Товариства; департамент
управління персоналом – за дотриманням підрозділами єдиної політики у сфері
управління персоналом та оплату праці в товаристві; департамент експлуатації –
контролює діяльність товариства з виробництва електричної енергії, її
комерційного та технологічного обліку; інші.
З метою забезпечення ефективного управління Товариством та здійснення
контролю за виконанням завдань і функцій підпорядкованих структурних
підрозділів та відокремлених структурних підрозділів за напрямками посадових
обов’язків в ПрАТ «Укргідроенерго» наказом затверджено розподіл
функціональних обов’язків між заступниками генерального директора та
головним інженером.
Крім того, в Товаристві існує ряд інших суб’єктів внутрішньо-господарського
контролю, а саме: постійно діючі інвентаризаційні комісії в апараті управління та
філіях; групи управління проектами (реконструкції/реабілітації ГЕС, з
будівництва Канівської ГАЕС); комісії з аналізу вартості запасів Товариства;
бюджетно-інвестиційний комітет; центральна комісія з розпорядження майном;
ревізійна комісія; тендерний комітет; центральна комісія із закупівель; інші.
З метою встановлення єдиних принципів організації та методології ведення
бухгалтерського обліку в Товаристві розроблено та введено в дію Положення про
облікову політику ПрАТ «Укргідроенерго» за МСФЗ, затверджене наказом та
погоджене листом Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Положення про облікову політику ПрАТ «Укргідроенерго» обов’язкове до
застосування усіма структурними підрозділами та філіями Товариства.
На виконання вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» Товариство використовує Міжнародні стандарти фінансової
звітності (далі – МСФЗ) при веденні бухгалтерського обліку та складанні
фінансової звітності.
При здійсненні фінансово-господарської діяльності Товариство керується
Порядком здійснення закупівель та ведення договірної роботи ПрАТ
«Укргідроенерго», затвердженим наказом, який розроблено для належної
організації роботи із організації і проведення закупівель та здійснення заходів
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контролю в процесі укладення, внесення змін та виконання господарських
договорів в Товаристві. Заходи контролю здійснюються на всіх етапах,
починаючи з проведення процедур закупівель товарів/робіт/послуг та до моменту
повного виконання та/або закриття договорів, в т.ч. філій та тих, що фінансуються
за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.
Управління портфелем інвестиційних проектів і забезпечення їх реалізації
здійснює Дирекція зі стратегії та інвестицій ПрАТ «Укргідроенерго» відповідно
до затвердженого Положення.
Інвестиційна програма ПрАТ «Укргідроенерго» формується, затверджується,
схвалюється, коригується і контролюється відповідно до вимог постанови
НКРЕКП від 30.06.2015 № 1972 «Про затвердження Порядку формування
інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними
та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або
електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та
гідроакумулюючих електростанціях».
Постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 затверджено Порядок проведення
відкритого
обговорення
проектів
рішень
Національної
комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
На виконання вимог цієї постанови ПрАТ «Укргідроенерго», починаючи з 2017
року, забезпечує громадський контроль та проводить відкриті обговорення з
громадськістю щодо схвалення (коригування) Інвестиційних програм Товариства.
Інвестиційна програма формується за основними напрямами, які включають
різні проекти будівництва та витрати. Виконання функцій управління і контролю
за реалізацію конкретних проектів будівництва та здійсненням інших капітальних
інвестицій передбачено положеннями профільних структурних підрозділів
Управління Товариства.
За підсумками аналізу фактичного виконання Інвестиційної програми
Дирекцією зі стратегії та інвестицій приймаються відповідні управлінські
рішення.
Крім того, Департаментом ремонтів та Департаментом експлуатації
здійснюються заходи з контролю виробничої діяльності, а саме контролю
виконання планово-попереджувальних ремонтів і тривалості позапланових
ремонтів гідроагрегатів філій ПрАТ «Укргідроенерго»; проведення аналізу ТЕП,
визначення причин втрат і недовиробітку електроенергії та здійснення заходів
щодо їх попередження.
З метою здійснення заходів захисту фінансово-економічних інтересів
Товариства, удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного
та неефективного використання коштів, поліпшення внутрішнього контролю в
Товаристві утворено Департамент внутрішнього контролю, аудиту та економічної
безпеки.
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Свою діяльність Департамент здійснює відповідно до Планів контрольних
заходів, за результатами яких готує пропозиції з усунення виявлених недоліків,
притягнення до відповідальності посадових осіб, відшкодування збитків, нестач
тощо.
Відділ внутрішнього аудиту Товариства виконує незалежну, об’єктивну
діяльність з внутрішнього аудиту, спрямовану на удосконалення системи
управління, здійснення оцінки системи внутрішнього контролю, аналізу
виконання управлінських рішень та виявлення фактів їх невиконання
(неналежного виконання), оцінки негативного впливу виявлених факторів та
можливих наслідків для Товариства, надає рекомендації щодо корегуючих дій або
удосконалення системи управління та контролю Товариства керівництву для
розгляду та подальшого впровадження. В Товаристві впроваджуються міжнародні
стандарти професійної практики внутрішнього аудиту – професійні стандарти, які
прийняті Міжнародним інститутом внутрішнього аудиту, що визначають вимоги
до підрозділів внутрішнього аудиту, їхньої діяльності, а також до оцінки якості
внутрішнього аудиту.
Керівництво
Сирота Ігор Григорович – генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго».
Народився 08 квітня 1959 року у с. Градівка Городоцького району Львівської
області. 1996 - 2001 роки – Львівська комерційна академія, отримав повну
вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув
кваліфікацію менеджера.
1997-2005 роки – працював генеральним директором ТОВ «Прес-Брук».
2005-2006 роки – працював радником генерального директора, начальником
головного управління матеріально-технічних ресурсів та координації
закупівель Державної адміністрації залізничного транспорту України
(«Укрзалізниця»).
2006 рік – заступник голови Державного Комітету України з державного
матеріального резерву.
2006-2010 роки – займався власним бізнесом.
Березень 2010 року – перший заступник голови правління ВАТ
«Укргідроенерго».
Березень 2011 року – обрано головою правління ВАТ «Укргідроенерго».
Червень 2011 року – генеральний директор ПАТ «Укргідроенерго».
Червень 2017 року – генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго».
Руденко Володимир Володимирович – заступник генерального директора зі
стратегії та інвестицій. Народився 06 січня 1970 року у м. Бровари Київської обл.
У 1993 році закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут за
спеціальністю «Історія права, вчитель історії та права». У 2009 році закінчив
юридичний приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний
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університет» за фахом юрист; у році 2013 закінчив Інститут післядипломної
освіти Київського національного університету будівництва і архітектури за
спеціальністю «Менеджмент організацій, менеджер-економіст з будівництва».
1993-2000 роки – вчитель історії та правознавства, заступник директора з
навчально-методичної роботи Броварської середньої школи № 4, м. Бровари
Київської обл.
2000-2001 роки – директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 відділу
освіти Броварської міської ради, м. Бровари Київської обл.
2001-2002 роки – директор навчально-виховного комплексу відділу освіти
Броварської міської ради, м. Бровари Київської обл.
2002-2003 роки – головний консультант-інспектор Головного управління
організаційно-кадрової політики та взаємодії з районами Адміністрації
Президента України, м. Київ.
2003-2005 роки – заступник голови, перший заступник голови Сумської обласної
державної адміністрації, м. Суми.
2005 рік – генеральний директор ТОВ «Юридична компанія «Людина та закон»,
м. Суми.
2005-2006 роки – віце президент фінансово-консалтингової групи «Раритет +»,
м. Київ.
2006-2010 роки – заступник голови Броварської міської ради, м. Бровари
Київської обл.
2010-2013 роки – начальник відділу забезпечення діяльності міністерства,
директор департаменту стратегічної політики перспективного розвитку ПЕК,
заступник директора департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерноенергетичного комплексу – начальник управління стратегічної політики та
інвестицій, заступник директора департаменту – начальник відділу стратегічної
політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України.
2013-2017 роки – директор філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ
«Укргідроенерго», м. Вишгород Київської обл.
2017 рік – заступник генерального директора зі стратегії та інвестицій ПрАТ
«Укргідроенерго», м. Вишгород Київської обл.
Храпова Світлана Михайлівна – заступник генерального директора з економіки
та фінансів. Народилася 21 липня 1964 року у м. Житомир. У 1986 році закінчила
Київський
політехнічний
інститут
за
спеціальністю
«Технологія
машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» та здобула
кваліфікацію інженера-механіка. У 2002 році отримала другу вищу освіту за
спеціальністю «Облік і аудит».
1986-1996 роки – інженер-технолог Жулянського машинобудівного заводу КВО ім.
Артема.
1996–2013 роки – працювала економістом, бухгалтером, начальником відділу
вексельних розрахунків та заліків, заступником головного бухгалтера, головним
бухгалтером на підприємствах нафтогазового комплексу м. Київ.
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2013-2018 роки – працювала на посаді головного бухгалтера в ПАТ
«Укргідроенерго».
З грудня 2018 року – заступник генерального директора з економіки та фінансів
Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».
Круш Олександр Григорович – заступник генерального директора з
адміністративного управління, забезпечення та управління персоналом.
Народився 01 червня 1958 року у с. Білореченка Лутугінського району
Луганської області. 1976-1981 роки – Львівський політехнічний інститут,
отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Напівпровідникове та
електровакуумне машинобудування» та здобув кваліфікацію інженерамеханіка. 2012 рік – Львівська державна фінансова академія, присвоєно
кваліфікацію спеціаліст з фінансів.
1975-1976 роки – слюсар Дослідного виробництва Фізико-механічного
інституту АН УРСР, м. Львів.
1981-1982 роки – інженер Фізико-механічного інституту АН УРСР, м. Львів.
1982-1984 роки – інженер-конструктор Львівського ізоляторного заводу.
1984-1987 роки – другий секретар Ленінського райкому комсомолу м. Львів.
1987-1991 роки – секретар, уповноважений по міжнародних зв’язках
Львівського обкому комсомолу.
1991-1992 роки – голова Львівського комітету Міжнародного молодіжного
співробітництва.
1992-1998 роки – директор Львівського представництва Фірми «Торговий
дім», м. Київ.
1998-2003 роки – директор Західно-української дирекції ЗАТ «Інтеграція», м.
Київ.
2003-2005 роки – заступник директора ВАТ «Західенерго», м. Львів.
2005-2006 роки – заступник начальника Управління Львівської залізниці.
2006 рік – заступник голови Державного казначейства України, м. Київ.
2007-2010 роки – президент ТОВ «Перша Західно-Українська лізингова
компанія», м. Київ.
2010 рік – директор департаменту забезпечення діяльності Міністра
Міністерства фінансів України.
З травня 2010 до липня 2011 року – заступник голови правління – директор
департаменту економіки та інвестицій Відкритого акціонерного товариства
«Укргідроенерго».
З липня 2011 до червня 2017 року – заступник генерального директора з
економіки
та
інвестицій
Публічного
акціонерного
товариства
«Укргідроенерго».
З 1 червня 2017 року – заступник генерального директора з адміністративного
управління, забезпечення та управління персоналом Приватного
акціонерного товариства «Укргідроенерго».
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Рассовський Вадим Леонідович – головний інженер. Народився 08 листопада
1963 року у м. Київ. 1981 – 1987 роки – Київський політехнічний інститут,
отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Електричні станції», присвоєно
кваліфікацію інженера-електрика.
1987–1996 роки – електромонтер головного щита керування, начальник зміни
Київської ГАЕС, інженер, інженер-технолог, начальник зміни Київської
ГАЕС Каскаду Середньодніпровських ГЕС.
1996–1997 роки – начальник відділу протиаварійної роботи, охорони праці та
технічного нагляду ДАГК «Дніпрогідроенерго».
1997–2002 роки – заступник голови правління, начальник відділу
протиаварійної роботи, охорони праці та технічного нагляду ДАГК
«Дніпрогідроенерго».
2002–2004 роки – директор департаменту виробництва та технічної політики,
заступник голови правління, директор департаменту виробництва та
технічної політики ДАГК «Дніпрогідроенерго».
2004–2008 роки – заступник голови правління, директор департаменту
виробництва та технічної політики, заступник голови правління, директор
департаменту реконструкції та виробництва ВАТ «Укргідроенерго».
2008–2011 роки – заступник голови правління, директор департаменту
виробництва ВАТ «Укргідроенерго».
2011–2014 роки – головний інженер, заступник генерального директора ПАТ
«Укргідроенерго».
З квітня 2014 року – головний інженер Публічного акціонерного товариства
«Укргідроенерго».
Борисенко Людмила Сергіївна – головний бухгалтер. Народилася 17
вересня 1978 року у м. Вишгород Київської області. 1994-1997 роки –
Малинський лісотехнічний технікум, отримала диплом молодшого
спеціаліста за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз
господарської діяльності в лісовому господарстві», присвоєно кваліфікацію
бухгалтер. У 2003 р. закінчила Київський національний економічний
університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та
здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
Трудову діяльність розпочала з лютого 1998 року бухгалтером центральної
бухгалтерії ВАТ «Малинська паперова фабрика».
1998-2012 роки – бухгалтер відділу кредиту та бухгалтерського обліку,
бухгалтер ІІ категорії департаменту фінансів та економіки, бухгалтер І
категорії департаменту фінансів та бухгалтерського обліку.
2012-2013 роки – начальник відділу фінансів та оперативного обліку
департаменту фінансів, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності
та контролю бухгалтерської служби.
З вересня 2013 року – заступник головного бухгалтера Публічного
акціонерного товариства «Укргідроенерго».
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З червня 2017 року – заступник головного бухгалтера Приватного
акціонерного товариства «Укргідроенерго».
З грудня 2018 року – головний бухгалтер Приватного акціонерного
товариства «Укргідроенерго».
Поташник Семен Ізрайлевич – голова науково-технічної ради. Народився
25 травня 1930 року у м. Олевськ Житомирської області. 1947-1952 роки –
Київський політехнічний інститут, отримав повну вищу освіту за
спеціальністю «Електричні станції, мережі та системи», присвоєно
кваліфікацію інженера-електрика. Науковий ступінь, вчене звання: кандидат
технічних наук, 1988 рік. Професор кафедри гідротехнічних споруд, 2004 рік.
1952-1956 роки – інженер, начальник зміни електроцеху, інженер
електролабораторії, старший інженер-керівник групи релейного захисту,
автоматики і телеавтоматики Усть-Каменогорської ГЕС.
1956-1963 роки – старший інженер, заступник начальника відділу, начальник
відділу, начальник електромашинного цеху, виконувач обов’язків головного
інженера, заступник головного інженера Кременчуцької ГЕС.
1963-1994 роки – начальник виробничо-технічного відділу, заступник
головного інженера з виконання обов’язків начальника електромашинного
цеху, заступник головного інженера, головний інженер Каскаду
Середньодніпровських ГЕС.
1994-1995 роки – директор Державного підприємства «Дніпрогідроенерго».
1995-2004 роки – генеральний директор, голова правління Державної
акціонерної гідроенергогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго», голова
правління Державного акціонерного товариства «Державна акціонерна
компанія «Укргідроенерго».
2004-2011 роки – голова правління Відкритого акціонерного товариства
«Укргідроенерго».
2011-2014 роки – виконувач обов’язків віце-президента Національної
акціонерної компанії «Енергетична компанія України».
2014-2017 роки – перший заступник генерального директора, голова науковотехнічної ради Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».
З червня 2017 року – голова науково-технічної ради Приватного акціонерного
товариства «Укргідроенерго».
Касьянюк Ярослав Леонідович – директор філії «Каскад Київських ГЕС і
ГАЕС».
Народився 27 червня 1975 року у м. Київ. 1990 – 1994 роки – Київське річкове
училище, здобув кваліфікацію технік-судномеханік. 1994 – 2000 роки –
Київський міжнародний університет цивільної авіації, отримав повну вищу
освіту за спеціальністю «Експлуатація авіаційної наземної техніки» та здобув
кваліфікацію інженера-механіка з технічної експлуатації та ремонту засобів.

66

03.2000 – 11.2000 – машиніст гідроагрегатів турбінного цеху Каскаду
Київських ГЕС і ГАЕС ДАГК «Дніпрогідроенерго».
2000 – 2004 роки – інженер, інженер ІІ категорії-керівник групи, провідний
інженер-керівник дільниці релейного захисту цеху комп’ютерних технологій,
релейного захисту і зв’язку Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС ДАГК
«Дніпрогідроенерго».
2004 – 2011 роки – начальник цеху комп’ютерних технологій, релейного
захисту і зв’язку філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ
«Укргідроенерго».
2011 – 2012 роки – виконувач обов’язків головного інженера-начальник цеху
комп’ютерних технологій, релейного захисту і зв’язку філії «Каскад
Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго».
2012 – 2017 роки – начальник цеху комп’ютерних технологій, релейного
захисту і зв’язку філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ
«Укргідроенерго».
З червня 2017 року – директор філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»
Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».
Гринь Василь Андрійович – директор філії «Канівська ГЕС». Народився 18
серпня 1952 року у смт Ладижин Тростянецького району Вінницької області.
1976 – 1981 роки – Вінницький політехнічний інститут, отримав повну вищу
освіту за спеціальністю «Електричні станції» та здобув кваліфікацію
інженера-електрика.
1972 – 1975 роки – електрослюсар Ладижинської ГРЕС.
1981 – 1986 роки – електромонтер, начальник зміни, заступник начальника
електроцеху Дністровської ГЕС дирекції будівництва Дністровського
комплексного гідровузла, м. Новодністровськ Чернівецької області.
1983 – 1986 роки – начальник зміни, заступник начальника електроцеху,
Дністровської ГЕС Дністровського комплексного каскаду ГЕС і ГАЕС.
1986 – 1989 роки – голова профкому Дністровського комплексного каскаду
ГЕС і ГАЕС.
1989 – 1992 роки – заступник начальника електроцеху Дністровської ГЕС
Дністровського комплексного каскаду ГЕС і ГАЕС.
1992 – 1999 роки – начальник оперативної служби Дністровської ГЕС ДАЕК
«Дністрогідроенерго».
1999 – 2005 роки – головний інженер філії «Дністровська ГЕС» ВАТ
«Укргідроенерго».
2005 – 2010 роки – директор філії «Дирекція з будівництва Дністровської
ГАЕС» ВАТ «Укргідроенерго».
03.2010 – 09.2010 роки – перший заступник директора філії «Дирекція з
будівництва Дністровської ГАЕС» ВАТ «Укргідроенерго».
09.2010 – 03.2011 роки – заступник директора-начальник Київської ГАЕС
філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ВАТ «Укргідроенерго», м. Вишгород
Київської області.
З квітня 2011 року – директор філії «Канівська ГЕС» Приватного
акціонерного товариства «Укргідроенерго», м. Канів Черкаської області.
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Яременко Сергій Олександрович – директор філії «Кременчуцька ГЕС».
Народився 4 листопада 1966 року у с. Вишнівка Компаніївського району
Кіровоградської області. 1984 – 1988 роки – Ленінградське вище
загальновійськове командне училище, отримав повну вищу освіту за
спеціальністю «Командна тактична, гусеничні і колісні машини», присвоєно
кваліфікацію офіцера з вищою спеціальною освітою, інженера з експлуатації
гусеничних і колісних машин. 2006 рік – Кременчуцький державний
політехнічний університет, присвоєно кваліфікацію спеціаліста з економіки
підприємства.
1984 – 1994 роки – служба в Збройних силах та в органах внутрішніх справ
України.
1994 – 2001 роки – начальник відділу, директор ТОВ «Світлодніпровське», м.
Світловодськ Кіровоградської області.
2001 – 2011 роки – генеральний директор СП ТОВ «Світловодськпобут».
2011 – 2012 роки – помічник голови, заступник голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації, перший заступник міського голови
Виконавчого комітету Світловодської міської ради.
З листопада 2012 року – директор філії «Кременчуцька ГЕС» Приватного
акціонерного товариства «Укргідроенерго».
Медьєши Вадим Іштванович – директор філії «Середньодніпровська ГЕС».
Народився 14 грудня 1965 року у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської
області. 1981 – 1985 роки – Дніпродзержинський енергетичний технікум за
спеціальністю «Електричні станції, мережі та системи», здобув кваліфікацію
техніка-електрика.
1994 рік – Дніпродзержинський державний технічний університет, отримав
повну вищу освіту за спеціальністю «Електропривод і автоматизація
промислових установок та технологічних комплексів », присвоєно
кваліфікацію інженера-електрика.
03.1985 – 12.1985 – електромонтер Дніпровського енергоремонтного
підприємства ВЕО «Дніпроенерго».
1985 – 1987 роки – служба в Збройних силах.
1988 – 1994 роки – електрослюсар Дніпродзержинської ГЕС.
1994 – 1998 роки – начальник зміни електричного цеху Дніпродзержинської
ГЕС.
1998 – 2011 роки – начальник електричного цеху філії «Дніпродзержинська
ГЕС» ВАТ «Укргідроенерго».
З квітня 2011 року – директор філії «Середньодніпровська ГЕС» Приватного
акціонерного товариства «Укргідроенерго».
Кучер Віктор Григорович – директор філії «Дніпровська ГЕС». Народився 23
жовтня 1956 року у м. Запоріжжя. 1980 рік – Запорізький машинобудівний
інститут ім. В. Я. Чубаря, отримав повну вищу освіту за спеціальністю
«Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського
господарства» та здобув кваліфікацію інженера-електрика.
1974 – 1980 роки – електромонтер-кабельник 1 розряду електромашинного
цеху, електрослюсар 2 розряду, електромонтер з ремонту апаратури РЗА 2
розряду, електрослюсар з ремонту розподільчих пристроїв 3 розряду,
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електромонтер головного щита керування електричного цеху Дніпровської
ГЕС.
1980 – 1997 роки – начальник зміни, заступник начальника електричного цеху
Дніпровської ГЕС.
1997 – 2003 роки – головний інженер Дніпровської ГЕС ДАГК
«Дніпрогідроенерго».
З листопада 2003 року – директор філії «Дніпровська ГЕС» Приватного
акціонерного товариства «Укргідроенерго».
Пащенко Олег Григорович – Директор філії «Каховська ГЕС імені П. С.
Непорожнього». Народився 01 березня 1958 року в м.Нова Каховка
Херсонської області. У 1984 році закінчив Севастопольський
приладобудівний інститут, інженер-механік.
09.1984 – 07.1989 роки – інженер–конструктор відділу головного метролога
Новокаховського електромашинобудівного заводу.
07.08.1989 – дотепер - інженер електротехнічної лабораторії, начальник
електричного
цеху,
головний
інженер
філії,
начальник
гідротехнічного цеху, начальник цеху комп’ютерних технологій, релейного
захисту та зв’язку, головний інженер філії, директор філії «Каховська ГЕС
імені П. С. Непорожнього» ПрАТ «Укргідроенерго».
Клим Вячеслав Степанович – директор філії «Дністровська ГЕС». Народився
09 червня 1967 року у м. Чернівці. 1993 рік – Чернівецький державний
університет ім. Ю. Федьковича, отримав повну вищу освіту за спеціальністю
«Географія», присвоєно кваліфікацію економ-географа, викладача.
1998 рік – Київський державний торговельно-економічний університет за
спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію економіста з обліку і
аудиту.
1985 – 1993 роки – служба в Збройних силах.
1993 – 1995 роки – водій, головний інспектор, заступник начальника
Чернівецького міського відділення національної акціонерної страхової
компанії (НАСК) «Оранта».
1995 – 1996 роки – заступник директора Чернівецької філії страхового
медичного акціонерного товариства «Надія», заступник директора МП
«Алена».
1996 – 2004 роки – головний спеціаліст-контролер ревізор, начальник відділу
контрольно-ревізійної роботи Управління охорони здоров’я Чернівецької
обласної державної адміністрації.
2004 – 2007 роки – старший, провідний, головний контролер-ревізор
Контрольно-ревізійного управління в Чернівецькій області.
2007 – 2008 роки – заступник начальника Управління капітального
будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації.
2008 – 2009 роки – начальник об’єднаного контрольно-ревізійного відділу в
м. Чернівці та районах міста Контрольно-ревізійного управління в
Чернівецькій області.
2009 – 2010 роки – начальник Головного фінансового управління
Чернівецької обласної державної адміністрації.
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2010 – 2016 роки – заступник директора, перший заступник директора філії
«Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго».
З листопада 2016 року – директор філії «Дністровська ГЕС» Приватного
акціонерного товариства «Укргідроенерго».
Субота Василь Йосипович – директор філії «Дирекція з будівництва
Дністровської ГАЕС». Народився 29 червня 1956 року у смт Міжгір’я
Закарпатської області. 1972 – 1976 роки – Вінницький технікум електронних
приладів, здобув кваліфікацію техніка. 1976 – 1982 роки – Львівський
політехнічний інститут, отримав повну вищу освіту за спеціальністю
«Автоматика і телемеханіка» та здобув кваліфікацію інженера-електрика.
1977 – 1978 роки – радіомеханік Чернівецького підприємства
«Побутрадіотехніка».
1978 – 1991 роки – технік-наладчик, інженер-наладчик, старший інженерналадчик спеціалізованого управління з налагодження обладнання тресту
«Гідроелектромонтаж».
1991 – 1992 роки – інженер з налагодження і випробування обладнання МДП
«Контур» тресту «Гідроелектромонтаж».
1992 – 1993 роки – інженер МДП «Гідроелектромонтаж».
1993 – 1997 роки – начальник відділу комплектації обладнання
Дністровського
комплексного
каскаду
ГЕС
і
ГАЕС,
ДАЕК
«Дністрогідроенерго».
1997 – 1998 роки – заступник голови правління з капітального будівництва
ДАЕК «Дністрогідроенерго».
1998 – 1999 роки – головний інженер, директор ДП «Дирекція з будівництва
Дністровської ГАЕС».
1999 – 2002 роки – технічний директор ВАТ «Дністровська ГАЕС».
2002 – 2006 роки – голова правління ВАТ «Дністровська ГАЕС».
2006 – 2007 роки – заступник директора філії «Дирекція з будівництва
Дністровської ГАЕС» ВАТ «Укргідроенерго».
2007 – 2008 роки – генеральний директор ВАТ «Дністровська ГАЕС».
2008 – 2009 роки – заступник голови правління консорціуму «Південна
енергетична компанія», м. Одеса.
04.2009 – 11.2009 – технічний директор ТОВ «Енергопроект», м. Вінниця.
2009 – 2011 роки – технічний директор ТОВ «Акванова Інвест», м. Київ.
2011 – 2014 роки – директор департаменту експертизи та моніторингу
перспективних проектів ПАТ «Укргідроенерго».
2014 – 2015 роки – заступник директора з капітального будівництва філії
«Дирекція з будівництва Дністровської ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго».
З 2 квітня 2015 року – директор філії «Дирекція з будівництва Дністровської
ГЕС і ГАЕС» Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».
Порядок призначення та звільнення посадових осіб
Призначення та звільнення посадових осіб емітента здійснюється відповідно до
вимог чинного трудового законодавства та Статуту ПрАТ «Укргідроенерго».
Згідно діючого Статуту ПрАТ «Укргідроенерго» фізичні особи – Голова та
члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор,
головний бухгалтер, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та
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виявлення корупції (особи, відповідальні за реалізацію антикорупційної програми
Товариства) – є посадовими особами Товариства.
Обрання (призначення) та припинення (звільнення) повноважень посадових
осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенцій
повноважень якого входять ці питання відповідно до положень Статуту та
законодавства.
Обрання та припинення повноважень Генерального директора є компетенцією
Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення
про обрання Генерального директора є підставою для укладання з ним контракту.
Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень
Генерального директора Товариства є підставою для розірвання (припинення дії)
контракту та припинення трудових відносин Товариства з такою особою.
Призначення та звільнення інших посадових осіб Товариства за виключенням
Генерального директора є компетенцією Виконавчого органу Товариства в особі
Генерального директора. Призначення керівника уповноваженого підрозділу з
питань запобігання та виявлення корупції (особи, відповідальні за реалізацію
антикорупційної програми Товариства) здійснюється за погодженням із Вищим
органом управління Товариством.
Повноваження посадових осіб Товариства визначаються діючими у Товаристві
регламентуючими та нормативно-розпорядчими актами.
Повноваження та компетенції посадової особи – Генерального директора
(Виконавчого органу) Товариства, Наглядової ради, Ревізійної Комісії визначено
Статутом ПрАТ «Укргідроенерго».
Повноваження та компетенції посадової особи – Головного бухгалтера
визначаються положенням про Департамент бухгалтерського обліку та звітності
ПрАТ «Укргідроенерго». Головний бухгалтер Товариства здійснює керівництво
департаментом бухгалтерського обліку та звітності, планує і організовує роботу
департаменту, розподіляє обов’язки між його працівниками, надає пропозиції
генеральному директору щодо вибору оптимальної структури департаменту
бухгалтерського обліку та звітності та чисельності його працівників, механізму
стимулювання та преміювання працівників, підвищення професійного рівня
бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами, вносить на розгляд
пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади та звільнення з посади
працівників департаменту бухгалтерського обліку та звітності.
Головний бухгалтер відповідає, вживає заходів, забезпечує та організовує:
•
дотримання в Товаристві єдиних методологічних засад ведення
бухгалтерського обліку;
•
своєчасне складання податкової та фінансової звітності товариства;
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•
відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій на
підставі наданих у департамент бухгалтерського обліку та звітності первинних
документів;
•
оформлення матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від
нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
•
ведення банківських та касових операцій Апарату управління;
•
заходи щодо своєчасного нарахування і сплати податкових зобов’язань до
бюджету;
•
за своєчасне нарахування і виплату заробітної плати працівникам Апарату
управління і пов’язаних із нею платежів;
•
ведення бухгалтерського обліку в Апараті управління Товариства з
дотриманням єдиних методологічних засад і вимог, встановлених чинним
законодавством України, МСФЗ, Положенням про облікову політику ПрАТ
«Укргідроенерго» та інших нормативних документів з урахуванням особливостей
діяльності товариства і технології оброблення облікових даних;
•
ведення бухгалтерського обліку в частині обліку банківських операцій та
розрахунків з працівниками Апарату управління і контроль за його веденням у
філіях Товариства з дотриманням єдиних методологічних засад і вимог,
встановлених чинним законодавством України, МСФЗ, Положенням про облікову
політику ПрАТ «Укргідроенерго» та інших нормативних документів з
урахуванням особливостей діяльності товариства і технології оброблення
облікових даних;
•
ведення бухгалтерського обліку господарських операцій з інвестиційної
діяльності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», МСФЗ, дотримуючись єдиних методологічних
засад, встановлених Положенням про облікову політику товариства, єдиного
Плану рахунків бухгалтерського обліку та єдиними довідниками, затвердженими
по Товариству, внутрішніми положеннями та наказами, тощо;
•
забезпечення ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до
вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», МСФЗ, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених
Положенням про облікову політику товариства, єдиного Плану рахунків
бухгалтерського обліку та єдиними довідниками, затвердженими по Товариству,
внутрішніми положеннями та наказами, тощо.
Повноваження та компетенції посадової особи – керівника
уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
(особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми Товариства)
визначені положенням про Службу з реалізації антикорупційної програми апарату
управління ПрАТ «Укргідроенерго». Службу з реалізації антикорупційної
програми Товариства очолює керівник, котрий призначається на посаду та
звільняється з посади Генеральним директором за погодженням призначення з
підрозділом із запобігання корупції Міненерговугілля України (Постанова КМУ
від 04.09.2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»), а
звільнення з посади – з Національним агентством із запобігання корупції (пункт 2
частини 5 Ст. 64 Закону України «Про запобігання корупції»).
Основні повноваження, компетенції, завдання та функції керівника Служби
з реалізації антикорупційної програми:
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•
Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо
запобігання корупції.
•
Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства.
•
Здійснення належного нагляду і контролю за дотриманням працівниками
Товариства антикорупційного законодавства.
•
Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання,
виявлення і протидії корупції.
•
Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення
заходів щодо запобігання та виявлення корупції, забезпечення імплементації цих
заходів в нормативній базі Товариства.
•
Розробка
та
впровадження
антикорупційної
програми
ПрАТ
«Укргідроенерго». Здійснення контролю за її реалізацією та дотриманням її
положень всіма працівниками Товариства.
•
Відпрацювання заходів, адекватних виявленим корупційним ризикам за
результатами їх періодичної оцінки.
•
Внесення відповідних змін до антикорупційної програми Товариства на
підставі (у випадку) виявлених корупційних ризиків.
•
Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним
правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.
•
Надає іншим структурним підрозділам Товариства та їх окремим
працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.
•
В межах наданих йому повноважень (делегованих розпорядчими
документами Генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго») здійснює
перевірки структурних підрозділів Товариства з питань запобігання корупційним
проявам та дотримання антикорупційного законодавства.
•
Виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в
діяльності працівників структурних підрозділів ПрАТ «Укргідроенерго», вносить
їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків.
•
У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників Товариства,
інформує в установленому порядку про такі факти Генерального директора ПрАТ
«Укргідроенерго», а також готує інформування на адресу правоохоронних органів
та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції відповідно
до їх компетенції.
•
Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та за дорученням
Генерального директора Товариства сприяє його усуненню.
•
Веде облік працівників Товариства, притягнутих до відповідальності за
вчинення корупційних правопорушень.
•
Взаємодіє з підрозділом із запобігання корупції Міненерговугілля України
та спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
•
Розглядає в межах повноважень повідомлення (в тому числі, що
надходитимуть на «електронну пошту довіри») щодо причетності працівників
Товариства до вчинення корупційних правопорушень.
•
Виконує інші функції та завдання з антикорупційної діяльності відповідно
до завдань, визначених антикорупційною програмою ПрАТ «Укргідроенерго».
Ревізійна комісія
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Ревізійна комісія проводить перевірку (контроль) фінансово-господарської
діяльності Товариства. Ревізійна комісія діє на підставі Статуту.
Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства у кількості 3 осіб
строком на 3 роки.
Член Ревізійної комісії Товариства не може бути членом Наглядової ради,
Виконавчого органу, корпоративним секретарем, членом інших органів
Товариства. Одна і та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії
неодноразово.
•

•
•
•

На посаду члена Ревізійної комісії не може бути обрана особа:
член Наглядової ради, член Виконавчого органу, корпоративний секретар,
особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів
Товариства;
якій суд заборонив обіймати посади в органах управління господарських
товариств;
яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи
господарські злочини;
якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати відповідні
посади або займатися відповідними видами діяльності.

Додаткові вимоги до кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії
можуть затверджуватись Загальними зборами акціонерів Товариства.
Ревізійна комісія інформує Вищий орган Товариства про результати перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження
Вищому органу Товариства висновок з аналізом фінансової звітності Товариства
та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансовогосподарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та
перевірок Вищому органу Товариства та/або Наглядовій раді Товариства.
У 2018 році було проведено 2 засідання Ревізійної комісії.
Плани
У 2019 році планується проведення не менше одного засідання Ревізійної
комісії щодо розгляду Висновків ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за
результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської
діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2018 року.
Преміювання працівників
Враховуючи наявність 8 філій та різноманітність посад у штаті Товариства
підбор та залучення персоналу здійснюється працівниками кадрових підрозділів
кожної філії. За результатами опрацювання доступної інформації із ринку праці,
пошуку потенційних кандидатів на підприємствах регіону діяльності філії,
розміщення оголошень на профільних інформаційних ресурсах залучаються нові
кадри. Основними принципами підбору працівників є фаховість (відповідність
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вимогам конкретної посади), наявність досвіду роботи за посадою, особисті якості
кандидата.
Протягом 2017-2019 років у Товаристві проводиться оцінка персоналу, на
даний момент закінчено два етапи та завершується третій етап. За результатами
двох етапів проведено перегляд схем мотивації окремих працівників, які за
результатами оцінки здобули найкращі показники. Враховуючи необхідність
матеріальної мотивації працівників розроблено та запроваджено альтернативну
тарифну систему оплати праці працівників апарату управління та філій.
Запровадження даної системи дозволило диференціювати оплату праці в
залежності від внеску кожного працівника в загальний результат діяльності. В
цілому вжиті заходи дозволили підняти середню заробітну плату по Товариству
на 50 відсотків порівняно із середньою по промисловості в Україні.
Основою преміювання працівників Товариства є Колективний договір та
відповідні положення преміювання промислово-виробничого персоналу,
персоналу відомчої воєнізованої охорони, працівників непромислового
персоналу.
Необхідними критеріями преміювання працівників ПрАТ «Укргідроенерго» є
виконання планових показників із виробництва електричної енергії, водночас
додатковими критеріями є:
• своєчасність та бездоганність виконання посадових обов’язків;
• професіоналізм та ініціативність в роботі;
• завантаженість та інтенсивність праці;
• зростання об’ємів робіт;
• сумлінна праця;
• суміщення професій та робіт;
• масштаби та складність керівництва;
• запровадження нових технологій та інновацій;
• відсутність порушень виконавчої, виробничої і трудової дисципліни.
Преміювання вищого керівництва, окрім генерального директора,
здійснюється на загальних підставах за виконання показників із виробництва
електричної енергії, а саме: величини робочої потужності (завдання) та плану по
корисному відпуску електричної енергії. Преміювання генерального директора
Товариства здійснюється на підставі Умов, критеріїв, диференційованих
показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на
державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери
управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації (корпоратизації) державних підприємств та акціонерних товариств,
щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами
держави.
Винагорода Виконавчому органу Товариства – Генеральному директору –
надається згідно контракту та постанови КМУ від 19 травня 1999 р. № 859 «Про
умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній,
комунальній власності, та об'єднань державних підприємств».
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Основні показники преміювання
Рентабельність діяльності, %
Зменшення простроченої кредиторської заборгованості, %
Виконання планового показника «чистий фінансовий результат», %
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)

Взаємодія з органами державної влади
Діяльність
ПрАТ
«Укргідроенерго»
спрямована
на
створення
багатостороннього діалогу та взаємодії з органами державної влади, що виконує
стратегічну роль в гідроенергетичній галузі та забезпечує стале функціонування
електроенергетичної системи України. Ціллю компанії є побудова стійких
комунікативних зв’язків з усіма учасниками взаємодії, формування загальної
позитивної думки та стабільного соціального іміджу, спрямованого на підтримку
та розвиток компанії, формування довірливого ставлення до її діяльності. ПрАТ
«Укргідроенерго» у своїй діяльності залучає до співпраці учасників
енергетичного ринку, особливо тих, які належать до сектору державної економіки,
до створення системи соціальної відповідальності, що базується на Міжнародних
стандартах ISO 260000 та ISO 14001. Також у співпраці ПрАТ «Укргідроенерго»
з органами державної влади формуються меседжі щодо переваг розвитку
гідроенергетики,
яка
забезпечує
безпеку,
енергоефективність
і
конкурентоспроможність держави, стійке функціонування енергетичної системи
України, яка дотримується норм міжнародних стандартів, національного
законодавства та популяризації основних цілей та завдань Програми розвитку
гідроенергетики до 2026 року та Енергетичної стратегії України до 2035 року.
Після набрання чинності Закону України «Про ринок електричної енергії», що
відповідає вимогам Третього енергетичного пакету ЄС, компанія взяла на себе
зобов’язання проводити інформаційно-просвітницькі заходи щодо роз’яснення та
популяризації гідроенергетичної галузі. До таких заходів належить проведення
прес-конференцій і зустрічей керівництва компанії з цільовою аудиторією:
профільними журналістами та редакторами інформагенцій та центральних ЗМІ;
експертним співтовариством та галузевими відомствами; посадовцями вищої та
середньої ланки, які ухвалюють рішення; представниками міжнародних
організацій; зацікавленими вітчизняними та іноземними інвесторами. Компанія
працює над посиленням прозорості в галузі енергетики.
Все більшого значення набуває співпраця з громадськими організаціями. Згідно
зі стандартами ОЕСР, ПрАТ «Укргідроенерго» як державна компанія здійснює
свою діяльність у інтересах громадськості, для підтримки суспільних цінностей,
політичної відповідальності державного управління, демократії, соціальної
довіри, громадянського партнерства, публічності та відкритості. Товариство
відкрите до участі в провідних платформах прозорості, пов'язаних з діяльністю
компанії або її підрозділів.
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Антикорупційна програма
У 2018 році з метою визначення та реалізації заходів із запобігання корупції в
ПрАТ «Укргідроенерго» було здійснено ідентифікацію та оцінку корупційних
ризиків у діяльності Товариства, з урахуванням яких було розроблено та
затверджено Антикорупційну програму ПрАТ «Укргідроенерго», яку розміщено
у вільному доступі на офіційному сайті Товариства.
З метою забезпечення якісного виконання антикорупційних процедур,
передбачених Антикорупційної програмою ПрАТ «Укргідроенерго», було
розроблено та введено в дію наказами Генерального директора Товариства
«Положення про порядок роботи з повідомленнями (інформацією) викривачів у
ПрАТ «Укргідроенерго», «Положення про порядок проведення антикорупційної
перевірки ділових партнерів ПрАТ «Укргідроенерго» та Положення про порядок
оцінки корупційних ризиків у ПрАТ «Укргідроенерго».
Окрім викладеного, з метою імплементації вимог чинного антикорупційного
законодавства та стандартів Антикорупційної програми Товариства, було внесено
відповідні
зміни
до
7
адміністративно-розпорядчих
актів
ПрАТ
«Укргідроенерго».
З метою забезпечення якісного рівня реалізації вимог та стандартів
Антикорупційної програми Товариства у відокремлених структурних підрозділах
(філіях) Товариства було введено окрему посаду професіонала з антикорупційної
діяльності на кожній філії: всього – 8 штатних одиниць.
ВРІЗ:
Перевірено 343 договори та опрацьовано 488 процедур закупівель.
Здійснено антикорупційну перевірку 343 договорів з контрагентами та
опрацьовано 488 процедур закупівель на предмет відповідності чинному
антикорупційному законодавству та стандартам Антикорупційної програми
ПрАТ «Укргідроенерго». У 2018 році підтверджених фактів корупційних
правопорушень виявлено не було.
Відповідно до «Плану навчальних заходів з питань запобігання і протидії
корупції у 2018 році», з метою обізнаності персоналу ПрАТ «Укргідроенерго» в
питаннях чинного антикорупційного законодавства було проведено 11 семінарівлекцій з антикорупційної тематики серед працівників Апарату управління та філій
Товариства. Крім того, проведене одне стажування на платній основі провідного
професіонала з антикорупційної діяльності в ТОВ «Карго Консалт».
Для забезпечення функціонування Антикорупційної програми у Товаристві
проводяться такі процедури:
•

щорічна оцінка корупційних ризиків у діяльності ПрАТ «Укргідроенерго»
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•
ознайомлення всіх нових працівників із змістом Антикорупційної програми
– інструктаж з антикорупційного законодавства всіх працівників при прийомі на
роботу
•
проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції
•
антикорупційна перевірка ділових партнерів відповідно до «Положення про
порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ПрАТ
«Укргідроенерго» через систему YouControl та Єдиний державний реєстр осіб, що
вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення на офіційному
сайті НАЗК
•
антикорупційне застереження у вигляді окремого додатку до примірних
договорів, включається до всіх договорів з діловими партнерами, окрім
міжнародних контрагентів в рамках інвестиційних програм міжнародних
фінансових установ, на які розповсюджуються вимоги статті 6 Закону України
«Про публічні закупівлі».

Управління ризиками
Діяльність ПрАТ «Укргідроенерго» схильна до впливу ризиків. Товариство
усвідомлює важливість управління ризиками як одного з ключових компонентів
системи корпоративного управління Товариства, спрямованого на своєчасне
виявлення, оцінку, попередження та моніторинг ризиків, які можуть впливати на
ефективність діяльності і репутацію Товариства.
Система управління ризиками (далі – СУР) передбачає інтеграцію
накопиченого галуззю досвіду управління ризиками в загальнокорпоративну
систему, що забезпечує комплексне управління ризиками.
Діяльність Товариства з управління ризиками пов'язана з необхідністю
реконструкції діючих та будівництва нових генеруючих об'єктів:
• підвищення надійності, безпеки і економічності обладнання за рахунок
повного оновлення основного і допоміжного обладнання, яке виробило свій
ресурс;
• підвищення техніко-економічних характеристик ГЕС та ГАЕС для
функціонування в умовах конкурентного ринку електроенергії, скорочення
ремонтних витрат;
• підвищення операційної ефективності шляхом реалізації програм по
зниженню виробничих витрат і економії;
• проведення зваженої фінансової політики;
• проведення постійного аналізу кон'юнктури ринку електричної енергії;
• створення конкурентного середовища у сфері закупівель, робіт і послуг.
СУР не може гарантувати безризикову діяльность Товариства, проте ефективне
управління ризиками, що реалізовується комплексно і послідовно в Товаристві,
забезпечує розумний рівень впевненості в:
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• досягнені стратегічних і операційних цілей, встановлених з урахуванням
ризиків і ступеня ризику, на який готове йти Товариство для досягнення своїх
цілей;
• забезпеченні прийняття Товариством ризиків, адекватних масштабам його
діяльності;
• відповідності із законодавчими та регуляторними вимогами і вимогам
корпоративного управління;
• своєчасному реагуванні на зміни у зовнішньому середовищі;
• поліпшенні якості процесу прийняття рішень і підвищення прозорості
діяльності;
• підвищенні контролю над збитками і витратами;
• поліпшенні показників ефективності діяльності.

Система управління ризиками Товариства
Робота з управління ризиками та системи внутрішнього контролю проводиться
на всіх рівнях управління Товариства. В зв’язку з тим, що Товариство не має
окремого структурного підрозділу з управління ризиками, роботу з внутрішнього
контролю та управління ризиками інтегровано в інші процеси діяльності
Товариства в рамках його організаційної структури.
Робота з управління ризиками в Товаристві побудована таким чином, щоб
здійснювати безперервний моніторинг та контроль, своєчасне виявлення та
послідовне управління ризиками, що пов'язані з діяльністю Товариства та його
філій, забезпечувати безперешкодний канал інформації та комунікації щодо
виявлених наявних чи потенційних ризиків.
Елементи системи управління ризиками включають посадові інструкції,
нормативні акти, норми корпоративної культури, методики та процедури
Товариства.
Карта ризиків
Категорія ризиків

Назва ризиків
ЗОВНІШНІ РИЗИКИ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ● економічні та фінансові кризи та коливання, що
можуть негативно впливати на діяльність
Товариства, продовження негативних тенденцій
в економіці;
● валютні ризики;
● ризик інфляції, тобто непрогнозовані зміни
темпів росту цін;
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● ризик неконвертованості;
● неможливість виходу на нові ринки та залучення
додаткових інвестицій;
● порушення
пропускної
спроможності
наближених до зони ООС залізничних ділянок;

ПОЛІТИЧНІ

● через обмеженість фінансових ресурсів місцевих
бюджетів органи виконавчої влади можуть не в
повному обсязі виконувати обов’язки по
укладених договорах або взагалі відмовитись від
укладання договорів через зміну моделі
фінансування, що в свою чергу може призвести
до значного скорочення обсягів продажу
електроенергії;
● нестабільність політичної ситуації в країні, зміна
пріоритетів розвитку, зокрема прийняття
нормативно-правових актів, які суперечитимуть
визначеним цілям Стратегії та запропонованим
способам їх досягнення;
● ризик погіршення зовнішньополітичних відносин
з іншими державами;
● проведення АТО в Донецькій та Луганській
областях та пов’язаних із нею локальних
військових дій;
● збереження тарифного регулювання з боку
держави;
● зростання конкуренції всередині галузі, поява
нових конкурентів;
● розвиток альтернативних видів електроенергії;
● обмеженість гідрологічної системи України для
розширення діяльності Компанії;

РИНКОВІ

● нестача
виробничих
потужностей
на
підприємствах, що постачають продукцію для
ПрАТ «Укргідроенерго», для забезпечення
необхідного обсягу замовлень;
● ризики росту вартості обладнання, технічних
приладів, комплектуючих, енергоносіїв, робіт,
що
формують
вартість
послуг
ПрАТ
«Укргідроенерго»;
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ФІНАНСОВІ

● ризик
зниження
Товариства;

фінансової

стабільності

● відсутність достатнього обсягу коштів, зокрема
коштів інвесторів, та належної державної
підтримки для оновлення основних фондів і
реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;
● кредитні ризики;
● валютны ризики;
● інвестиційний ризик;
● процентні ризики;
● ризик ліквідності;
● підвищення податкових ставок або зміна системи
оподаткування;
● зменшення вартості чистих активів Товариства;
ТРУДОВІ

● погіршення позицій Товариства на ринку праці;
● зниження рівня кваліфікованості працівників;
● зміни в демографічній ситуації в Україні,
зменшення кількості працездатного населення у
віддалених населених пунктах через відтік
населення у великі міста або за кордон;
● ризик зниження престижності професій у галузі;

ПРИРОДНІ ТА
ТЕХНОГЕННІ

● пожежі, вибухи, стихійні лиха та природні
катаклізми в районах присутності Товариства;
● аварії на об’єктах, пов’язаних з діяльністю ПрАТ
«Укргідроенерго»;
● посуха та швидке зниження рівня води;
ВНУТРІШНІ РИЗИКИ

ТЕХНІЧНІ ТА
ВИРОБНИЧОТЕХНОЛОГІЧНІ

● ризики виходу з ладу основного обладнання;
● зменшення запланованих обсягів виробництва
через зниження продуктивності праці, простій
обладнання, втрату робочого часу;
● зношеності
обладнання,
використання
застарілих, які не відповідають сучасним
вимогам, технічних засобів і регламентів
технічної оснащеності;
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● низька дисципліна
комплектуючих;

поставок,

деталей

та

● нестача кваліфікованих працівників;
● ризик втрат і завдання збитків активам
Товариства (пошкодження устаткування та ін.);
● ризик витрат на заробітну плату;
● довгий процес створення нових виробничих
потужностей;
● недостатність власних фінансових ресурсів;
● здороження інвестиційних проектів;
● ризик руйнування гребель;
● ризик тероризму (кібертероризму);
КАДРОВІ

● низький рівень кваліфікації працівників;
● мінливість кадрів;
● відтік висококваліфікованих
структури;

кадрів

у

інші

● ризик незамінності більш зрілого персоналу;
● ризик зниження мотивації;
● недисциплінованість, супротив, невиконання
поставлених задач, недотримання правил та
інструкцій;
● ризики, викликані неналежною поведінкою
персоналу (виробничі травми, помилки, аварії та
інші);
УПРАВЛІНСЬКІ

● недосконалість та відсутність всеобачності при
прийнятті управлінських рішень;
● недостатня
узгодженість
стратегічного
оперативного планування та управління;

і

● відсутність чіткого поділу між повноваженнями і
відповідальністю
при взаємодії підрозділів
ПрАТ «Укргідроенерго» в ході реалізації ними
своїх функцій;
● відсутність механізму підвищення зацікавленості
кожного структурного підрозділу в якості
створюваного продукту або послуги;
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● внутрішній і зовнішній опір реалізації обраної
політики та проведенню структурних реформ
Компанії;
РЕПУТАЦІЙНІ

● ризик погіршення відношення до Товариства з
боку основних зацікавлених сторін (акціонери,
працівники, клієнти);
● ризик втрати ділової репутації Товариства перед
поточними та майбутніми кредиторами та
постачальниками.

Перспективи подальшого розвитку з урахуванням ризиків та викликів
при здійсненні діяльності
Гідроенергетика в ОЕС України виконує переважно дві задачі: це регулювання
добового графіку навантажень для покриття піків і провалів та участь у
регулюванні частоти/потужності (вторинне регулювання).
Найбільш ефективним в контексті забезпечення сталого економічного
зростання є подальший розвиток гідроенергетики країни згідно з існуючими
планами, бо відмова від їх реалізації суттєво ускладнить виконання вимог
забезпечення адекватності генерації і негативно вплине на ціну електроенергії.
Через значну невизначеність майбутніх умов розвитку та функціонування
економіки та енергетики країни у перспективі існують значні ризики щодо
можливості забезпечення адекватності генерації у перспективі. До них передусім
належать:
1. Зростання інвестиційних ризиків при реалізації проектів з розвитку
традиційної енергетики в умовах нової моделі ринку електроенергії України та
складність прогнозування наслідків її впровадження, зокрема, щодо участі
електростанцій в роботі на балансуючому ринку та на ринку допоміжних послуг.
2. Недосконалість та неповнота законодавчої та нормативної бази в частині
гарантування повернення інвестицій у будівництво та реконструкцію
потужностей, особливо з урахуванням існуючих зобов’язань Компанії по
розрахунках за кредитами, наданими МФО у попередні роки.
3. Необхідність удосконалення Методики формування цін на допоміжні
послуги (ДП) як в частині механізму розрахунків цін на допоміжні послуги, так і
в підходах до визначення цін на ДП, які не враховують специфіку роботи ГАЕС в
ОЕС України для підтримки потужності генерації на необхідному для
забезпечення вимог балансової надійності рівні.
4. Можливість зсунення термінів впровадження потужностей на ГАЕС та ГЕС,
неповна реалізація запланованих заходів з розвитку гідроенергетики.
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РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стратегія корпоративної соціальної відповідальності
«Укргідроенерго»
Стратегія корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) Укрідроенерго
спрямована на добровільну інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у
виробничо-економічну діяльність підприємства і їх реалізацію у взаємодії із
зацікавленими сторонами. ПрАТ «Укргідроенерго» - це компанія, покликана
забезпечити енергетичну безпеку, енергоефективність і конкурентоспроможність
своїх підприємств і України, спираючись на Програму розвитку гідроенергетики
на період до 2026 року (Розпорядження КМУ від 13.07.2016). Компанія керується:
•

Принципами Глобального договору ООН.

•

Цілями сталого розвитку ООН до 2030 р., які були затверджені на саміті
ООН з питань сталого розвитку у 2015 році.

•

Міжнародним стандартом ISO 26000: 2010 «Керівництво з соціальної
відповідальності».

•

Керівництвом зі звітності у сфері сталого розвитку GRI.

•

Новою енергетичною стратегією України до 2035 року.

•

Наказом № 1-16 від 11.02.2015 р. Міністерства економічного розвитку і
торгівлі «Про затвердження Методичних рекомендацій відносно
забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного
сектору економіки».

Соціальна відповідальність ПрАТ «Укргідроенерго» спрямована на
формування системних відносин з інвесторами і, в рамках своєї компетентності і
відповідальності, сприятливого інвестиційного клімату в гідроенергетичній
галузі. Ми віддаємо пріоритет у співпраці тим партнерам, організації та
підприємства яких керуються принципами КСВ, відповідальна поведінка яких
сприяє розвитку підприємства.
Пріоритетні напрямки розвитку КСВ компанії узгоджуються з найкращими
міжнародними та національними практиками корпоративної соціальної
відповідальності енергетичних підприємств та інститутів розвитку. Стратегія КСВ
охоплює всю діяльність ПрАТ «Укргідроенерго», а не є окремим напрямком, що
означає відповідальність компанії за вплив її рішень і діяльності на суспільство і
навколишнє середовище. Вона реалізується з урахуванням очікувань зацікавлених
сторін і сприяє досягненню цілей сталого розвитку.
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Стратегія КСВ узгоджується зі стратегічними цілями і пріоритетами діяльності
ПрАТ «Укргідроенерго»і реалізується відповідно до місії:
ВРІЗ:
«Ми генеруємо екологічно чисту енергію з води в сучасний та надійний спосіб.
Ми забезпечуємо енергетичну стабільність і безпеку України, сприяємо
соціальному, економічному розвитку та конкурентоспроможності держави».
«Ми генеруємо екологічно чисту енергію з води в сучасний та надійний спосіб.
Ми забезпечуємо енергетичну стабільність і безпеку України, сприяємо
соціальному, економічному розвитку та конкурентоспроможності держави».
Впровадження принципів КСВ у виробничо-економічну діяльність спрямоване
на виконання місії компанії і є основою для підготовки та впровадження
внутрішніх нормативних документів з пріоритетних напрямів корпоративної
соціальної відповідальності ПрАТ «Укргідроенерго».
Стратегія КСВ сприятиме:
• збільшенню внеску ПрАТ «Укргідроенерго» в сталий розвиток суспільства
в соціальній, економічній та екологічній сферах;
• підвищенню ефективності управління в аспектах впливу діяльності
компанії на соціальну і екологічну складові життя суспільства;
• розвитку гідроенергетики України з урахуванням триєдиної економічної,
соціальної та екологічної складової сталого розвитку, що сприятиме підвищенню
енергетичної безпеки країни та забезпечить дотримання сучасних екологічних
вимог у процесі виробництва електроенергії на ГЕС та ГАЕС;
• розвитку
системи
корпоративного
управління
і
підвищення
конкурентоспроможності;
• зростанню інвестиційної привабливості компанії;
• зростанню іміджу «Укргідроенерго» як компанії з надійною кредитною
історією, яка активно залучає інвестиційні кошти на світовому ринку на
реалізацію сучасних проектів з реконструкції та будівництва нових потужностей;
• позиціюванню компанії як сучасної інноваційної організації стратегічного
значення;
• забезпеченню
умов
для
виконання
інвестиційних
проектів
«Укргідроенерго», означених в Енергетичній стратегії України на період до 2035
року, рішеннях Кабінету Міністрів України та галузевих програмах;
• розвитку взаємодії із зацікавленими сторонами і підвищенню довіри до
компанії з їхнього боку;
• підвищенню якості управління нефінансовими ризиками;
• забезпеченню ефективної адаптації ПрАТ до роботи в умовах
конкурентного енергоринку та синхронної роботи з європейською
енергосистемою ENTSO-E;
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• поступовому перетворенню Товариства в мультиенергетичну компанію
світового рівня, яка спеціалізується на різних видах низьковуглецевої генерації
(зокрема сонячна, вітрова енергетика та інші);
• зміцненню корпоративної культури і підвищенню лояльності працівників
ПрАТ «Укргідроенерго»;
• створенню умов для постійного особистісного та професійного росту
працівників «Укргідроенерго» в епоху динамічних технологічних та
управлінських змін у світовій енергетиці;
• забезпеченню прозорості діяльності та поширенню корпоративної
соціальної відповідальності в державному секторі економіки;
• поліпшенню іміджу держави як ефективного власника в технологічно
розвинутому стратегічному секторі економіки країни;
• покращенню загального іміджу компанії;
• перетворенню «Укргідроенерго» в одного з ключових галузевих драйверів
інноваційних змін;
• перетворенню Товариства в один з найактивніших комунікаційних
майданчиків в галузі;
• забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку на територіях
присутності Товариства, що сприятиме, зокрема, забезпеченню економічної та
соціальної стабільності в центральній, Наддніпрянській Україні та західних
областях країни.
Принципи ПрАТ «Укргідроенерго» в галузі корпоративної соціальної
відповідальності
Під час реалізації Стратегії КСВ ПрАТ «Укргідроенерго» керується такими
принципами:
Прозорість
Ми регулярно інформуємо представників зацікавлених сторін у зрозумілій для
них формі про результати своєї діяльності в сфері КСВ і рішеннях, які плануються,
в галузі виробничого розвитку, що безпосередньо стосується соціальної та
екологічної сфери, спрямованих на стійкість і вдосконалення гідроенергетичної
галузі, безпеку при експлуатації та проведенні планових ремонтних робіт
гідротехнічних споруд. Стратегія КСВ має сприяти подоланню стереотипів
населення щодо діяльності компанії і передбачає спільну просвітницьку роботу в
аспекті економічної та соціальної значущості підприємств і проектів розвитку
галузі для країни і регіонів. Компанія активно залучає представників ключових
зацікавлених сторін (держава, партнери, громади та співробітники) в процес
прийняття рішень і реалізацію Стратегії КСВ ПрАТ «Укргідроенерго» на основі
розробленої системи комунікацій.
Відповідальність
Ініціативи компанії в галузі КСВ спрямовані на вирішення актуальних завдань
для зацікавлених сторін і суспільства в цілому і реалізуються на послідовній
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регулярній основі. Ми діємо неухильно дотримуючись українського
законодавства, норм міжнародного права, міжнародних стандартів екологічного
менеджменту та соціальної відповідальності. Діяльність і розвиток ПрАТ
«Укргідроенерго» здійснюється на основі конструктивного діалогу з
зацікавленими сторонами і з урахуванням потреб своєї основної діяльності по
забезпеченню енергетичної безпеки країни.
Інноваційність
Реалізація соціально та екологічно значущих проектів, спрямованих на
підтримку і відновлення навколишнього середовища і підвищення якості життя
людей, є одним з пріоритетів компанії. Наші соціальні та екологічні ініціативи
реалізуються за широким спектром напрямків і характеризуються значними
масштабами свого впливу в прямій виробничої діяльності, а також при підготовці
проектів розвитку існуючих потужностей і нових проектів, спрямованих на
розвиток гідроенергетичної галузі та забезпечення стійкості роботи енергетичної
системи України. Впровадження інноваційних технологій здійснюється у всіх
сферах діяльності підприємства від реконструкції існуючих об'єктів і при
проектуванні нових до обліку соціальних і екологічних аспектів, пов'язаних
безпосередньо з ПрАТ «Укргідроенерго».
Дотримання цінностей та послідовність
Компанія розглядає цінності як етичний фундамент організації. Вони
відображають відданість принципам ділової етики та відповідальної поведінки,
сприяють зміцненню нашого командного духу, зростанню професіоналізму і
відповідальності кожного співробітника. Цінності компанії поєднують у собі три
складові бізнес-моделі ПрАТ «Укргідроенерго» - економічну, екологічну та
соціальну, інтегровані у внутрішні й зовнішні комунікації, і операційні процеси
всіх підрозділів і філій.
Відповідність найкращим практикам
Діяльність компанії в сфері сталого розвитку здійснюється з урахуванням
досвіду застосування найкращих практик національних і міжнародних
енергетичних компаній. ПрАТ «Укргідроенерго» бере активну участь в просуванні
принципів КСВ в державному секторі економіки, в діловому співтоваристві, як в
Україні, так і за кордоном. Ми ставимо за мету розширення міжнародного
співробітництва та інформаційного обміну в питаннях виробництва екологічно
чистої енергії.
Основні цілі, завдання ПрАТ «Укргідроенерго» щодо досягнення цілей
сталого розвитку
Товариство намагається задовольняти соціальні, економічні та екологічні
потреби споживачів, акціонера, суспільства, інвесторів та інших зацікавлених осіб
з огляду на Цілі сталого розвитку ООН (ЦСР ООН). Ключовими аспектами
відповідності критеріям Цілей для ПрАТ «Укргідроенерго» є економія
відновлюваних джерел та мінімізація впливу на навколишнє середовище
протягом технологічного циклу виробництва електроенергії.
ВРІЗ
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У вересні 2015 року лідери 193 країн світу взяли на себе зобов’язання за
виконання 17 цілей і 169 конкретних завдань, які дозволять досягти в найближчі
15 років трьох важливих результатів: покінчити з крайньою бідністю, побороти
нерівність та несправедливість, протистояти викликам зміни клімату.

Внесок ПрАТ «Укргідроенерго» у досягнення Цілей сталого розвитку
ООН
Внесок Компанії у
Назва Цілі
досягнення Цілі
Детальніше читайте у
У Товаристві працює
розділах «Соціальна та
понад 3 тис. осіб.
екологічна
Система оплати праці
відповідальність» та
ПрАТ «Укргідроенерго» «Фінансові
забезпечує гідний та
результати»
конкурентний рівень
винагороди за
результати роботи та
гарантує своїм
1. Подолання бідності у
працівникам широкий
всіх її формах та усюди
спектр соціальних
гарантій. Компанія
інвестує у соціальноекономічний розвиток
регіонів своєї
присутності.
ПрАТ «Укргідроенерго»
входить до рейтингу до
рейтингу ТОП-100
найбільших платників
податків у державі. На
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2. Подолання голоду,
досягнення продовольчої
безпеки, поліпшення
харчування і сприяння
сталому розвитку
сільського господарства

3. Забезпечення
здорового способу життя
та сприяння
благополуччю для
всіх у будь-якому віці

користь держави у 2018
році сплачено
2200 млн грн.
ГЕС утворюють
водогосподарські
комплекси, які
забезпечують
функціонування систем
сільськогосподарського
призначення та
зрошення. Їх
водоспоживання
становить близько 60%
загального
водоспоживання, а
безповоротне – більше
80 %. Внесок водоймищ
у виробництво продуктів
харчування оцінюється в
12-16 %. В Україні з
водоймищ
Дніпровського каскаду
ГЕС зрошувалося більше
1 млн. га земель.
Турбота про здоров’я та
благополуччя персоналу
– один із пріоритетів
соціальної політики
Товариства. У компанії
було започатковано
програму добровільного
медичного страхування
працівників
«Укргідроенерго», яка є
однією з передумов
покращення рівня
соціального та
медичного захисту
працівників. Майже 2
000 співробітників з усіх
філій компанії та
апарату управління вже
приєдналися до
програми. Страховий
пакет для працівників
охоплює всі види
медичної допомоги.

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»
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4. Забезпечення
всеохоплюючої і
справедливої якісної
освіти та заохочення
до навчання протягом
усього життя для всіх

5. Забезпечення
гендерної
рівності, розширення
прав і можливостей усіх
жінок та дівчат

У структурі Товариства є
блок закладів соціальної
інфраструктури, що
надають послуги, які
входять до соціального
пакета працівників
Компанії. У 2018 році на
утримання об’єктів
соціального призначення
було витрачено 22 626
тис. грн.
У Товаристві значну
увагу приділяють
підготовці,
перепідготовці,
навчанню та кар’єрному
зростанню фахівців.
Товариство направляє
своїх працівників до
вищих навчальних
закладів України усіх
рівнів акредитації для
навчання та отримання
першої базової або
повної вищої освіти
відповідно до напрямку
підготовки (бакалавр,
спеціаліст, магістр).
Протягом 2018 року
пройшли навчання 55
осіб. Підвищення
кваліфікації із тривалим
та короткостроковим
навчанням пройшли 660
осіб.
Співробітникам різних
гендерних і вікових груп
Товариства
надаються
рівні
можливості.
Кількість чоловіків за
звітний період склала 2
217 осіб, жінок – 841
осіб. Ми поважаємо
основоположні
права
людини.

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»,
підрозділ «Соціальна
політика компанії»

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»,
підрозділ «Соціальна
політика компанії»
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6. Забезпечення
наявності та
раціонального
використання водних
ресурсів і санітарії для
всіх

7. Забезпечення доступу
до недорогих, надійних,
сталих і сучасних джерел
енергії для всіх

8. Сприяння
поступальному,
всеохоплюючому та
сталому економічному
зростанню, повній і

ПрАТ «Укргідроенерго»
у своїй діяльності
приділяє велику увагу
збереженню природних
екосистем на територіях
присутності Компанії,
зниженню негативного
впливу на довкілля,
раціональному
природокористуванню та
забезпеченню
екологічної безпеки у
цілому під час
виробничої діяльності.
Інвестиції в охорону
довкілля від ПрАТ
«Укргідроенерго» в 2018
році склали 339 759,777
тис. грн, зокрема на
охоронуновколишнього
ередовища – 901,3
тис.грн і плата за
природні ресурси – 338
858,477 тис. грн.
Енергоефективність та
енергозбереження є
одними з пріоритетних
напрямів діяльності
Товариства.
Гідроелектростанції
являють собою найбільш
мобільну та найбільш
доцільну, з точки зору
економічної
ефективності, групу
енергообладнання, яка
має використовуватися в
системі регулювання
частоти та потужності.
Економія енергетичних
ресурсів по ПрАТ
«Укргідроенерго» склала
в 2018 році приблизно 2
988,3 тис. кВт∙год
електроенергії.
ПрАТ «Укргідроенерго»
створює гідні умови
праці, надає соціальні
гарантії, дбає про
безпеку та добробут

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»,
підрозділ «Екологічна
політика компанії»

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»,
підрозділ
«Енергоефективність
та енергозбереження»

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»,
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продуктивній зайнятості
та гідній праці для всіх

своїх працівників, а
також сприяє їх
професійному розвитку.
Гарантії співробітників
Компанії щодо
збереження робочих
місць передбачені
Колективним договором.
Колективний договір на
2018 рік встановлює
основні норми,
принципи та взаємні
зобов’язання сторін
стосовно регулювання
соціально-економічних і
трудових відносин
згідно із законодавством
України на рівні
Компанії.
Товариство з метою
підтримки економічного
розвитку та добробуту
людей розвиває якісну,
надійну, сталу
інфраструктуру,
розробляє та впроваджує
інноваційні послуги.
Компанія реалізує 6
основних інвестиційних
9. Створення стійкої
проектів, які сприяють
інфраструктури, сприяння розвитку гідро
всеохоплюючій і сталій
енергетики та сталому
індустріалізації та
розвитку України.
інноваціям
У своїй діяльності
Товариство впроваджує
інноваційні рішення, що
розроблені фахівцями
Компанії у співпраці
із зовнішніми науковотехнічними та
виробничими
партнерами в рамках
реалізації
спільних проектів.
Товариство проводить
політику, яка забезпечує
10 Скорочення нерівності
рівний доступ і широкі
всередині країн та між
можливості розвитку
ними
кожному. Ми платимо
рівну заробітну плату за

підрозділ «Соціальна
політика компанії»

Детальніше читайте у
розділах «Стратегія
розвитку компанії»,
підрозділ
«Інвестиційна
діяльність»

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»,
підрозділі «Соціальна
політика компанії»
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11 Забезпечення
відкритості, безпеки,
життєстійкості та
екологічної стійкості міст
і населених пунктів

12 Забезпечення
переходу до раціональних
моделей споживання і
виробництва

13 Вжиття невідкладних
заходів щодо боротьби зі
зміною клімату та його
наслідками

працю рівної цінності,
по всій країні
використовуємо єдину
тарифну сітку для
визначення оплати
праці.
ПрАТ «Укргідроенерго»
усвідомлює свою
важливу роль як для
всієї країни, так і для
міст та селищ, де
Товариство є
містоутворюючим
підприємством.
Компанія відіграє
важливу роль у
соціальному розвитку
регіонів своєї
присутності, здійснює
істотний економічний
вплив на території
присутності за рахунок
створення значної
кількості кваліфікованих
робочих місць,
забезпечуючи не лише
зайнятість населення,
але й постійно
підвищуючи рівень
оплати праці та
сплачуючи податки до
державного та місцевих
бюджетів.
Товариство
розробляє
техніко-економічне
обґрунтування
для
розміщення
сонячних
станцій
(СЕС):
на
Київській
ГАЕС,
Канівській
ГЕС,
Кременчуцькій ГЕС та
Дністровській ГЕС, щоб
вийти на потужність 8085 МВт.
Протистояння змінам
клімату є
одним з пріоритетних
завдань Компанії в
галузі екології.

Детальніше читайте у
розділах «Соціальна та
екологічна
відповідальність»

Детальніше читайте у
розділах «Про
Укргідроенерго»,
підрозділ «Огляд
енергетичного ринку»

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»,
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14 Збереження та
раціональне
використання океанів,
морів і морських ресурсів
в інтересах сталого
розвитку

15 Захист і відновлення
екосистем суші та
сприяння їх
раціональному
використанню,
раціональне
лісокористування,
боротьба з
опустелюванням,
припинення і повернення

У квітні 2018 року
Товариство виступило
організатором форуму
«Гідроенергетика та
довкілля: сталий
розвиток та збалансовані
рішення», на якому
обговорювалися важливі
екологічні питання,
серед яких вплив на
навколишнє середовище
та безпеку
гідротехнічних споруд
ПрАТ «Укргідроенерго»
є одним з основних
водокористувачів в
системі
водогосподарського
комплексу України і
здійснює свою
діяльність на головних
річках країни - Дніпро та
Дністер. Для компанії
вода є основним
ресурсом. Впродовж
2018 року
«Укргідроенерго»
продовжувало
реалізовувати заходи
передбачені Програмою
розвитку
гідроенергетики на
період до 2026 року.
Об’єм води, пропущеної
через турбіни по ПрАТ
«Укргідроенерго» для
вироблення
електроенергії –
237 872,888015 млн
куб.м
Товариство здійснює
свою діяльність в рамках
державної політики та
екологічного
національного
законодавства.
Діяльність
Компанії, серед іншого,
спрямована і на
запобігання

підрозділ «Екологічна
політика компанії»

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»,
підрозділ «Екологічна
політика компанії»

Детальніше читайте у
розділі «Соціальна та
екологічна
відповідальність»,
підрозділ «Екологічна
політика компанії»

94

назад процесу деградації
земель та зупинка
процесу втрати
біорізноманіття

16 Сприяння побудові
миролюбного й
відкритого суспільства в
інтересах сталого
розвитку, забезпечення
доступу до правосуддя
для всіх і створення
ефективних, підзвітних та
заснованих на широкій
участі інституцій на всіх
рівнях

17 Зміцнення засобів
здійснення й активізація

забрудненню земельних
ресурсів територій
розташування ГЕС.
Зокрема, протягом 2018
року продовжувалась
реалізація
напрацьованих заходів
для раціонального
природокористування,
запобігання виникненню
екологічних небезпек,
контролю за станом
об’єктів навколишнього
середовища,
удосконалення системи
екологічного управління
на всіх виробничих
майданчиках Компанії та
підвищення рівня
екологічної обізнаності
як персоналу
Товариства, так і
населення, яке проживає
поблизу розташування
ГАЕС.
Відкритість є однією з
Детальніше читайте у
загальнокорпоративних
розділі «Корпоративне
цінностей Товариства.
управління»
Компанія проводить
політику нетерпимості
щодо будь-яких проявів
дискримінації та
насильства. ПрАТ
«Укргідроенерго» як
сучасна компанія прагне
гармонізувати свою
діяльність із цінностями
та очікуваннями
суспільства. Тому
Компанія продовжує
дотримуватись
принципів прозорості та
підзвітності, відкрито
інформує про
свою діяльність і
соціально-екологічний
вплив на суспільство та
її працівників.
Товариство в інтересах
сталого розвитку
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роботи в рамках
Глобального партнерства
в інтересах сталого
розвитку

активно співпрацює з
професійними
міжнародними
організаціями.
Розглядається співпраця
з Світовою
вітроенергетичною
асоціацією, Всесвітньою
радою відновлюваної
енергетики та іншими
провідними
організаціями в галузі
сталого розвитку.

Соціальна політика компанії
Основним принципом управління людським капіталом у Товаристві є
забезпечення можливості для кожного працівника реалізувати себе в рамках
діяльності компанії. Відповідно до цього будується система оцінки компетенцій,
рівня відповідальності, потенціалу, виходячи з рівня вимог, що ставляться до
конкретної посади та відповідно будується ефективна системи мотивації та
соціального захисту для кожного працівника.
Дотримуючись основоположних принципів трудового законодавства України,
у ПрАТ «Укргідроенерго» укладено Колективний договір.
Колективний договір гарантує збереження гідного рівня оплати праці і обсягів
соціальних гарантій, пільг та компенсацій працівникам Товариства, забезпечує
права трудового колективу та профспілкових комітетів на участь в управлінні
Товариством.
Основною метою Колективного договору ПрАТ «Укргідроенерго» є надання
додаткових, порівняно із визначеними чинним законодавством та угодами, пільг
і гарантій працівникам Товариства. В свою чергу це забезпечує максимально
можливий рівень соціального і матеріального благополуччя та захисту
працівників.
Розуміючи, що персонал є одним із найважливіших ресурсів для розвитку, у
Товаристві запроваджено програми матеріальної та нематеріальної мотивації
працівників. Постійно проводиться робота з організації навчання та розвитку
трудового колективу.
Основні мотиваційні фактори високоефективної роботи персоналу:
• можливість і перспектива для працівника кар’єрного зростання –
вертикального та/або горизонтального напрямків;
• можливість і перспектива для працівника обіймати посаду з більшими
повноваженнями й відповідальністю;
• можливість і перспектива для працівника отримувати блага (матеріальні і
нематеріальні) та оплату праці відповідно до його компетенцій,
виконуваних функцій та використання ним власного потенціалу у роботі
Товариства;
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• можливість поряд з іншими працівниками забезпечити самореалізацію та
розвиток Товариства.
Колективний договір
Важливим аспектом діяльності Товариства є комунікація із власними
працівниками, що відбувається різними шляхами, зокрема шляхом надання
можливості об’єднання працівників з метою створення профспілкових
організацій. Свобода асоціації та ведення колективних переговорів передусім
передбачена чиним законодавством: Законами України
«Про колективні
договори та угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
ПрАТ «Укргідроенерго» повною мірою сприяє даному процесу та в переважній
більшості є його ініціатором. Основним документом, що регламентує
вищеозначене, є Колективний договір ПрАТ «Укргідроенерго».
ВРІЗ:
Колективним договором захищені всі працівники Товариства.
Метою Колективного договору є забезпечення максимально можливого рівня
соціального і матеріального благополуччя працівників на основі зміцнення та
підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності Товариства.
Предметом Колективного договору є, насамперед, переважно додаткові,
порівняно з законодавством, положення про умови праці та її оплати, положення
щодо соціального та соціально-побутового забезпеченню працівників Товариства,
гарантії, компенсації та пільги, що надаються компанією.
Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися
принципів соціального партнерства, взаємної поваги та довіри, рівноправності,
паритетності представництва, конструктивності та аргументованості під час
проведення переговорів з укладення Колективного договору, внесення змін і
доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових
відносин.
Жодна із сторін не може протягом дії Колективного договору в
односторонньому порядку прийняти рішення, що змінюють положення
Колективного договору або припиняють їх виконання.
В період між Конференціями трудового колективу зміни та доповнення до
Колективного договору, які не погіршують його умови, можуть бути прийняті на
спільному засіданні Товариства та Радою профспілкових комітетів ПрАТ
«Укргідроенерго» з доведенням зазначених змін та доповнень до трудового
колективу.
Щороку ПрАТ «Укргідроенерго» разом із Радою профкомів Товариства
підбиває підсумки роботи за рік із підготовкою відповідних звітів. Оцінка
ефективності здійснюється за результатами порівняння із результатами
попереднього періоду, порівняння з іншими підприємствами галузі та за
відгуками працівників.
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Положення Колективного договору поширюються на всіх штатних працівників
Товариства незалежно від того, чи є вони членами профспілки, та є обов'язковими
для виконання як Сторонами, що його уклали, так і працівниками.
Основні пільги/гарантії тощо, що надаються працівникам:
• страхування життя – діє програма добровільного медичного страхування із
повною компенсацію вартості стандартного пакету послуг;
• охорона здоров'я – діє програма медичного обстеження та програма
лікування, виплачується матеріальна допомога на оздоровлення, частково
компенсується вартість санаторно-курортного лікування та відпочинку;
• згідно із чиним законодавством проводяться компенсації по
непрацездатності, інвалідності тощо;
• згідно із чиним законодавством надається відпустка для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.
ВРІЗ:
У 2018 році соціальні виплати ПрАТ «Укргідроенерго» склали 36 024 тис.
грн

Витрати на виконання норм Колективного договору у 2018 році

№
з/п

Найменування

Всього виплат,
тис. грн

1

Культурно-масова робота

6 748

2

Спортивно-масова робота

430

3

Санаторно-курортне лікування

2 707

4

Оздоровлення працівників (пансіонати, бази відпочинку)

3 842

5

Оздоровлення дітей в ДОЗ, пансіонатах, базах відпочинку

3 733

6

Лікування працівників

1 334

7

Обстеження працівників

360

8

Відпочинок дітей на базі "Соснова поляна"

1 242

9

Виплати членам профспілки

2 397

10

Матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам та ветеранам

1 402

11

Медичне страхування працівників

10 529

12

Матеріальна допомога працівникам при народженні дитини

1 300

ВСЬОГО

36 024

На філіях Товариства є підрозділи непромислового призначення/об’єкти
соціальної сфери, що дають змогу працівникам філій отримати гаряче харчування,
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першу невідкладну медичну допомогу, необхідну консультацію, відпочинок та
оздоровлення, можливість комфортного проживання під час відрядження до
філій, а саме:
• їдальні, сектор організації харчування;
• медичні пункти;
• готелі філій «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС», «Кременчуцька ГЕС», будинок
приїжджих «Середньодніпровська ГЕС»;
• база відпочинку філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»;
• дільниця з обслуговування багатоквартирного житлового будинку філії
«Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС».
ВРІЗ:
Сума витрат на об’єкти соціального призначення становить 22 626 тис. грн,
що на 3 004 тис. грн більше, ніж у минулому році (2017 рік - 19 622 тис. грн).
ПрАТ «Укргідроенерго» разом із Радою профкомів реалізують програми
оздоровлення працівників. З 1 липня 2017 року розпочала свою дію Програма
добровільного медичного страхування працівників ПрАТ «Укргідроенерго» як
одна з передумов покращення рівня соціального та медичного захисту, до якої
приєдналися майже 2 тисячі співробітників. Компанія повністю забезпечує
покриття витрат на добровільне медичне страхування співробітників. Страховий
пакет включає всі види медичної допомоги (амбулаторно-поліклінічну,
невідкладну, стоматологічну, діагностику, забезпечення медикаментами) на всій
території України та надає можливість застрахувати рідних (чоловік, дружина,
батьки, діти).
Протягом 2017-2018 років у Товаристві діє програма медичного обстеження та
лікування працівників, за результатами якої щороку обстеження проходять
близько 400 працівників Товариства, вісьмом працівникам Товариства було
профінансовано складні та дороговартісні операції. Кожному працівнику раз на
рік сплачується матеріальна допомога на оздоровлення та
частково
компенсується вартість санаторно-курортного лікування та відпочинку.
При реалізації програм оздоровлення працівників співпраця здійснюється із
Страховою компанією «Уніка», Інститутом серця МОЗ України.
Кадрова політика
Генерація електроенергії та обслуговування спеціалізованого обладнання
потребує високого рівня кваліфікації працівників. До компетенції співробітників
висуваються найвищі вимоги, водночас вдосконалюється і система управління
персоналом. Тверді ділові принципи є підґрунтям для кадрової політики, а
відносини між керівниками й працівниками базуються на партнерстві. Одним із
основних завдань підтримки свого персоналу Товариство визначило можливість
забезпечення не тільки комфортних та сучасних умов праці, а також і умов
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додаткового забезпечення працівників, таких як відпочинок, медичне та страхове
забезпечення.
З метою забезпечення ефективної організації адміністративного управління,
зменшення рівнів керівництва та підпорядкованості, раціонального використання
кадрових ресурсів протягом 2018 року продовжено вдосконалення організаційної
структури апарату управління і філій Товариства та запроваджено альтернативну
тарифну систему оплати праці працівників філій компанії.
В апараті управління та філіях ПрАТ «Укргідроенерго» створено кадровий
резерв для заміщення керівних посад. Протягом грудня 2018 – березня 2019
заплановано видати нове положення про формування кадрового резерву та
управління кар’єрою.
Кількість та склад персоналу
Облікова кількість штатних працівників ПрАТ «Укргідроенерго» на 31 грудня
2018 року склала 3 058 осіб.
Структура персоналу в розрізі професійної ознаки у 2018 році
Професійна ознака
Керівники
Професіонали
Фахівці
Технічні службовці
Кваліфіковані та інші робітники
Найпростіші професії

Кількість, осіб

655
528
149
11
1 524
191

Структура персоналу за гендерною ознакою (2016-2018 рр.)
Чисельність працівників (облікова на кінець
звітного періоду), осіб
Чоловіків
Жінок
Жінки на керівних посадах

2016
2 986

2017
3 061

2018
3 058

2 207
779
131

2 241
820
121

2 217
841
135

Кількість працівників та частка жінок на керівних посадах
Показник, осіб

2016
2 986

%

2017
3 061

%

2018
3 058

%

Всього жінок

779

26%

820

27%

841

28%

зокрема на керівних посадах

131

4,39%

121

3,95%

135

4,41%

Всього працівників
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Протягом 2018 року в Товаристві створено 37 нових робочих місць,
працевлаштовано 261 працівника, зокрема керівників – 17, професіоналів – 43,
фахівців – 23, технічних службовців – 2, кваліфікованих робітників – 156,
найпростіших професій – 20 осіб.
182 працівники прийнято за направленнями регіональних центрів зайнятості.
У 2018 році звільнено 264 особи, зокрема керівників – 27, професіоналів – 33,
фахівців – 16, технічних службовців – 2, кваліфікованих робітників - 174,
найпростіших професій – 12 осіб.
Загальна кількість звільнених за категоріями
а) звільнено за власним бажанням

86 осіб

б) з ініціативи працівника в зв’язку:
з виходом на пенсію

61 особа

з виходом на пенсію через інвалідність

3 особи

в) за угодою сторін

84 особи

г) у порядку переведення працівника на інше підприємство

8 осіб

д) звільнено у зв’язку із закінченням визначеного строку робіт, п. 2 ст.
36 КзПП України

15 осіб

є) виключено зі спискового складу в зв’язку зі смертю

7 осіб

ж) з ініціативи роботодавця
п. 1 ст. 40 – скорочення штату працівників

-

п. 4 ст. 40 – прогул без поважних причин

-

Основною причиною плинності кадрів є неможливість забезпечення молодих
спеціалістів роботою за отриманою спеціальністю з причини відсутності вільних
вакансій та рівень заробітної плати, який не влаштовує працівника в перші місяці
та роки роботи, а для працівників з інших регіонів, крім вищеназваних причин, це
відсутність житла.
Для зменшення плинності кадрів Колективним договором Товариства
передбачено підвищений рівень тарифних ставок порівняно із Галузевою угодою,
надання фінансової допомоги по оплаті навчання без відриву від виробництва,
матеріальної допомоги на оздоровлення та інших соціальних пільг. Передбачені
щомісячні виплати премій та винагороди за безперервний стаж роботи в
енергетиці, надається додаткова відпустка за стаж роботи на підприємстві.
В ПрАТ «Укргідроенерго» працюють 1 427 працівників, які мають повну вищу
освіту й 627 працівників, які мають неповну та базову вищу освіту, тобто 67,2 %
персоналу мають неповну, базову та повну вищу освіту.
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У Товаристві працюють один доктор наук та вісім кандидатів наук.
На робітничих посадах працюють 329 працівників, які мають повну вищу
освіту й 378 працівників, які мають неповну та базову вищу освіту.
У нас працюють 672 працівники, які отримують пенсію, 82 працівники,
потерпілі від Чорнобильської катастрофи (категорія І – 35 осіб, категорія ІІ – 47
осіб), 53 працівники є учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з них 24 працівники –
учасники ООС.
Протягом 2018 року проведено атестацію 214 працівників. На підставі
рекомендацій атестаційних комісій призначено на вищу посаду 20 працівників,
підвищено кваліфікаційну категорію 141 працівнику, зараховано до кадрового
резерву 16 працівників.
Ми проти будь-якої дискримінації на робочому місці. Тому в Товаристві
працює 136 осіб з обмеженими фізичними можливостями, яких працевлаштовано
на звичайні робочі місця відповідно до рекомендацій МСЕК.
Кількість осіб з обмеженими можливостями
Період

Спискова
чисельність
працюючих
на 31.12.

Норматив
працевлаштування
осіб з обмеженими
можливостями

Прийнято
у звітному
році

Фактично працює
осіб з обмеженими
можливостями на
31.12.

4%
2016

2 986

117

117

2017

3 061

119

7

128

2018

3 058

120

10

136

Оплата праці
Спираючись на справедливі та сучасні системи оплати праці та мотивації,
матеріальне і нематеріальне заохочення працівників, ПрАТ «Укргідроенерго»
забезпечує формування ефективного та фахового трудового колективу,
підвищуючи ефективність діяльності Товариства в цілому. Протягом останніх
років у компанії щороку зростає середня заробітна плата. В рамках діючої
Галузевої угоди щороку збільшується частина основної заробітної плати в
структурі заробітної плати.
У 2017 році в Товаристві відбулася перша черга зміни організаційної структури
та було затверджено програму підготовки кадрів та підвищення кваліфікації
працівників ПрАТ «Укргідроенерго». На сьогодні в процесі реалізації програма
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формування кадрового резерву та управління кар’єрою працівників апарату
управління із подальшою реалізацією на філіях Товариства.
Фонд оплати праці, середня заробітна плата та її зростання
Показник
Фонд оплати праці (тис. грн)
Середня заробітна плата (грн)
Ріст заробітної плати (%)

2016
320 165
9 094

2017
411 093
11 550

2018
567 838
15 794

16 %

26 %

37 %

ВРІЗ:
Понад 51 % всіх працівників отримують заробітну плату, що від 1,5 до 5 разів
перевищує мінімальну заробітну плату, визначену законодавством.
Понад 51 % всіх працівників отримують заробітну плату, що від 1,5 до 5 разів
перевищує мінімальну заробітну плату, визначену законодавством. Рівень
заробітної плати у Товаристві не залежить від гендерної ознаки працівника.
Структура розмірів заробітної плати,
що сплачувалась працівникам протягом 2018 року
Кількість працівників

Розмір заробітної плати
від однієї мінімальної заробітної плати до 4 000,00

6

від 4 000,01

до 5 000,00

64

від 5 000,01

до 5 500,00

51

від 5 500,01

до 6 000,00

50

від 6 000,01

до 7 000,00

241

від 7 000,01

до 8 000,00

258

від 8 000,01

до 10 000,00

706

до 15 000,00

747

від 15 000,01 до 20 000,00

322

понад 20 000,00

285

від 10 000,01

Структура фонду заробітної плати, 2018 рік
Показник
Фонд основної заробітної плати

Значення (тис. грн)
240 546
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Фонд додаткової заробітної
плати
Інші заохочувальні та
компенсаційні виплати

202 880
125 898

У разі виникнення трудових спорів працівники можуть подавати скарги.
Протягом 2018 року до Товариства не надходило скарг щодо практики трудових
відносин або порушення трудового законодавства. Водночас протягом звітного
періоду до Товариства надійшло два листи з приводу незадоволення рівнем
оплати праці та проханням надання роз’яснення із даного питання. Всі запити
були опрацьовано, проведено виїзні зустрічі із ініціаторами листів. У результаті
зустрічей надано усні роз’яснення та в подальшому – письмові обґрунтування
порушених питань.
Підготовка та перепідготовка персоналу
З метою забезпечення ПрАТ «Укргідроенерго» висококваліфікованими
інженерно-технічними фахівцями, відповідно до власних інтересів і потреб у
підготовці фахівців та враховуючи фінансові можливості, Товариство направляє
своїх працівників до вищих навчальних закладів України усіх рівнів акредитації
для навчання та отримання першої базової або повної вищої освіти відповідно до
напрямку підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр).
Розуміючи, що персонал є одним із найважливіших ресурсів для розвитку, у
Товаристві запроваджено програми матеріальної та нематеріальної мотивації
працівників. Постійно проводиться робота з організації навчання та розвитку
трудового колективу. Нині розроблено програму Формування кадрового резерву
та управління кар’єрою працівників ПрАТ «Укргідроенерго».
Організація та проведення роботи з резервом кадрів
У ПрАТ «Укргідроенерго» постійно триває робота з підготовки кваліфікованої
заміни керівників, професіоналів і робітників.
В Товаристві сформований кадровий резерв на керівний склад філій та апарату
управління. Перебувають у кадровому резерві: 195 керівників, 80 професіоналів,
13 фахівців та 54 робітники, з них пройшли навчання та підвищення кваліфікації:
87 керівників, 38 професіоналів, 9 фахівців та 21 робітник.
Аналіз забезпечення підготовки кваліфікованої кадрової заміни персоналу
пенсійного віку показує, що Товариство має можливості для такої заміни,
незважаючи на те, що в 2018 році у зв’язку з виходом на пенсію за віком та по
інвалідності звільнилось 64 працівників.
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Стажування працівників, які перебувають в кадровому резерві, здійснювалось
переважно при тимчасовому виконанні обов’язків під час відпусток, відсутності з
інших причин основного працівника.
ПрАТ «Укргідроенерго» в 2018 році забезпечило збереження професійного
складу персоналу, кількості робочих місць, рівня заробітної плати та соціальних
гарантій працівникам Товариства, передбачених Колективним договором
компанії.
Беручи до уваги активну участь Товариства у програмі «Трансфер сучасних
європейських технологій для гідроенергетики України», подальший розвиток та
навчання персоналу набуває значно більших перспектив за участі світових лідерів
в галузі енергетики.

Організація роботи з молодими працівниками
Враховуючи свої можливості, Товариство створює максимально сприятливі
умови для залучення молодих фахівців та підтримки наявного кадрового
потенціалу. На сьогодні компанія взаємодіє з низкою навчальних закладів із метою
залучення молодих фахівців на стадії навчання, для проходження практики у
філіях Товариства. Працівники проходять стажування та підвищення кваліфікації
як у державних навчальних закладах, так і за кордоном. Кадрова служба апарату
управління та філій ПрАТ «Укргідроенерго» постійно здійснює заходи щодо
добору та розстановки персоналу відповідно до їх професійних, ділових та
моральних якостей. Апарат управління та філії Товариства також укомплектовано
кваліфікованими кадрами, постійно проводиться робота щодо створення
належних умов праці, підвищення професійного рівня, виконання заходів щодо
поліпшення соціального захисту працівників. Роботу з обліку кадрів у ПрАТ
«Укргідроенерго» організовано відповідно до нормативних документів, які
регламентують роботу кадрової служби. На підставі вимог Довідника
кваліфікаційних характеристик професій керівників, професіоналів, фахівців,
технічних службовців та робітників розроблено та затверджено посадові та робочі
інструкції, а також положення про відділи, служби та структурні одиниці
Товариства.
За молодими працівниками закріпляються наставники – кваліфіковані
працівники, під контролем яких проходить навчання та стажування до складання
іспитів та допуску до самостійної роботи.
Станом на 31 грудня 2018 року в нас працював 581 молодий працівник віком
до 35 років, з них мав повну вищу освіту 321 працівник, неповну, базову вищу
освіту – 75 осіб.
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Молоді працівники працюють на таких посадах: керівників – 61 особа,
професіоналів – 155, фахівців – 40, технічних службовців – 6, кваліфікованих
робітників – 304, найпростіших професій – 16 осіб.
Керівники Товариства та філій здійснюють усі можливі заходи щодо
забезпечення молодих спеціалістів роботою за фахом. Усі прийняті до філій
молоді працівники пройшли стажування й допущені до самостійної роботи,
переважно працевлаштовані на робітничі посади.
На виробництві навчання та стажування молодих спеціалістів та робітників
проводилось досвідченими професіоналами та кваліфікованими робітниками за
індивідуальними програмами.
Укладаються договори з вищими навчальними закладами щодо навчання та
підвищення кваліфікації персоналу, сприяння проведення виробничої та
переддипломної практики студентами.
ВРІЗ:
Протягом 2018 року відповідно до укладених договорів у структурних
підрозділах Товариства пройшли виробничу та переддипломну практику 93
студенти вищих навчальних закладів.
Проблемним питанням роботи з молодими спеціалістами є забезпечення
роботою за фахом відповідно до отриманої спеціальності. За відсутністю
вакантних посад неможливе в подальшому переміщення і надання роботи
відповідно до отриманого кваліфікаційного рівня.
Організація навчання працівників
Для спеціальної підготовки, підвищення кваліфікації та перевірки знань
персоналу з технічної експлуатації обладнання та охорони праці відповідно до
вимог Закону України від 12.01.2012 «Про професійний розвиток працівників»,
нормативного документу «Організація роботи з персоналом підприємств
електроенергетики. Положення», затвердженого наказом Мінпаливенерго від
02.11.2005 № 559, складено План підвищення кваліфікації персоналу ПрАТ
«Укргідроенерго» із відривом від виробництва на 2018 рік.
У 2018 році укладено угоди із Центром підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів Міненерговугілля навчально-методичного комплексу «Інститут
післядипломної освіти» НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського», НТУУ «Харківський політехнічний інститут», Інститутом
післядипломної освіти Національного університету водного господарства та
природокористування про підвищення кваліфікації персоналу, Навчальнометодичним інжиніринговим центром гільдії інженерів технічного нагляду за
будівництвом об’єктів архітектури, НМЦ «Професіонал», ДП «Атестаційний
центр з неруйнівного контролю при інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона
106

НАНУ», Інституту ядерних досліджень НАНУ та ТОВ «Український центр
підводної діяльності».
У звітному році пройшли навчання (первинна професійна підготовка,
перепідготовка) 55 осіб, зокрема безпосередньо на виробництві – 36 осіб, у
навчальних закладах різних типів за договорами - 19 осіб.
Підвищення кваліфікації із тривалим та короткостроковим навчанням пройшли
660 осіб, серед них безпосередньо на виробництві – 135 осіб, у навчальних
закладах різних типів – 525 осіб. З них підвищили кваліфікацію 204 керівники,
153 професіонали та 303 кваліфіковані робітники, з яких підвищили
кваліфікаційний розряд 96 робітників.
Керівництво Товариства вживає заходів щодо періодичного навчання
керівників, зарахованих до кадрового резерву, та спеціалістів, які безпосередньо
беруть участь у обслуговуванні та експлуатації обладнання ГЕС і ГАЕС. Водночас
невиділення необхідних коштів на навчання персоналу Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
не дає можливості проведення періодичного навчання виробничого персоналу
ГЕС і ГАЕС один раз на п’ять років.
Власним коштом без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах
навчаються 36 працівників.
За кошти Товариства без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах
навчаються 6 працівників.
Продовжують навчання без відриву від виробництва власним коштом за
обраною другою вищою освітою 3 працівники.
Протягом 2018 року пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці із
застосуванням автоматизованого навчального комплексу 1 715 працівників.
Пройшли перевірку знань з охорони праці в комісіях Товариства 1 803
працівники, в комісіях Теруправління Держпраці – 253 працівники, в комісії
Держпраці – 31 працівник.
Протягом звітного року проведено технічне навчання по 26-36 годинній
програмі промислово – виробничого персоналу гідроелектростанцій Товариства
та по 50-годинному плану проведено заняття з молодшим начальницьким та
рядовим складом підрозділів відомчої воєнізованої охорони.
У 2018 році були проведені корпоративні семінари на теми:
- «Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ» ТОВ
«ПрайсоутерхаусКуперс»;
- «Нова енергетична дипломатія ХХІ століття: виклики та можливості.
МСФЗ. Нове у законодавстві. Застосування на практиці»;
- «Судовий процес: стратегії та тактики. Застосування процесуальних
правил господарського та адміністративного судочинства».
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Усвідомлюючи свою важливу роль в енергетичній галузі та обсяг і
складність проектів, що реалізуються, Товариство постійно забезпечує процес
підготовки та підвищення кваліфікації власного персоналу.
Професійна підготовка працівників у звітному періоді

Назва показників

А
Навчено новим професіям
(первинна професійна
підготовка)
Зокрема:
безпосередньо на
виробництві
з них за формами
навчання:
- курсова
у загальноосвітніх
навчальних закладах
різних типів за
договорами
з них:
- професійнотехнічних
- вищих (І-ІV
рівнів
акредитації)
Навчено новим професіям
керівників, професіоналів,
фахівців

Код
рядка

Усього,
осіб

Б

1

Зокрема:
первинна
професійна
перепідготовка
підготовка
з них
з них
усього
усього
жінки
жінки
2
3
4
5

55

19

4

36

6

36

19

4

17

6

36

19

4

17

6

-

-

-

-

-

19

-

-

19

-

17

-

-

17

-

2

2

-

-

-

Враховуючи свої можливості, Товариство створює максимально сприятливі
умови для залучення молодих фахівців та підтримки кадрового потенціалу. Ми
взаємодіємо з низкою навчальних закладів із метою залучення молодих фахівців
на стадії навчання, для проходження практики у філіях Товариства. Працівники
проходять стажування та підвищення кваліфікації як у державних навчальних
закладах, так і за кордоном. Зокрема чисельність персоналу, який пройшов
підвищення кваліфікації, зросла на 29 % (порівняно з 2017 роком).
Кількість осіб, які пройшли навчання у 2016-2018 рр.
Навчання персоналу, осіб:
первинна професійна підготовка, перепідготовка
зокрема на виробництві
у навчальних закладах різних типів
підвищення кваліфікації пройшли
зокрема на виробництві
у навчальних закладах різних типів

2016
63
46
17
395
54
341

2017
56
38
18
511
136
375

2018
55
36
19
660
135
525
108

навчаються у ВНЗ без відриву від виробництва
за рахунок власних коштів

45
45

за рахунок коштів Товариства

46
42

42
36

4

6

Підвищення кваліфікації працівників у звітному році
Зокрема:
Назва показників

А
Підвищили
кваліфікацію
Зокрема:
безпосередньо
на виробництві
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах різних
типів за
договорами

Код
рядка

Усього,
осіб

Б

кваліфіковані та інші
робітники
з них підвищили
усього кваліфікаційний
розряд
5
6

Із
гр.1
жінки

керівники

професіонали,
фахівці

технічні
службовці

1

2

3

4

660

204

153

-

303

96

104

135

1

15

-

119

91

14

525

203

138

-

184

5

90

7

Структура персоналу в розрізі освіти (2016-2018 рр.)
Вид освіти
повна вища
неповна та
базова вища
професійнотехнічна

2016
1 344

Кількість працівників, осіб
2017
1 410

2018
1 427

642

639

627

1 000

1 012

1 004
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Рівні можливості працевлаштування, повага прав людини
ПрАТ «Укргідроенерго» в рамках управління персоналом керується
принципами рівних можливостей для всіх гендерних та вікових груп. Ми з
повагою ставимося до кожного працівника, забезпечуючи дотримання та захист
його особистих прав та свобод. Компанія докладає максимальних зусиль для
дотримання захисту прав людини, забезпечує відповідальне ставлення до своїх
співробітників і гарантує, що їх праця є добровільною та винагороджується
належним чином.
Основні принципи дотримання прав людини, що реалізує Товариство:
кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому
не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед
суспільством, в якому забезпечується її вільний і всебічний розвиток.
Працівникам Товариства не може бути надано привілеїв чи встановлено
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у
здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї, створенням
умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством, правовим
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства,
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і
матерям. Скарги до Товариства щодо порушення прав людини відсутні.
Ми забезпечуємо працевлаштування наших громадян незалежно від статевої
приналежності. Компанія забезпечує дотримання прав людини, недоторканність
здоров'я і повагу до гідності, неприйнятність будь-якої дискримінації, зокрема в
сфері праці та зайнятості, створення умов, з урахуванням специфіки виробництва,
для безпечної праці та створення взаємовідносин з колективом співробітників на
принципах соціального партнерства. Товариство сприяє зростанню
професіоналізму через впровадження навчальних програм для співробітників за
різними напрямками діяльності підприємства, а також в галузі КСВ, шляхом
реалізації програми «Навчання та розвиток»
Соціальний захист та добробут
Працівники є однією із найважливіших цінностей для Товариства та джерелом
його розвитку. Тому основним напрямом в політиці розвитку ПрАТ
«Укргідроенерго» є піклування про співробітників, забезпечення належного рівня
матеріального та соціального захисту працівників, створення їм належних та
безпечних умов праці. ПрАТ «Укргідроенерго», дбаючи про забезпечення
добробуту та захисту своїх працівників, спільно із профспілковою організацією
впроваджує програми соціального захисту працівників та всіляко сприяє
підвищенню рівня добробуту кожного члена колективу ПрАТ «Укргідроенерго».
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У сучасних умовах одним із важливих напрямів соціального захисту персоналу
та забезпечення його добробуту є створення системи додаткових пільг та
компенсацій, що створюють основу для задоволення потреб працівників за
межами підприємства у неробочий час:
• Матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки.
• Часткова компенсація вартості відпочинку працівнику та його дітям.
• Матеріальна допомога на лікування.
• Добровільне медичне страхування.
• Лікування та медичне обстеження працівників.
• Для відпочинку працівників Товариства діє база відпочинку «Гористе».
Обсяги фінансування об’єктів соціальної сфери
Стаття витрат
Утримання об'єктів соціально-культурного та
житлово-комунального призначення
Фінансування профспілки для виконання умов
Колективного договору

2018

2017

2016

22 626

19 622

23 048

37 248

17 585

24 013

Нагороди працівників
Компанією реалізується комплекс заходів, спрямованих на заохочення
співробітників, які досягли високих професійних успіхів.
Одним зі способів мотивації працівників є відзначення їх нагородами.
Протягом 2018 року працівники ПрАТ «Укргідроенерго» нагороджувались
відомчими нагородами та відзнаками Товариства з нагоди Міжнародного
жіночого дня, Дня незалежності України, професійного свята Дня енергетика.

Нагороди працівників
Нагороджено працівників, осіб

2016

2017

відзнакою Кабінету Міністрів України

8

8

почесна грамота

8

8

відзнаками Верховної Ради України

8

6

почесна грамота

1

грамота

8

5

відзнаками Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України

33

28

нагрудним знаком «Відмінник енергетики України»

1

почесною грамотою

3

з них жінок
грамотою

2018

9

41
1

5

4

3

1
1
111

з них жінок

9

подякою

20

23

35

з них жінок

2

10

12

Спеціалізовані навчальні програми
Для працівників організовують заняття, які проводять як представники
Товариства, так і тренери, запрошені ззовні. 20 вересня 2018 року було проведено
спеціалізований практикум з питань оподаткування програмної продукції. Зміни в
законодавстві спричинили виникнення багатьох питань щодо оподаткування ПДВ
окремих операцій та їх документального оформлення. У зв’язку з цим фахівці з
компанії «Ліга: практик» допомогли чітко визначити сутність операцій,
пов’язаних із програмним забезпеченням у розумінні Податкового кодексу
України. У листопаді 2018 року фахівці Департаменту організаційної діяльності
та комунікацій, а також представники філій ПрАТ «Укргідроенерго» взяли участь
у триденному тренінгу «Комунікативні зв’язки: робота з інформацією та ЗМІ,
місцевими громадами й органами влади». 12 грудня 2018 року співробітники
апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго» відвідали тренінг, присвячений
захисту інформації. Фахівці департаменту фізичного захисту, режиму та безпеки
компанії розповіли присутнім про те, як убезпечити себе від кібератак та не
потрапити на гачок до шахраїв.
Товариство протягом звітного періоду проводило послідовну роботу в сфері
розвитку та управління персоналом. Так, 24–25 квітня 2018 року для керівного
складу філій «Дністровська ГЕС» та «Дирекція з будівництва Дністровської
ГАЕС» відбувся дводенний плановий консультаційний тренінг-практикум
«Розвиток корпоративної культури і соціальної відповідальності: єдині стандарти
і місцеві особливості». Метою заходу стало втілення стратегії корпоративної
соціальної відповідальності (КВС) та забезпечення спільного розуміння
пріоритетів, цілей та завдань компанії, освоєння сучасних підходів управління
змінами в Товаристві для підвищення ефективності роботи колективу.
ПрАТ «Укргідроенерго» регулярно організовує культурні та спортивні заходи
у регіонах присутності. Зокрема, у місті Канів (Черкаська область) у червні 2018
року відбулися дводенні святкування з нагоди Міжнародного дня захисту дітей
для родин енергетиків. Так, 1 червня на Канівській ГЕС відбулись сімейні
спортивні змагання, в яких взяли участь працівники ГЕС разом з дітьми та
онуками. Цього дня на станції відбулися командні естафети та конкурси: діти
грали з м’ячами, стрибали у мішках, змагались на швидкість разом з батьками у
забігу в обручах, відгадували загадки. Також відбувся конкурс серед дорослих на
найкраще приготування каші. На дітей чекав смачний торт. Кожен з учасників
отримав призи та цінні подарунки. 2 червня у Каневі на стадіоні «Магніт»
відбулись міські дитячі велоперегони «Дивогонка», в яких взяли участь діти
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працівників філії «Канівська ГЕС». Кожен з учасників виступав у своїй віковій
категорії. Організатори змагань подбали про те, аби жоден з учасників не
залишився без подарунка, а переможці велоперегонів отримали медалі.
ПрАТ «Укргідроенерго» систематично проводить екскурсії для школярів та
студентів з метою заохочення молоді до вивчення технічних наук і ознайомлення
з перспективами розвитку гідроенергетики. Зокрема 14 серпня 2018 року у межах
проходження практики в Канівському природному заповіднику на екскурсію
Канівською ГЕС завітали першокурсники географічного факультету КНУ ім.
Тараса
Шевченка.
Екскурсанти
дізнались
історію
будівництва
гідроелектростанції, ознайомились з принципом роботи ГЕС та особливостями
роботи гідроенергетиків.
З 6 до 10 червня 2018 року тривала XIV Всеукраїнська Спартакіада працівників
енергетики та електротехнічної промисловості, у якій взяли участь і представники
«Укргідроенерго». Серед програмних видів спорту були армспорт, волейбол,
гирьовий спорт, настільний теніс, футзал, шахи та шашки.
13 вересня 2018 року в м. Канів (за підтримки ПрАТ «Укргідроенерго»)
відбувся футбольний турнір пам’яті полеглих учасників АТО.
Наша компанія увійшла до рейтингу ТОП-100 найбільших платників податків
у державі і продовжує, зокрема, залишатися серед підприємств-лідерів за
показниками наповнення місцевих бюджетів в регіонах присутності. На цих
територіях ми інвестуємо значні кошти в розвиток місцевих громад.
19-20 квітня 2018 року, напередодні Дня довкілля та Міжнародного дня Землі,
Всеукраїнська Енергетична Асамблея спільно з ПрАТ «Укргідроенерго»
ініціювали проведення форуму «Гідроенергетика і довкілля: сталий розвиток та
збалансовані рішення» у місті Новодністровськ, на території однієї з
найсучасніших гідроакумулюючих станцій – Дністровської ГАЕС. Тема
гідропотенціалу України із надважливим акцентом на екологічній складовій
досить швидко стала змістом масштабного діалогу та палких дискусій між
енергетиками, науковцями, представниками влади та місцевих громад,
екологічних та громадських організацій, іноземними фахівцями з водних ресурсів
та екології Молдови, Швеції і Португалії.
18 грудня 2018 року у м. Нова Каховка Херсонської області відбулись установчі
збори представників зацікавлених сторін щодо формування складу басейнової
ради Нижнього Дніпра, участь у яких взяли 60 представників із різних галузей.
Серед присутніх були: водокористувачі, представники науки та освіти,
громадських організацій, що здійснюють свою діяльність у межах суббасейну
Нижнього Дніпра, посадові особи центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування з восьми областей України. На зборах
було сформовано склад басейнової ради, обрано її голову та секретаріат, схвалено
проект Положення про басейнову раду Нижнього Дніпра та регламент її роботи.
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Створення басейнової ради сприятиме забезпеченню інтегрованого управління
водними ресурсами у межах території суббасейну Нижнього Дніпра, співпраці
центральних та місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій у
використанні й охороні вод, а також відтворенні водних ресурсів. Суббасейн
Нижнього Дніпра охоплює територію Херсонської, Дніпропетровської,
Миколаївської, Запорізької, Кіровоградської, Харківської, Донецької та
Полтавської областей.

Безпечні умови праці
Система управління охороною праці спрямована на реалізацію положень
Конституції та законів України щодо забезпечення охорони життя і здоров’я
працівників в процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих
умов праці на кожному робочому місці, належних умов для формування у
працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих,
запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів управління в галузі
охорони праці.
Впровадження системи управління охороною
праці
ПрАТ
«Укргідроенерго» передбачає підготовку, прийняття та реалізацію правових,
організаційних, соціально-економічних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних
та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення життя,
здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Управління охороною праці здійснюють в
ПрАТ «Укргідроенерго»
генеральний директор, на філіях – директори філій. Організаційно-методичну
роботу з управління охороною праці здійснюють служби охорони праці.
Нормативною основою системи управління охороною праці є Закон України
«Про охорону праці», основи законодавства про охорону здоров’я, акти
Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та
соціальної політики України, нормативні акти про охорону праці Держпраці,
Міненерговугілля України та інші.
Основними завданнями управління охороною праці є опрацювання заходів
щодо здійснення державної політики з охорони праці, підготовка, прийняття та
реалізація заходів, спрямованих на забезпечення належних безпечних і здорових
умов праці, організацію і проведення навчання працівників з питань охорони
праці, пропаганду охорони праці, забезпечення утримання в належному стані
виробничого устаткування, будівель і споруд, інженерних мереж, безпечного
ведення технологічних процесів, забезпечення нормативних санітарних,
гігієнічних умов праці, забезпечення працівників засобами індивідуального та
колективного захисту, забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку
працівників в межах робочого часу, забезпечення лікувально-профілактичного
обслуговування
працівників,
забезпечення
санітарно-побутового
обслуговування, забезпечення професійного добору працівників окремих
професій інше.
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Системою охорони праці визначено розподіл обов’язків та відповідальності
осіб, які беруть участь в її управлінні.
ВРІЗ:
Витрати на фінансування заходів з охорони праці склали 10 456 тис. грн, що
становить 2,54 % від фонду оплати праці, у минулому році сума склала 8 206 тис.
грн, 2,56 %.
ПрАТ «Укргідроенерго» докладає необхідних зусиль і впроваджує відповідні
стандарти, що забезпечують збереження здоров'я і безпеку співробітників та
реалізується шляхом запровадження «Програми страхового захисту трудового
колективу». Робота інженерно-технічного персоналу пов'язана з різними видами
ризиків, обумовлених специфікою підприємств, зокрема при будівництві і
впровадженні нових потужностей і об'єктів. Система забезпечення здоров'я і
безпеки співробітників включає наступні компоненти:
• створення здорових робочих місць,
• підвищення ефективності системи менеджменту професійної безпеки та
здоров'я,
• формування і підтримка культури безпеки в компанії,
• реалізація програм, спрямованих на благополуччя і здоров'я співробітників,
профілактику професійних захворювань.
Компанія при створенні робочих місць керується визначенням Всесвітньої
організації охорони здоров'я про здорове робоче місце, де працівники і менеджери
постійно співпрацюють над вдосконаленням охорони і зміцнення здоров'я,
безпеки і благополуччя всього персоналу, сприяючи вирішенню таких основних
проблем:
• здоров'я і безпека в виробничій сфері,
• здоров'я, безпека і благополуччя в психосоціальній виробничій сфері,
включно з організацією праці і культурою робочого місця,
• особистий потенціал здоров'я працівника на робочому місці,
• способи участі в спільній роботі з поліпшення здоров'я працівників, їх сімей
та інших членів спільноти. Культура безпеки в компанії є найвищим пріоритетом
діяльності і інтегрує безпечну поведінку в корпоративну культуру ПрАТ
«Укргідроенерго».
Реалізація програм, спрямованих на благополуччя, здоров'я і профілактику
професійних захворювань, зосереджені на популяризації здорового способу
життя серед співробітників і членів їх сімей, в які включені функціювання
корпоративних фітнес-центрів в офісі апарату управління і в філіях,
корпоративних медичних центрів, безкоштовна вакцинація співробітників,
популяризація здорового харчування серед співробітників, програми управління
стресом, організація кімнат відпочинку, проведення корпоративних спортивних
заходів, комплексна програма медичного страхування тощо. Спеціалістами
кардіохірургічного центру ДУ «Інститут серця МОЗ України» протягом 2018 року
обстежено 120 працівників трьох філій Товариства, продовжується обстеження
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ще 240 працівників філій та апарату управління. За результатами обстеження 2
працівники пройшли додаткове обстеження з подальшим лікуванням.
Дотримуючись основоположних принципів трудового законодавства України та
задля надання працівникам соціальних гарантій, передбачених Колективним
договором Товариства, було започатковано програму добровільного медичного
страхування працівників «Укргідроенерго», яка є однією з передумов покращення
рівня соціального та медичного захисту працівників. Майже 2 000 співробітників
з усіх філій компанії та апарату управління вже приєдналися до програми.
Страховий пакет для працівників охоплює всі види медичної допомоги:
амбулаторно-поліклінічну,
невідкладну,
стоматологічну
діагностику,
забезпечення медикаментами на всій території України та можливість
застрахувати рідних. Значною перевагою програми є також цілодобова
організаційно-інформаційна підтримка, постійна підтримка зворотного зв’язку із
персоналом медичних закладів, а також наявність договорів із аптечними
мережами, що забезпечує швидку та своєчасну доставку медикаментів для
кожного застрахованого працівника.
В ПрАТ «Укргідроенерго» та на філіях функціонує система управління
охороною праці, в якій чітко визначена конкретна роль і персональна
відповідальність керівників усіх рівнів виробництва.
Основні статті витрат на виконання заходів з охорони здоров’я:
•
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, 2 882 тис. грн;
•
забезпечення працівників засобами колективного захисту, 182 тис. грн;
•
проведення атестації робочих місць, 135 тис. грн;
•
проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, 416 тис. грн;
•
забезпечення молоком, рівноцінними харчовими продуктами та
спецхарчуванням, 1034 тис. грн;
•
забезпечення працівників мийними засобами, 499 тис. грн;
•
приведення основних фондів у відповідність з вимогами НАОП, 3 635 тис.
грн.
Протягом останніх 10 років в Товаристві сталося 9 випадків виробничого
травматизму, з них 2 смертельних. Серед потерпілих 4 особи – керівники
підрозділів та працівники апарату управління, 5 – робітники. Основною
причиною травмування є порушення вимог охорони праці потерпілими, в тому
числі 2 смертельні випадки.
За фактом настання нещасного випадку створюється комісія з
розслідування згідно із Порядком проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. За
результатами розслідування до персоналу Товариства доводиться інформація
щодо обставин та причин випадку, розробляються заходи щодо запобігання
подібним випадкам травматизму в майбутньому із зазначенням термінів та
відповідальних за виконання. Серед заходів, в тому числі – своєчасне проведення
навчання та перевірки знань з охорони праці, проведення обов’язкового медичного
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та психофізіологічного оглядів відповідній категорії працівників, використання
засобів індивідуального та колективного захисту, заходження на території
підприємства та в робочий час без ознак сп’яніння, звернення до працівників
медичних пунктів у випадках погіршення стану здоров’я інше.
З метою ознайомлення з міжнародними практиками з питань охорони праці
та впровадження в подальшому міжнародних стандартів на підприємстві
керівники служб охорони праці Товариства та філій взяли участь в VI міжнародній
конференції на тему: «Промислова безпека. Найкращі практики – 2018».
Весь керівний та інженерно-технічний персонал відповідно до вимог
нормативних документів проходить навчання та перевірку знань з питань охорони
праці в спеціалізованих навчальних закладах, які мають відповідні ліцензії.
Для перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та правил
технічної експлуатації створені комісії. Члени центральної комісії Товариства
пройшли навчання в навчально-виробничому центрі «Професіонал» та перевірку
знань в комісії, що була створена наказом Міненерговугілля від 28.10.15 № 681.
Генеральний директор пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони
праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України». Перед
перевіркою знань в комісіях 1 719 працівників пройшли навчання та 1 715 –
перевірку знань на комп’ютерах, де встановлено навчально-екзаменаційні
комплекси з програмою «Автоекзаменатор 5.1».
До нормативної бази автоматизованого навчального комплексу
«Автоекзаменатор 5.1» включено 80 нормативно-технічних документів.
Навчально-методична база налічує 92 навчальні програми з охорони праці і
нормативно-законодавчі акти та 92 навчальні програми з Правил технічної
експлуатації електростанцій і мереж, виробничих інструкцій. В Товаристві
обладнано таких 54 робочі місця. Психофізіологічний контроль у звітному році
пройшли 202 працівники філій, які працевлаштовані на робочі місця з
небезпечними виробничими факторами та професії яких потребують
професійного добору.
Інформація про суму витрат на охорону праці

Назва підприємства

Фонд
оплати
праці за
попердні
й до
звіту рік

тис. грн

Фонд оплати
праці за
звітний рік
Витрати на охорону праці

тис. грн

План

Факт

тис.
грн

тис.
грн

% від
плану

Відсоток витрат
на охорону праці
від фонду оплати
праці за
попердній до
звіту рік

(фактично)
%
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2
Управління Товариства
Каскад Київських ГЕС і
ГАЕС
Канівська ГЕС
Кременчуцька ГЕС
Середньодніпровська ГЕС
Дніпровська ГЕС
Каховська ГЕС
Дністровська ГЕС
Дирекція з будівництва
Дністровської ГАЕС

3
81 068

3
131 384

5
23

59 112

77 871

38 046
37 193
32 835
47 404
29 052
43 460

ПрАТ «Укргідроенерго»

6
87

7
376,3

8
0,11

540

2077

384,6

3,51

50 489
48 009
43 403
61 969
39 406
56 604

466
560
607
302
370
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923
2676
1702
647
954

218,9
164,8
440,9
563,6
174,9
236,4

2,68
2,48
8,15
3,59
2,23
2,20

44 061

59 703

364

370

101,6

0,84

412 231

568 838

3 636

10456

287,6

2,54

Всі роботи на підприємстві виконуються за нарядами-допусками,
розпорядженнями та у порядку поточної експлуатації. Регулярно всі робочі місця
перевіряються керівниками філій та структурних підрозділів. Згідно затвердженої
тематики другого четверга кожного місяця на філіях Товариства проводиться День
охорони праці, результати якого обговорюються на селекторній нараді.
Щоквартально проводяться селекторні наради щодо виконання заходів приписів
контролюючих органів.
Протягом 2018 року вводилися в дію особливі умови безпечного виконання
робіт напередодні весняно-літньої ремонтної компанії, в осінньо-зимовий
опалювальний період.
В Товаристві вирішено питання санітарно-побутового забезпечення персоналу,
– виробничі та побутові приміщення відповідають сучасним вимогам, постійно
продовжується робота щодо їх покращення. Працівники, які працюють в
шкідливих умовах, систематично отримують молоко. Персонал Товариства
забезпечений засобами індивідуального та колективного захисту, питною водою.
Значна увага приділяється медичному забезпеченню. На кожній філії
Товариства є медичний пункт, в яких працює 11 осіб. Медичним персоналом
здійснюється систематичний контроль за групою працівників, які перебувають на
диспансерному обліку. Працівники, що внесені до групи ризику, а також інваліди,
перебувають на контролі та, за необхідності, направляються на консультації та
лікування в медичні заклади. Періодичний медичний огляд у звітному році
пройшли 1 818 працівників, оздоровлено за напрямками в санаторіях 359
працівників та на базах відпочинку – 850.
З метою проведення діагностики та лікування на всіх філіях Товариства
функціонують системи спектродинамічної фототерапії «Сінергіс». В 2018 році 25
працівників пройшли курс ендоекологічної реабілітації. Також було проведено
обстеження 320 працівників фахівцями Інституту серця МОЗ України, з
подальшим лікуванням та наданням необхідної медичної допомоги.
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Для недопущення травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства
вживаються заходи, що виключають їх проникнення на підвідомчу територію, в
будівлі та приміщення, а саме: впроваджена охоронна сигналізація,
встановлюється додаткове освітлення, сферичні дзеркала для огляду проїзної
частини мостових переходів, ведеться постійний контроль за технічним станом
огорож, запірних пристроїв та попереджувальних знаків та плакатів.
Впродовж звітного року в Товаристві мали місце 160 випадків невиробничого
травматизму – усі з причини особистої необережності.
Для усунення психофізіологічних причини настання нещасного випадку в
Товаристві:
• введена практика звільнення працівників з роботи при появі на робочому
місці з ознаками алкогольного сп’яніння;
• посилені вимоги щодо організації проведення медичних оглядів та допуску
персоналу до роботи за його результатами;
• вимога «дбати про особисту обережність» (Закон України «Про охорону
праці») доведена до працюючих під особистий підпис та відображена в
інструкціях з охорони праці.
Випадків ДТП з наслідками для людей, випадків профзахворювань,
травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства у звітному році не було.
Витрати на фінансування заходів з охорони праці склали 10 456 тис. грн, що
становить 2,54 % від фонду оплати праці за 2017 рік (або 287,6 % від плану).
В Товаристві атестовано 463 робочі місця, у звітному році проведено атестацію
111 робочих місць на суму 89 тис. грн.
У 2018 році перевірок представниками Держпраці не було. Було здійснено 248
перевірок службами охорони праці Товариства та 1 002 – під час введення
особливих умов безпечного виконання робіт. Заходи щодо усунення виявлених
зауважень, строк виконання яких вийшов, виконані. За порушення вимог охорони
праці впродовж року притягнуто до відповідальності 24 працівники.
Серед невідкладних планів на 2019 рік – вирішення питання забезпечення
гідроенергетиків спецодягом й засобами індивідуального захисту, перевірка знань
персоналу з охорони праці, проведення атестації робочих місць, регулярний
контроль стану робочого місця.

Екологічна політика компанії
ПрАТ «Укргідроенерго» є одним з основних водокористувачів в системі
водогосподарського комплексу України і здійснює свою діяльність на головних
річках країни – Дніпро та Дністер. Для компанії вода є основним ресурсом. Це
покладає на Товариство велику відповідальність у використанні водних ресурсів
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та зобов’язання приділяти значну увагу питанням охорони довкілля. І вплив на
дані ресурси збоку ПрАТ «Укргідроенерго» є позитивним. Впродовж 2018 року
«Укргідроенерго» продовжувало реалізовувати заходи передбачені Програмою
розвитку гідроенергетики на період до 2026 року. Кожен об’єкт гідроенергетики
стане, або вже став, частиною дуже складного комплексу гармонійної взаємодії
між людиною та природою. Нашим завданням є те, щоб останнє відбувалося в
контексті сталого розвитку і цінні види флори та фауни могли природно існувати
і відтворюватися. Ми підтримуємо необхідність збереження та відтворення
природних екосистем і спрямовуємо свої зусилля на досягнення наступних цілей:
• екологізацію сучасного виробництва електроенергії (включно з
упровадженням енергоефективних та енергозбережних технологій), а також
модернізацію та реконструкцію застарілого обладнання;
• покращення якості води;
• підвищення ефективності управління водними ресурсами та розподілу
річкового стоку;
• удосконалення нормативно-правової бази з охорони довкілля;
• організацію належного наукового супроводу діяльності.
Загалом інвестиції в охорону довкілля від ПрАТ «Укргідроенерго» в 2018 році
склали 339 759,777 тис. грн, зокрема на охорону навколишнього середовища –
901,3 тис.грн і плата за природні ресурси – 338 858,477 тис. грн.
Заходи щодо охорони навколишнього середовища у Товаристві (2018 рік):
- Збирання та здача на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних та ДРЛ ламп.
- Проведення аналізу вмісту СО у відпрацьованих газах автотранспорту.
- Проведення аналізу вмісту шкідливих речовин водовипусків, за ГДС.
- Визначення рівня токсичності води з водовипусків.
- Видалення мулу та очищення каналізаційної насосної станції.
- Проведення аналізу якості та радіоактивного стану води з водовипусків.
- Визначення відповідності фактичних параметрів роботи вентиляційних систем
філії до проектних показників.
- Вивезення будівельних та побутових відходів на міське звалище.
ПрАТ «Укргідроенерго» здійснює свою діяльність в рамках державної політики
та екологічного національного законодавства. Наразі ми працюємо над розробкою
документа щодо екологічної політики компанії, яка передусім передбачатиме
інформаційну відкритість, а також відповідальність перед зацікавленими
сторонами та суспільством.
У системі екологічного менеджменту ми керуємося міжнародним стандартом
ISO 14001.
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ПрАТ «Укргідроенерго» та його філії не взято на державний облік в галузі
охорони атмосферного повітря та не охоплено державною статистичною
звітністю за формами 2тп (повітря) через відсутність відповідних стаціонарних
джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Філії мають дозвіл
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами. Також здійснюється перевірка викидів СО в транспортних засобах.
Заходи для зменшення викидів у атмосферне повітря:
- Встановлення вентиляційних пиловловлюючих агрегатів, призначених для
уловлювання пилу від укриття абразивних кругів заточувальних, шліфувальних
верстатів.
- Проведення щорічних лабораторних досліджень викидів у атмосферне повітря,
які оформлюються Протоколом екологічної лабораторії.
- Видалення металевої обшивки камер робочих коліс, що перебувають в
реконструкції, за допомогою киснево-флюсних різаків типу КФР-352, що
виключає запилення.
Забруднених стоків ПрАТ «Укргідроенерго» немає. Обсяг збору за забруднення
довкілля (за викиди, скиди, розміщення відходів) в 2018 році склав 173,8 тис. грн,
фактично сплачено 256,5 тис. грн.
У сфері захисту навколишнього середовища ми намагалися мінімізувати
вплив на довкілля та здійснювати відповідний догляд за об’єктами Товариства.
Всі цілі та завдання, поставлені Компанією в галузі екологічного менеджменту на
2018 рік було виконано. Збирання, тимчасове зберігання та здавання відходів
виробництва виконувалось згідно вимог природоохоронного законодавства. Так,
відповідно до Закону України «Про відходи» на філіях вживаються такі заходи:
- видається наказ про введення типової форми первинної облікової документації
№ 1- ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»;
- наказом по підприємству призначені відповідальні особи у сфері поводження з
відходами;
- визначені місця, де тимчасово зберігаються відходи виробництва, які мають клас
небезпечності І-ІV;
-на відходи виробництва класу небезпечності І-ІV, а також на місця тимчасового
їх зберігання розроблені паспорти;
-на протязі року ведуться відповідні журнали обліку у сфері поводження з
відходами.
У разі достатнього накопичення протягом року відходів виробництва класу
небезпечності І-ІV, дані відходи передаються спеціалізованим організаціям для
утилізації.
Реалізація металобрухту (чорного та кольорового – міді), який утворюється в
процесі проведення реконструкції основного обладнання та ремонтної кампанії,
проводиться за результатами проведених тендерів (згідно Положення
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ПрАТ «Укргідроенерго»). На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго»
проводився День довкілля, посадка зелених насаджень та квітів. Зелені
насадження очищались від сухостою, схили територій ГЕС засівались травою,
щоб виключити їх розмивання. Регулярно виконувався покіс трави.
Річна звітність про екологчну діяльність Компанії передається до Державного
статистичного спостереження за формою №1 – екологічні витрати («Витрати на
охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»).

Обсяги водокористування
Значна частина діяльності ПраТ «Укргідроенерго» здійснюється на водних
об’єктах. Вода дозволяє виробляти електроенергію, забезпечувати водними
ресурсами суміжні галузі виробництва та гарантує життєдіяльність населення.
Забирання води не здійснює істотного впливу на водні джерела. Щоб ефективно
використовувати водні ресурси, компанія складає річні водогосподарські плани
помісячного використання водних ресурсів Дніпровського і Дністровського
каскадів гідроелектростанцій та визначає обсяги виробітку електроенергії.
Об’єм води, пропущеної через турбіни по ПрАТ «Укргідроенерго» для
вироблення електроенергії – 237 872,888015 млн куб.м
Обсяг використання води філіями компанії у 2018 році
Філія

Обсяг (млн куб. м.)

Київська ГЕС

30 874,992319

Канівська ГЕС

39 860,704763

Кременчуцька ГЕС

39 812,605307

Середньодніпровська ГЕС

40 582,705456

Дніпровська ГЕС

41 677,050346

Каховська ГЕС

38 297,999812

Дністровська ГЕС

6 766,830012

Також «Укргідроенерго» розраховує, веде облік та аналіз технікоекономічних показників роботи філій ПрАТ «Укргідроенерго» – виробітку
електроенергії, робочої потужності, водноенергетичних показників з точки зору
забезпечення надійності та економічності роботи ГЕС та ГАЕС при раціональному
використанні гідроенергоресурсів, а також запобіганню шкідливої дії вод.
Товариство надає рекомендації членам Міжвідомчої комісії щодо узгодження
режимів роботи водосховищ при Державному агентстві водних ресурсів України
щодо оптимального використання гідроенергетичних ресурсів.
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У 2018 році об’єм використаної води по Товариству (крім Дністровської ГЕС
та ГАЕС) в цілому знизився на 10,76 % (порівняно з 2017 роком) та склав
67,2 тис. куб. м. Дніпровською ГЕС та Дністровською ГАЕС у 2018 році
використано води 13 275,8 тис. куб. м. Тобто, на 0,75 % менше, ніж торік.
Сумарні обсяги використання води згідно з даними державної статистичної
звітності за формою 2-ТП
Сумарні обсяги використання води згідно з даними державної статистичної звітності за формою 2-ТП
(водгосп)-річна
Фактично використано води, тис. куб. м
ПрАТ «Укргідроенерго»
Попередній рік
Звітний рік
(крім Дністровської ГЕС та
Усього
75,3
67,2
ГАЕС)
У тому числі
- поверхневої, всього
19,9
13,8
- підземної
2,6
2,4
У т. ч. на технологічні
потреби (охолодження,
змащення, т. п.)
- водопровідної
52,8
51

Сумарні обсяги використання води згідно з даними статистичної звітності
Сумарні обсяги використання води згідно з даними статистичної звітності за формою №2 -ТП (водгосп)
– річна
Підприємство
Фактично використано води, ( тис. куб. м.)
Попередній рік
Звітний рік
Дністровська ГЕС
Усього
13375,9
13275,8
Дністровська ГАЕС
- поверхневої
13364,0
13262,2
Зокрема на технологічні потреби (охолодження, т. п.)
13356,5
13253,6
12,7
- підземної
10,9
- водопровідної

1,0

0,9

ПрАТ «Укргідроенерго» не використовує джерела з дефіцитом води та не має
водного дефіциту. Щоб використовувати водні ресурси, компанія отримує дозвіл
на спеціальне водокористування. У філіях відповідним наказом призначено
відповідальних від ремонтного та оперативного персоналу щодо відкачки
дренажних вод; ведуться журнали обліку водовідведення за формами ПОД11,
ПОД12 скинутих дренажних вод через споруди ГЕС; контролюється аналіз якості
вод. У філіях здійснюється облік та економія витрат питної води, суворо
дотримуються режими роботи ГЕС щодо коливання рівнів ВБ та НБ. Також
виконуються заходи задля дотримання режимів роботи, встановлених
Міжвідомчою комісією з екологічного стану р. Дніпро.
Використання води за філіями (зібрано, одержано та передано),тис. куб.м.
2018 рік

Поверхне
ві води
Підземні
води
2017 рік
Поверхне
ві води

ПраТ
«Укргідроенерг
о»

Філія
«Дніпровсь
ка ГЕС»

Філія
«Канівсь
ка ГЕС»

Філія
«Каховсь
ка ГЕС»

Філія
«Кременчуць
ка ГЕС»

Філія
«Середньоднімпровс
ька ГЕС»

13 617,200

Каскад
Київськи
х ГЕС і
ГАЕС
0,300

9,300

328,4500

25,500

0

0

Філії
«Дніпрвсь
кі ГЕС,
ГАЕС»
13 253,600

15,100

2,400

0

0

0

0

0

12,700

13 713,900

1,800

10 400

328 500

16,700

0

0

13 356,500
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Підземні
води

13,500

2,600

0

0

0

0

0

10 900

Обсяги нарахованого збору за звітний рік

ПрАТ «Укргідроенерго»

Обсяги нарахованого збору за звітний рік згідно з даними державної
статистичної звітності за формою №1-екологічні витрати, тис. грн
У т. ч.
усього
Розміщення
Перевищення
викиди
Скиди
відходів
лімітів
256,5

3,1

26,6

226,8

–

Перевищення лімітів щодо утримання відходів по гідроелектростанціях
Товариства не було. На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго» є
джерела викидів (незначні) забруднюючих речовин в атмосферне повітря: від
пересувних джерел (автотранспорт) та стаціонарних джерел: деревообробні
майстерні, зварювальні пости, токарні станки, холодильні установки. На всіх ГЕС
є дозволи регіональних екологічних інспекцій на викиди в атмосферне повітря.
Періодично раз на 5 років проводиться інвентаризація джерел викидів, відповідно
проводиться оплата за викиди.
Компанія докладає всіх зусиль, щоб максимально пом’якшити або зменшити
вплив викидів на навколишнє середовище:
- Стічні води з території ГЕС і від миття автотранспорту через систему
брудовідстійників і бензино-маслоуловлювачів направляються в міську
каналізаційну систему.
- Протікання масла від маслонаповненого обладнання також проходять
попередню очистку в бензино-маслоуловлювачах.
- Проводиться контроль герметичності маслонаповненого обладнання.
- Контролюється та підтримується в робочому стані система аварійного зливу
масла з трансформаторів блоків.
- Контролюється система збору конденсату компресорних установок.
- Контролюються і своєчасно замінюються ущільнення лопатей робочих коліс
гідротурбін, що запобігає потраплянню масла в ріку.
- Періодично виконується посадка зелених насаджень на територіях ГЕС.
-Трубопроводи, сантехнічна апаратура, водоміри підтримуються в справному
стані і, в разі потреби, замінюються на нові.
Загальна кількість відведених зворотних стічних вод у водойми тис. м куб.
2018
рік

ПраТ
«Укргідроенерго»

Філія
«Дніпровська
ГЕС»

Філія
«Канівська
ГЕС»

Філія
«Каховська
ГЕС»

Філія
«Кременчуцька
ГЕС»

Філія
«Середньоднімпровська
ГЕС»

52,000

Каскад
Київських
ГЕС і
ГАЕС
10,800

14,000

4,500

7,600

6,400

7,300

Філії
«Дніпрвські
ГЕС,
ГАЕС»
1,400

54,000

11,500

12,700

4,600

8,900

7,200

7,900

1,600

2017
рік

124

Загалом порушень екологічного законодавства або
навколишньому середовищу протягом 2018 року не було.

завдання

збитків

Запобігти аваріям та забрудненню вод на об’єктах ПраТ «Укгідроенерго»
допомагає контроль герметичності маслонаповненого обладнання та справності
пристроїв аварійного зливу масла.
Перелік впроваджених заходів,

№
п/п
1

1

Гідроелектростанції,
найменування заходів

Ефект від впровадження

Обсяги
витрат,
тис.грн.

спрямованих на зменшення шкідливого впливу на довкілля, в тому числі на
припинення забруднення стоків
Джерело
фінансування

2

3

4

5

Київська ГЕС, ГАЕС
Запобігання протікання
Проводиться контроль герметичності
масла
маслонаповненого обладнання
Запобігання протікання
масла

3

Контролюється та підтримується в робочому
стані система аварійного зливу масла з
трансформаторів блоків
Контролюється система збору конденсату
компресорних установок

4

Протягом року виконувалося озеленення
території

Дотримання території в
належному стані

2

Запобігання протікання
масла

Експлу
ат.витр
ати
Експлу
ат.витр
ати

Власні
кошти

Експлу
ат.витр
ати
Експлу
ат.витр
ати

Власні
кошти

Власні
кошти

Власні
кошти

Канівська ГЕС

Контроль і своєчасна заміна ущільнень
лоПрАТей робочих коліс гідротурбін

Запобігання потрапляння
масла
в р. Дніпро

2

Проведення хімічного аналізу дренажних
вод, що скидаються в р. Дніпро

Контроль якості
дренажних вод

19,6

Власні
кошти

3

Вивіз сміття на міське сміттєзвалище

Згідно Закону України
«Про відходи»

21,6

Власні
кошти

4

Передача відходів виробництва, які мають
клас небезпеки І-ІУ, іншим організаціям,
маючим ліцензію на поводження з
небезпечними відходами, для подальшої
утилізації

Згідно Закону України
«Про відходи»

68

Власні
кошти

5

Проведення лабораторного аналізу
шкідливих викидів в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

Контроль за шкідливими
викидами в атм. повітря
стаціонарн. джерелами

8,5

Власні
кошти

6

Земляні греблі, розчистка правобережного
дренажного каналу

Захист і реабілітація
грунту, підземних і
поверхневих вод

360

Капіт.
інвест.

1

19,4

Власні
кошти

125

7

Реконструкція дренажних систем
правобережної греблі

Захист і реабілітація
грунту, підземних і
поверхневих вод

303

Капіт.
інвест.

8

Реконструкція водовипуску на пікеті 23 ПБ
греблі

Захист і реабілітація
грунту, підземних і
поверхневих вод

7,2

Капіт.
інвест.

1

2

3

4

1

Кременчуцька ГЕС
Контроль
функціонування
дренажної
системи

Розчищення зливостоків, відкритого
дренажного колектору і водовідвідних
каналів лівобережної греблі. Ремонт
колодязів дренажу (поточні витрати)
Контроль герметичності маслонаповненого
електротехнічного обладнання; не допускати
протікання та розлив масла з
трансформаторів (поточні витрати)
Збирання, зберігання та здавання відходів
виробництва згідно вимог природоохоронного
законодавства (поточні витрати)
З залученням спеціалізованих організацій
виконувались:
- очищення стічних вод (поточні витрати)
- аналізи стічних вод (поточні витрати)
Збирання
та
відпрацьованих

Запобігання
протікання олив

Контроль за токсичними
відходами
Дотримання нормативів
граничнодопустимих
викидів та скидів

Середньодніпровська ГЕС
усунення
здача
на
утилізацію забруднення
люмінесцентних та ДРЛ ламп навколишнього
середовища

2

Очищення аванкамер від сміття на г/а №18 і усунення забруднення
водного середовища
вивезення на міське звалище

3

Вивезення будівельних та побутових відходів забруднення
навколишнього
на міське звалище

12,00

Власні
кошти

Експлу
ат
витрат
и

Власні
кошти

14

Власні
кошти
Власні
кошти

52,0
3,0

6,6

Власні
кошти

Експлу
ат.
витрат
и

власні
кошти

23

Власні
кошти

Експлу
ат.
витрат
и

Власні
кошти

21,5

Власні
кошти

7,7

Власні
кошти

усунення

середовища

4

5
6
7
8
9
10
11

Проведення чистки сміттєутримуючих ґрат

усунення забруднення
водного середовища

Збирання та здача на утилізацію відходів
виробництва
Проведення
аналізу
вмісту
СО
відпрацьованих газах автотранспорту

усунення забруднення
навколишнього
середовища
контроль забруднення
повітря

у

Ревізія лекажних агрегатів на г/а №18
Визначення рівня токсичності води з
водовипусків
Проведення аналізу якості та радіоактивного
стану води з водовипусків
Видалення мулу та очищення каналізаційної
насосної станції філії
Проведення аналізу вмісту шкідливих
речовин водовипусків, за ГДС

усунення забруднення
водного середовища
контроль забруднення
води

Експлу
ат.
витрат
и
8,0

власні
кошти
Власні
кошти

контроль забруднення
води

1

Власні
кошти

усунення забруднення
водного середовища

9,8

Власні
кошти

контроль забруднення
води

14,8

Власні
кошти

126

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Визначення
відповідності
фактичних
параметрів роботи вентиляційних систем філії контроль забруднення
«Середньодніпровська ГЕС» до проектних повітря
показників

12,9

Власні
кошти

7,0

Поточні
витрати

Дотримування
санітарних норм

25,0

Поточні
витрати

Покращення стану
навколишнього
середовища

20,0

Поточні
витрати

2,0

Поточні
витрати

2,0

Поточні
витрати

Дотримання водного
законодавства

1,5

Поточні
витрати

Зменшення витрат води

5,0

Поточні
витрати

Скорочення шкідливих
викидів

0,8

Поточні
витрати

Дотримання санітарних
норм

1,2

Поточні
витрати

Дніпровська ГЕС
Щоквартально виконувати чистку фільтра
Зменшення протікання
мастил
бака аварійного зливу мастил

Виконувати регулярну чистку пройомів СУР
від сміття
Прибирання відсіву та бруду з проїзної
частини автодорожнього переїзду та
тротуарів
Своєчасно чистити водоприймальні решітки
на проїзній частині АДП
Очистка від бруду колесо відбійного брусу та
перильного огородження
Очистка аванкамери в районі накопичення
плавучого сміття біля Г-10
Заміна ділянок пожежно-питного
трубопроводу з металевого на пластиковий
Запобігання протіків мастил з автомобілів та
спецтехніки
Утримання автотранспорту в належному
стані, дотримування норм викидів СО2
Проведення прибирання закріпленої
території

Покращення стану
навколишнього
середовища
Скорочення шкідливих
викидів

11

Своєчасний покіс карантинних трав

Дотримання санітарних
норм
Дотримання санітарних
норм

12

Висаджування квітів на клумбах та рабатках

Зменшення змиву ґрунту

13

Висадка хвойних рослин

14

Висадка чагарників троянд та інших рослин

15

Запобігання протіків мастил на підшипниках
гідроагрегату ГЕС-2

Запобігання розмиву
ґрунту
Зменшення розмиву
ґрунту
Виключення протікання
мастил
Запобігання
всмоктування молодої
риби на водозаборі
Дотримання санітарних
норм

10

16
17
18

Підготовка до роботи рибозахисних
пристроїв на водозаборі
Своєчасне прибирання території та вивіз
сміття
Для обробки дорожнього покриття взимку не
використовувати хімічні реагенти

Покращення стану
навколишн. середовища

25,0
1,5
1,3
5,0
5,0
5,0

Поточні
витрати
Поточні
витрати
Поточні
витрати
Поточні
витрати
Поточні
витрати
Поточні
витрати

7,0

Поточні
витрати

0,5

Поточні
витрати

1,0

Поточні
витрати

Каховська ГЕС

1

Реконструкція ГА № 1

2

Заміна трансформатору власних потреб
ТВП-1, Т-19, Т-26 разом з агрегатним щитом
власних потреб 1С та щитом власних потреб
9С.

Заміна ущільнень РК та
НА. Підвищена
надійність роботи
обладнання.
Маслонаповнене
обладнання замінено на
сухе.

84 508,
0

Власні
кошти

38
231,0

Власні
кошти

127

3

Перевірка СО в транспортних засобах

Зменшення викидів СО у
повітря. Покращення
екології довкілля
Покращення
екології довкілля

2,0

Власні
кошти

12,5

Власні
кошти

Експл.
витрат
и
Експл.
витрат
и

Власні
кошти

4

Висадка зелених насаджень та квітів

5

Ремонт та чищення нагорних канав та
зливостічних лотків

6

Вирубка дикорослих дерев і очищення від
сміття верху лівобережної греблі та
скошування бур’янів

7

Утилізація відходів, які утворились в процесі
виробничої діяльності

Зменшення впливу
забруднююч. речовин на
навколишнє середовище

42,0

Власні
кошти

8

Заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні

Збільшення терміну
експлуатації ламп,
зменшення енергоспож.,
відсутність небезпечних
хімічних речовин,
зменшення витрат на
утилізацію

25,0

Власні
кошти

9

Контроль за складом та властивостями
зворотних вод, згідно графіку відбору проб
води і плану заходів по стабілізації
нормативів ГДС речовин, які відводяться у р.
Дніпро

Контроль дотримання
нормативів ГДС

50,0

Власні
кошти

10

Перегляд документів та отримання дозволу
на спеціальне водокористування

Дотримання вимог
природоохоронного
законодавства

60,0

Власні
кошти

11

Організація роздільного збирання відходів,
які утворились в результаті виробничої
діяльності у т.ч. комунальні

Зменшення впливу
забруднююч. речовин на
навколишнє середовище

20,0

Власні
кошти

Експл.
витрат
и

Власні
кошти

1

2

3
4

5
6

Покращення
екології
довкілля
Покращення
екології
довкілля

Дністровська ГЕС
Дотримання та
Забезпечення контролю і проведення
покращення
екологічних попусків крізь споруди ДсГЕС-1 природоохоронних
вимог в
і ГЕС-2
басейні Дністра
Дотримання та
Забезпечення проведення і контроль
покращення
санітарних попусків крізь гідроспоруди
природоохоронних
Дністровської ГЕС
вимог в басейні Дністра

Забезпечення пропуску паводків через
споруди ГЕС
Здійснюється нагляд і контроль стану
маслонаповненого обладнання та справність
пристроїв аварійного зливу масла
Щоквартально проводиться хімічний аналіз
стічних вод, що скидаються в р.Дністер та
щомісячно - аналізи питної води
Зібрано і здано на утилізацію 1000 шт.
відпрацьованих люмінесцентних ламп

Запобігання підтопленню
в пониззі Дністра
Запобігання протіканню
оливи

Експл.
витрат
и
Експл.
витрат
и
Експл.
витрат
и

Власні
кошти

Власні
кошти
Власні
кошти
Власні
кошти

Контроль за
водопостачан. і стоками

36, 831

Власні
кошти

Контроль за токсичними
відходами

7,2

Власні
кошти

128

8

1

2
3
4

Створення умов для
нормального
функціонування
дренажної системи
Дністровська ГАЕС

Згідно графіка виконується
чистка системи дренажу від мулу та сміття

Здійснюється нагляд і контроль стану
маслонаповненого обладнання та справність
пристроїв аварійного зливу масла
Дослідження питної води та нормативно
очищених стічних вод, що скидаються в
р. Дністер
Дослідження поверхневих вод
у верхній та нижній водоймах ГАЕС
Згідно графіка виконується
чистка системи дренажу від мулу та сміття

Запобігання протікам
оливи

Експл.
витрат
и

Власні
кошти

Експл.
витрати

Власні
кошти

Контроль за
водопостачан. і стоками

26,393

Власні
кошти

Контроль за якістю води

28,330

Власні
кошти

Експл.
витрати

Власні
кошти

Створення умов для
нормального
функціонування
дренажної системи

Протягом року на всіх ГЕС дотримувався режим роботи водосховищ, зокрема
щодо коливання рівнів ВБ (верхній б’єф) та НБ (нижній б’єф), встановлених
Міжвідомчою комісією, дотримувались умови водокористування на ГЕС та ГАЕС
та встановлений ліміт водокористування, трубопроводи, сантехнічна апаратура,
лічильники води підтримуються в справному стані і за необхідності замінюються
на нові. Ведеться облік та економія витрат води.
Всі гідроелектростанціїї ПрАТ «Укргідроенерго» виконують заходи щодо
зниження негативного впливу на оточуюче середовище під час реконструкції та
експлуатації, а саме:
шлам з брудовідстійників, що містить масла, у разі достатнього
накопичення вивозиться спеціалізованими організаціями, що мають відповідні
ліцензії;
відпрацьовані масла накопичуються в спеціальних герметичних баках і
вивозяться спеціалізованими організаціями, що мають ліцензію на такий різновид
діяльності;
відпрацьовані люмінесцентні лампи зберігаються в картонних ящиках, в
яких вони були отримані від постачальника, на обладнаному складі і
щоквартально відправляються на завод для утилізації;
акумуляторні батареї зберігаються в приміщенні акумуляторної, що
облаштована відповідно до санітарних норм і вимог охорони праці, а в разі
достатнього накопичення вивозяться спеціалізованими організаціями, що мають
відповідні ліцензії.
- збирання та зберігання відходів виробництва (відпрацьованих люмінесцентних
ламп та ламп розжарювання; енергетичних мастил; автомобільних акумуляторів,
шин та відпрацьованих мастил автотранспорту; обтиральних матеріалів,
забруднених нафтопродуктами; брухту чорних та кольорових металів; відходів
будівництва, деревини, тирси; відходів електродів та відпрацьованих абразивних
кругів; зношених одягу та взуття; комунальних відходів) відповідно до діючих
норм природоохоронного законодавства.
На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго» проводився день
довкілля, посадка зелених насаджень та квітів. Зелені насадження очищались від
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сухостою, схили територій ГЕС засівались травою, що виключає їх розмивання.
Регулярно виконувався покіс трави.
Всього витрати на охорону навколишнього середовища по
«Укргідроенерго» в 2018 р. становили 339 759,177 тис. грн, зокрема:
• поточні витрати на охорону природи склали – 901,3 тис. грн;
• плата за природні ресурси – 338 858,477 тис. грн:
- плата за використання водних ресурсів – 287 378,856 тис. грн;
- сплата земельного податку – 51 479,621 тис. грн.

ПрАТ

Плани заходів щодо відвернення забруднення водоймищ, охорони довкілля та
раціонального використання природних ресурсів по ПрАТ «Укргідроенерго»
загалом виконано.
Заходи з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на
навколишнє середовище:
1. 19-20 квітня 2018 року – проведення та організація форуму
«Гідроенергетика та довкілля: сталий розвиток та збалансовані рішення».
Обговорення важливих питань екологічного впливу та безпеки гідротехнічних
споруд, а також ролі гідроенергетики у процесі інтеграції енергетичної системи
України в об’єднану енергетичну систему Європи. Загальна кількість учасників:
146 осіб. Участь у заході взяли представники України та Молдови: депутати,
місцева влада, фахівці профільних міністерств, незалежні експерти в
енергетичних та екологічних сферах, громадські організації природоохоронного
та енергетичного спрямування, установи Національних академій наук, засоби
масової інформації.
2. 1 квітня – 5 травня 2018 року – місячник благоустрою та День Довкілля. До
екологічної акції долучилися колективи всіх філій та апарат управління ПрАТ
«Укргідроенерго».
3. Розвиток транскордонної співпраці: 17 вересня 2018 році ввійшли до складу
української делегації першого засідання Комісії зі сталого використання і охорони
басейну річки Дністер (м. Кишинів, Молдова).
4. У 2018 році фахівці «Укргідроенерго» на робочих зустрічах в рамках
проекту ГЕФ/ОБСЄ/ПРООН «Розвиток транскордонної співпраці та комплексного
управління водними ресурсами в басейні річки Дністер» долучилися до
обговорення і вирішення важливих питань, пов’язаних з екологічним станом та
підтримкою оптимального гідрологічного режиму Дністра:
• 15 березня 2018 р. – перша зустріч Робочої групи з питань гідроенергетики
в басейні Дністра.
• 29 березня 2018 р. – тренінг «Нове екологічне законодавство України та що
це означає для розвитку гідроенергетики».
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• 14 червня 2018 р. – засідання заінтересованих сторін, під час якого відбувся
розгляд коментарів та рекомендацій до проекту Правил експлуатації водосховищ
Дністровського каскаду ГЕС і ГАЕС.
• 18-19 червня 2018 р. – робоча зустріч експертної групи з аналізу впливу
водосховищ дністровських ГЕС на стан басейну Дністра.
• 26 липня 2018 р. – зустріч експертів з розробки ТДА/елементів спільного
Плану управління водними ресурсами Дністра.
• 14 вересня 2018 р. – друга робоча зустріч експертної групи з аналізу впливу
водосховищ дністровських ГЕС на стан Дністра.
• 18 вересня 2018 р. – обговорення ключових рекомендацій до проекту
«Правил експлуатації водосховищ Дністровського каскаду ГЕС та ГАЕС при НПУ
77,10 м буферного водосховища».
• 19-23 листопада 2018 р. – навчальний тур з питань інтегрованого управління
водними ресурсами і реалізації Конвенції Альбуфейра в Іспанії – Португалії.
Важливим компонентом стратегії розвитку підприємства є поглиблення знань
співробітників через вивчення досвіду європейських країн. Компанія брала участь
у перекладі документа «Керівні принципи сталого розвитку гідроенергетики в
басейні Дунаю» і сьогодні документ доступний також для українського читача.
5. Привернення уваги українців до екологічних проблем та важливості
збереження головної річки України – Дніпра, а також вирішення проблеми
«цвітіння» води, спричиненої, серед іншого, використанням пральних засобів з
вмістом фосфатів чи фосфонатів. Товариство виступило співорганізатором
запливу «Історичний переплив Дніпра», який відбувався в рамках Дня Дніпра (4
липня 2018 року). У заході взяли участь близько 400 учасників, серед яких не лише
спортсмени, а й любителі активного способу життя. Під час заходу представлений
успішний досвід відмови від фосфатних пральних засобів на філії «Кременчуцька
ГЕС».
6. Забезпечення узгодження інтересів та координації дій із зацікавленими
сторонами щодо управління водними ресурсами на території річкових басейнів. В
рамках імплементації європейського екологічного законодавства (Водної Рамкової
Директиви ЄС) долучилися до створення і ввійшли до складу басейнових рад:
• 31 жовтня 2018 року – формування басейнової ради середнього Дніпра (м.
Київ).
• 15 листопада 2018 року – формування басейнової ради Дністра (м. ІваноФранківськ).
• 18 грудня 2018 року – формування басейнової ради нижнього Дніпра (м.
Нова Каховка).
7. Представники ПрАТ «Укргідроенерго» долучилися до обговорення питань
гідроенергетики та довкілля:
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• 9 лютого 2018 року – засідання Громадської ради при Державному агентстві
водних ресурсів, де громадськість представила оцінку роботи Дністровського
каскаду ГЕС і ГАЕС на екосистему річки Дністер;
• 20 лютого 2018 року – круглий стіл «Можливі наслідки будівництва каскаду
Верхньодністровських гідроелектростанцій для Нижнього Дністра», що відбувся
в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України в
місті Одеса (виступ з презентацією);
• 18 квітня 2018 року – засідання круглого столу «Екологічні аспекти
розвитку гідроенергетики в Україні» (організатор – Комітет з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи);
• 22 травня 2018 року – перше засідання Української Гідроенергетичної
Платформи, яку було створено за ініціативи Всесвітнього фонду природи (WWF)
(виступ);
• 14 червня 2018 року – засідання Громадської ради при Держводагентстві
України, де було розглянуто низку питань щодо досвіду громадських організацій
з екологічного інформування громад про проблеми водних ресурсів, впливу
планованих гідроенергетичних об’єктів на водні екосистеми та результатів
проведення еколого-репродукційного попуску на річці Дністер у 2018 році;
• 3 липня 2018 року – засідання Української платформи Форуму
громадянського суспільства Східного Партнерства, зустріч робочої групи
«Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека», учасниками якої є МБО
«Екологія-Право-Людина», Національний екологічний центр України, ГО
«Зелений світ», Міжнародна асоціація «Еко-Тірас» (виступ з презентацією);
• 7 листопада 2018 року – стратегічна конференція за результатами року
«Екологія: управління змінами – 2018» в межах VI Спеціалізованої виставки
«Екологія підприємства».
Плани
Наступного року ПрАТ «Укргідроенерго» має намір продовжити комплекс заходів
щодо охорони навколишнього середовища:
1. Контролювати герметичність маслонаповненого обладнання.
2. Контролювати та підтримувати в робочому стані систему аварійного зливу
масла з трансформаторів блоків.
3. Проводити лабораторний аналіз шкідливих викидів в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами.
4. Виконувати збирання, зберігання та здавання відходів виробництва І-ІV
класів небезпеки згідно вимог природоохоронного законодавства (поточні
витрати).
5. Закуповувати і монтувати очисні споруди, для очищення дощових і талих
вод, які відводяться з території станції в до р. Дніпро.
6. Ремонтувати та чистити нагорні канави та зливостічні лотки.
7. Замінювати люмінесцентні лампи на світлодіодні.
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8. Забезпечувати контроль і проведення екологічних попусків крізь споруди
Дністровської ГЕС і Нижньодністровської ГЕС.
9. Проводити хімічний аналіз зворотних вод, що скидаються до р. Дніпро та
р. Дністер.

Енергоефективність та енергозбереження
Політика ПрАТ «Укргідроенерго» у сфері енергоефективності та
енергозбереження базується на ключових положеннях Енергетичної стратегії
України на період до 2035 року (ЕСУ), Програмі розвитку гідроенергетики на
період до 2026 року та втілена в стратегічному плані розвитку ПрАТ
«Укргідроенерго» на 2019-2023 роки. Компанія будує системні відносини з
академічними та освітніми установами, а також з громадськими екологічними
організаціями і експертними товариствами з метою залучення, впровадження та
оцінки
інновацій,
здатних
забезпечити
енергоефективність,
конкурентоспроможність і екологічну безпеку підприємств. Проведення
реконструкції з впровадженням енергоефективних, технологічних і
енергозберігаючих заходів (зменшення втрат, підвищення ККД гідроагрегатів та
ін.) – такого підходу дотримується Товариство для оцінки енергозберігаючих
ініціатив.
Економія енергетичних ресурсів по ПрАТ «Укргідроенерго» склала в 2018 році
приблизно 2 988,3 тис. кВт∙год електроенергії. Фактична економія енергетичних
ресурсів дещо відрізняється від запланованої в зв'язку з тим, що на Канівській ГЕС
не виконано заміну люмінесцентних світильників дросельні на бездросельні типу
ЛПО 05-236 та ЛПП 09У через відсутність фінансування.
Ми прагнемо до енергоефективності та докладаємо всіх зусиль для розвитку
екологічної свідомості наших колективів і споживачів електроенергії.
Відповідно до Енергетичної стратегії, одним з головних напрямків підвищення
енергоефективності економіки України має стати підвищення енергоефективності
в
секторі
виробництва
і
трансформації
енергії,
насамперед
у
теплоелектроенергетиці та централізованому теплопостачанні, шляхом
оптимізації використання потужностей, технічної та технологічної модернізації.
Цей напрямок безпосередньо стосується і виробничо-технічних підрозділів
«Укргідроенерго».
Насамперед підвищенню енергоефективності гідроелектростанцій (ГЕС)
Дніпровського каскаду сприяє їх комплексна поетапна реконструкція, що
розпочалась з 1996 року в рамках Проекту реабілітації ГЕС. Заходи, що
реалізуються на гідроелектростанціях, направлені, зокрема, на поліпшення
техніко-економічних характеристик гідроагрегатів та підвищення експлуатаційної
безпеки і надійності гідросилового та гідромеханічного обладнання. Наразі в
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стадії реалізації перебуває II черга реконструкції «ГЕС Укргідроенерго.
Реконструкція, 2-черга. Коригування», що дасть можливість, зокрема, збільшити
потужність реконструйованих гідроагрегатів на 245,2 МВт. В процесі розробки
знаходяться проекти «Реконструкція, 3 черга».
Окрім того, Енергетична стратегія та Програма розвитку гідроенергетики на
період до 2026 року передбачають будівництво нових високоманеврових, більш
екологічних та економічно ефективних потужностей гідроенергетики. А саме,
«Укргідроенерго» має побудувати та ввести в експлуатацію Канівську ГАЕС
потужністю 1 000 МВт, другу чергу Дністровської ГАЕС в складі четвертого
гідроагрегату на 324 МВт та Каховську ГЕС-2 потужністю 250 МВт. Реалізація
перерахованих проектів, разом з менш великими, дозволить довести частку
маневрових потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16 %.
Слід зазначити, що перспектива нарощування генеруючої потужності
«Укргідроенерго» матиме прямий вплив на підвищення енергоефективності та
енергозбереження української електроенергетичної галузі загалом, оскільки ГЕС
і ГАЕС приходять на зміну найбільш застарілим та неефективним енергоблокам
теплових генеруючих компаній. Відповідно до Національного плану скорочення
викидів від великих спалювальних установок, проблема декарбонізації та
зменшення шкідливих викидів в Україні може вирішуватися, певною мірою, за
рахунок часткового виведення енергоблоків ТЕС із експлуатації. Реконструкція
обладнання із збільшенням потужностей гідроагрегатів у кінцевому підсумку
дозволяє економити гідроенергетичні ресурси. У 2018 році, після завершення
реконструкції, яка проводилася в повному обсязі із заміною турбіни і генератора,
було введено 2 гідроагрегати (ст. № 1 та № 3 на Канівській ГЕС). Всього
наприкінці звітного періоду проведено повну реконструкцію 70 гідроагрегатів з
приростом потужності 309,8 МВт.
На сьогодні ГЕС і ГАЕС є єдиними високоманевровими станціями в об´єднаній
енергосистемі України (ОЕС). Їх частка у виробництві електроенергії в країні
складає 7,3 %, а частка в структурі потужності ОЕС – 12 %, при потребі в
маневрових потужностях на рівні 15-20 %.Водночас саме гідроелектростанції
являють собою найбільш мобільну та найбільш доцільну, з точки зору економічної
ефективності, групу енергообладнання, яка має використовуватися в системі
регулювання частоти та потужності.
За результатами розрахунків, введення в експлуатацію Канівської ГАЕС, разом
з експлуатацією трьох діючих гідроагрегатів Дністровської ГАЕС, забезпечить
середньорічну економію природного газу, що використовується під час пусків
енергоблоків ТЕС в обсягах до 250 млн м3.
На сьогодні рівень використання економічно ефективного гідроенергетичного
потенціалу в Україні становить понад 60 %, у той час як більшість розвинених
країн досягла більш високого рівня його освоєння. Наприклад, Італія, Франція та
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Швейцарія – 95-98 %, Японія – 90 %, США – 82 %. Саме з цією метою Товариство
уважно вивчає досвід передових економічно розвинених країн в цьому напрямку.
22 червня 2018 року у м. Вишгород, на території Київської ГЕС,
Держенергоефективності та Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»
підписали Меморандум про співробітництво у сфері відновлюваної енергетики.
Ця сфера є одним із пріоритетних напрямків дій Уряду, що дозволить зменшити
споживання традиційних викопних видів палива та посилити енергетичну безпеку
держави, а також сприятиме поліпшенню екологічної ситуації в країні.
Наступними діями мають стати:
• сприяння поліпшенню інвестиційного клімату для реалізації проектів
відновлюваної енергетики.
• сприяння залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій у реалізацію
проектів відновлюваної енергетики.

№
п/п
Назва заходу

Об’єкт
впровадження

Обсяг у фізичних
одиницях

Виконання заходів, що були передбачені для економії енергетичних ресурсів
у 2018 році
Витрат
и на
впровад
ження у
тис. грн

Економія
енергетич
них
ресурсів
тис.кВт.го
д

-

240, 000

Каскад Київських ГЕС та ГАЕС

1

2

При температурі зовнішнього
повітря до -100С включати на
50% бойлерні устаткування
масло господарства (3 бойлера),
будівлі Київської ГЕС(4 бойлера)
і монтажного майданчика на від
+90,25 (2 бойлера) = (5
бойлерів).

Освітлення в ЗРП Київської ГЕС
в нічний час при зупинених
блоках включати по одній групі
на блоці.

Будівля ГЕС
1

Будівля ГЕС

1

14, 296

Кременчуцька ГЕС
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1

2

Часткове відключення
освітлення, зменшення
навантажень на бойлери у
вихідні та святкові дні в період з
1 листопада по 31 березня.

турбінний
зал,
ЕМП,
трансформаторна
площадка,
ВРП,
інші приміщення

Заміна електробойлера опалення побутове
на сучасний електрокотел.
приміщення
озеленувачів

-

100,0

50,0
1

-

Середньодніпровська ГЕС

1

Відключення частини бойлерів
опалення в приміщені ГЕС,
управлінні та їдальні у вихідні
дні та нічний час

2

Відключення
освітлення
в
машинному
залі
(за
виключенням чергового)

машзал

-

-

3

Відключення ліхтарів ковпаків
ГА 1-8

ГА № 1-8

-

-

4

При зниженні охолоджуючої води
до 10°С залишити в роботі три будівля ГЕС
насоса ТВП із чотирьох

5

Обмежити роботу вентиляторів
в кількості 4 шт. (на один тр-р)
на блочних трансформаторах
Т1-Т4

будівля ГЕС

-

-

6

Підтримувати температуру в
боксах для стоянки автомобілів
не вище 5°С

будівля ГЕС

-

-

7

Реконструкція МНУ блоку №3

приміщення МНУ

967,2
будівля ГЕС

1

-

60,0

72,0

864,0
-

-

207,6

15,4

Дніпровська ГЕС

1

Перехід на сучасне LED
освітлення. Замінено ще 940 шт.
ламп розжарювання.

Будівля ГЕС
(дирекція ГЕС,
майстерні, ГЩУ)

940

-

85,616

1

-

3,32

Каховська ГЕС

1

Заміна силового трансформатору
власних потреб ТВП-1

Будівля ГЕС
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Дністровська ГЕС

1

Обмежувалась робота
припливних вентсистем опалення
машинного і турбінного залів за
рахунок відбору гарячого повітря
із системи охолодження
гідрогенераторів.

машинний і
турбінний зали

-

-

198,877

2.

Проводилось часткове відключення освітлення машинного
залу та інших виробничих
приміщень в неробочий час та у
вихідні дні.

машинний зал та
інші виробничі
приміщення

-

-

110,0
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Взаємодія із суспільством
Сталий розвиток компанії тісно взаємопов'язаний з розвитком місцевих громад.
В рамках, встановлених нормативними актами, Товариство прагне до реалізації
очікувань суспільства від ПрАТ «Укргідроенерго» і бажає затвердити свої позиції
як соціально відповідальної компанії, зберегти довіру місцевих громад. У регіонах
перспективного будівництва компанія передбачає доступні можливості з розвитку
соціальної інфраструктури.
В умовах конкуренції Товариство шукає нові підходи і розробляє механізми,
здатні збільшити частку участі компанії в соціальному розвитку регіонів, що
безпосередньо знайде відобрадження в «Програмі розвитку територій ПрАТ
«Укргідроенерго». Одним із пріоритетів комунікаційної політики компанії є
побудова стійких зв'язків з місцевими громадами на територіях своєї присутності,
що забезпечують підтримку під час реалізації проектів шляхом участі в соціально
значущих заходах регіону, в підтримці екологічних, культурно-просвітницьких
проектів і соціальних, культурних та освітніх установ.
В умовах економічної кризи, військової агресії і децентралізації, компанія
розглядає створення нових робочих місць, податкові відрахування до місцевих
бюджетів як частину своєї соціальної відповідальності та внесок у зменшення
соціальної напруженості в регіонах. Товариство залучає до процесу ухвалення
рішень щодо розвитку гідроенергетичної галузі лідерів спільнот, представників
неурядового сектору і органів державної влади та місцевого самоврядування.
ПрАТ «Укргідроенерго» залучає до участі в освітніх і тренінгових програмах
лідерів громадської думки, глав об'єднаних територіальних громад, міських,
районних і сільських рад, голів і співробітників районних державних
адміністрацій, членів виконкомів. Компанія докладає зусиль для створення умов
щодо формування професійних кадрів із представників місцевого населення,
відповідно до кваліфікаційних вимог для роботи на підприємствах. Впровадження
Стратегії корпоративно соціальної відповідальності забезпечить розвиток на базі
ПрАТ «Укргідроенерго» інституту корпоративного волонтерства, встановлення
зв'язків з громадськими організаціями, посилить роль і позитивний вплив на
розвиток місцевих громад на основі співпраці і соціального партнерства. Надання
публічної звітності щодо соціальної відповідальності і соціальних інвестицій
компанії будуватиметься на основі Глобальної ініціативи щодо звітності GRI та
інших видів нефінансових показників.
Інформаційна прозорість та публічність – основні принципи, на яких базується
комунікаційна політика ПрАТ «Укргідроенерго». Як компанія-лідер ми відкриті
до конструктивного діалогу з громадськістю, органами влади, партнерами,
інвесторами та іншими стейкхолдерами.
Основні канали для інформування та взаємодії із суспільством:
• медійні, серед яких офіційний веб-сайт ПрАТ «Укргідроенерго», офіційні
сторінки компанії у соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter та
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Linkedin, офіційний канал компанії на відеохостингу YouTube, наукововиробничий журнал «Гідроенергетика України», сайти та сторінки в
соціальних мережах неурядового сектору, аналітичних центрів та
експертних груп, електронні ЗМІ (інтернет-видання), телебачення, радіо,
друковані ЗМІ (газети, журнали) національного та регіонального
охоплення;
• немедійні, серед яких громадські слухання, круглі столи, конференції,
форуми, екскурсії філіями Товариства, тренінгові та освітні програми,
зустрічі з представниками українських та іноземних організацій,
представниками громадськості, спільні заходи за участю громадськості,
ЗМІ та/або представників міжнародних організацій, відрядження, об’їзди,
тури під головуванням Генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго»
філіями Товариства, створення друкованої продукції про діяльність
компанії.
При взаємодії із суспільством ПрАТ «Укргідроенерго» використовує такі
форми комунікації:
− Взаємодія з представниками ЗМІ для правильного викладення інформації
про діяльність та розвиток компанії в рамках реалізації Програми розвитку
гідроенергетики до 2026 р. та Енергетичної стратегії України на період до
2035 року, виконання Цілей ООН у сфері сталого розвитку, виконання
принципів Глобального Договору ООН та ін.
− Інтерв’ю, прес-конференції, брифінги, коментарі з питань діяльності ПрАТ
«Укргідроенерго» як організації, що виконує стратегічну роль в
гідроенергетичній галузі та забезпечує стійке функціонування
електроенергетичної системи України.
− Телевізійні і радіопрограми, які висвітлюють діяльність компанії.
− Публікації в друкованих та електронних виданнях, зокрема і наукових.
− Публікація статистичної інформації, звітів.
− Проведення публічних інформаційних заходів.
− Участь у спеціалізованих конференціях міжнародного та національного
рівнів в сфері: енергетики, екології, економіки, бізнесу, стійкого розвитку,
глобального розвитку.
− Організація власних конференцій з питань екології та енергетики.
− Проведення тематичних публічних акцій.
− Проведення тренінгів, навчальних семінарів для персоналу та зацікавлених
сторін.
− Проведення просвітницької роботи в школах, середніх та вищих
навчальних закладах.
− Надання інформації на запити відповідно до діючого законодавства.
− Опитування громадської думки, зокрема і онлайн;
− Круглі столи з представниками громадськості, органами державної та
місцевої влади, експертною спільнотою; круглі столи за участю всіх рівнів
співробітників з питань соціального забезпечення, умов праці, захисту прав
людини, боротьби з корупцією.
− Громадські слухання з питань розвитку компанії.
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Найважливіші проекти у сфері взаємодії з колективом та суспільством у 2018
році
1.
Популяризація гідроенергетики та інформативно-просвітницька
робота з метою всебічного інформування та заохочення молоді до вивчення
технічних наук як перспективної галузі для обрання професії.
В період з 02.01.2018 р. до 31.12.2018 р. на філіях Товариства було організовано
та проведено 280 екскурсій (з освітньою, науковою, інформаційною чи
пізнавальною метою) для підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, іноземних громадян, а також громадян України (крім ділових зустрічей
та міжнародних візитів), які в установленому порядку звернулися до керівництва
філій Товариства. За звітний період філії компанії відвідали 6 774 особи.
Розроблена та затверджена Інструкція ««Про порядок організації та проведення
екскурсій/візитів на філіях Товариства».
2.

Інформаційна діяльність:

Підготовка інформаційних матеріалів, повідомлень про діяльність Товариства,
фотозвіти та розміщення їх у засобах масової інформації, спрямованих на всебічне
роз’яснення громадськості про перспективні напрями розвитку стратегічних
об’єктів гідроенергетики та діяльність компанії загалом з метою формування
позитивного іміджу, донесення основних державних меседжів та інформування
про досягнення Товариства у сфері гідроенергетики.
3.
Удосконалення системи «вищого рівня» менеджменту організації.
Проведення тренінгу «Управління змінами в компанії державного сектору
економіки: навички та інструменти сучасного керівника» (01 березня 2018 року)
та консультаційний тренінг-практикум «Особливості лідерства і корпоративної
культури в компанії державного сектору економіки» (27–28 листопада 2018 року).
4.
Розвиток корпоративної культури і соціальної відповідальності на
рівні філій ПрАТ «Укргідроенерго»: єдині стандарти і місцеві особливості.
Проведення 7 тренінгів для співробітників станцій.
5.
Розробка етичного кодексу ПрАТ «Укргідроенерго». В рамках
розробки документа 12–13 вересня 2018 р. був проведений дводенний плановий
консультаційний тренінг-практикум для заступників Генерального директора,
головного інженера, директорів департаментів та керівників структурних
підрозділів прямого підпорядкування генеральному директору ПрАТ
«Укргідроенерго».
6.
Розвиток комунікативних зв′язків: робота з інформацією і ЗМІ,
місцевими громадами та органами влади. Розробка Положення ПрАТ
«Укргідроенерго» про Комунікаційну політику. В рамках роботи 24–26 жовтня
2018 р. був проведений триденний плановий консультаційний тренінг-практикум
для департаменту організаційної діяльності та комунікацій ПрАТ
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«Укргідроенерго» та фахівців зі зв′язками із громадськістю та пресою філій
Товариства. Участь у роботі взяли 23 особи.
7.
Реалізація творчих здібностей працівників як атрибут інноваційної
розбудови підприємства. У компанії працювали виставкові експозиції творчих
робіт: «Весняний сонцесвіт», «Великоднє диво», «Дивосвіт вишивки»,
«Генеруємо енергію майбутнього». Для співробітників Апарату управління,
працівників філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» та їхніх дітей проведено низку
майстер-класів, а саме: «Писанкарство», «Лялька вузлова» та «Лялька мотанка»,
в яких взяли участь понад 500 осіб.
8.
Залучення до святкування та відзначення релігійних, державних та
інших свят, пам’ятних дат і скорботних днів в Україні. Працівники Апарату
управління, філій Товариства та члени їхніх родин взяли участь у проведені
святкування весняного свята «Масниця». Також працівники ПрАТ
«Укргідроенерго» та члени їхніх родин взяли участь у заходах, присвячених 35річчю з дня Чорнобильської трагедії (катастрофи), Дню скорботи та вшанування
пам’яті жертв війни в Україні, Дню Конституції, 45-річчю створення
Вишгородського району, Дню міста Вишгород, Дню Вишиванки та інших. Для
дітей працівників Товариства проведені заходи до Дня захисту дітей.
Крім того, в рамках реалізації Програми корпоративної соціальної
відповідальності ПрАТ «Укргідроенерго», формування та зміцнення загального
позитивного іміджу компанії на філіях Товариства (для співробітників та їх
родин) та серед громад в місцях присутності філій Товариства було проведено
понад 100 заходів соціокультурного, спортивного, історичного, туристичного,
інформаційного спрямування.
Плани
Проведення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи із органами
місцевих влад та місцевого самоврядування, організаціями громадського
самоврядування, екологічними та науковими спільнотами, політичними партіями
та молоддю з метою підвищення рівня довіри до ПрАТ «Укргідроенерго»,
формування загальної позитивної думки, стабільного соціального іміджу
компанії, спрямованого на підтримку і розвиток Товариства та формування
довірливого ставлення до його діяльності.
Участь ПрАТ «Укргідроенерго» у загальноміських заходах, у вирішенні
соціальних та екологічних питань населених пунктів у місцях присутності філій
Товариства, організація спільних заходів з місцевою владою, громадськістю та
працівниками Товариства
для побудови максимально дружніх стійких
двосторонніх зв’язків та партнерських відносин на регіональних рівнях.
У рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року та
Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 р. ПрАТ «Укргідроенерго»
здійснює комплексну реконструкцію Дніпровського каскаду, а також планує
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побудувати та ввести в експлуатацію Канівську ГАЕС, Каховську ГЕС-2, другу
чергу Дністровської ГАЕС. Соціальна підтримка проектів є важливим фактором
їх успішної реалізації та зумовлена Концепцією реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади (розпорядження Кабінету
Міністрів України номер 333-р від 1.04.2014), законами України «Про співпрацю
територіальних громад» (17.06.2014), «Про добровільне об’єднання громад»
(05.02.2015), а також взятими на себе зобов’язаннями ПрАТ «Укргідроенерго» в
рамках Стратегії Корпоративної соціальної відповідальності, яка спрямована на
добровільну інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у виробничоекономічній діяльності Компанії у взаємодії із зацікавленими сторонами.
Розвиток будь-якого підприємства відбувається лише у прямій взаємодії з
місцевими громадами, органами державної влади та місцевого самоврядування,
громадськими та науковими співтовариствами, політичними партіями. Стійкі
партнерські зв’язки зі стейкхолдерами, а також їхня підтримка можуть бути
досягнуті лише шляхом дружньої взаємодії, формування загального бачення
розвитку компанії з урахуванням інтересів громади. Окрім соціальних аспектів,
пов’язаних із будівництвом, для місцевих громад надважливими залишаються
питання екологічної безпеки, збереження культурно-історичного надбання,
розвиток інфраструктури в місцях присутності філій Товариства. Зважаючи на те,
що ПрАТ «Укргідроенерго» представляє державний сектор економіки, робота з
органами державної влади та громадами забезпечить необхідний рівень довіри
населення до держави та буде сприяти реалізації довгострокових проектів
компанії та економічному зростанню загалом.

142

Членство в громадських організаціях
• Громадська спілка «Асоціація «Гідроенергетика України»;
• Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців «Федерація
роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»;
• ОЕП «ГРІФРЕ»;
• Всеукраїнський енергетичний комітет;
• Федерація роботодавців Київського регіону «Київщина»;
• Громадська спілка «Перша енергетична асоціація України»;
• Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики;
• Громадська спілка «Міжнародна рада з великих енергетичних систем
СІГРЕ в Україні»;
• Громадська організація «Науково-технічна спілка енергетиків України».
Участь у зазначених організаціях дозволяє Товариству не втрачати позиції
лідера в електроенергетичній галузі, підтримувати зв’язок із громадськістю
тощо.
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РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Звіт про фінансовий стан
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ,ТИС. ГРН
Код
рядка
1
2
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
6
1000
первісна вартість
1001
накопичена амортизація
1002
Незавершені капітальні інвестиції
6
1005
Основні засоби
6
1010
первісна вартість
1011
знос
1012
Інші фінансові інвестиції
7
1035
Довгострокова дебіторська заборгованість
10
1040
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом I
1095
II. Оборотні активи
Запаси
8
1100
Виробничі запаси
1101
Товари
1104
Дебіторська заборгованість за продукцію,
9
1125
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
10
1130
з бюджетом
11
1135
з нарахованих доходів
11
1140
Інша поточна дебіторська заборгованість
11
1155
Поточні фінансові інвестиції
13
1160
Грошові кошти та їх еквіваленти
13
1165
Готівка
1166
Рахунки в банках
1167
Витрати майбутніх періодів
1170
Інші оборотні активи
12
1190
Усього за розділом II
1195
III. Необоротні активи, утримувані для
14
1200
продажу, та групи вибуття
Актив

Баланс

Прим.

1300

Станом на
31.12.2017
3

Станом на
31.12.2018
4

38 193
53 323
(15 130)
2 946 816
20 890 317
23 905 474
(3 015 157)
54 567
637 832
12 431
24 580 156

60 188
84 174
(23 986)
5 520 183
20 623 898
24 353 084
(3 729 186)
41 959
530 499
11 729
26 788 456

102 383
102 011
372

106 429
106 024
405

281 697

439 520

540 496
14 814
7 959
1 326
350 000
704 487
7
704 480
1 596
91 160
2 095 918

741 599
42
20 396
18 690
749 588
1 065 972
8
1 065 964
1 762
109 779
3 253 777

-

-

26 676 074

30 042 233
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Код
Станом на
рядка
31.12.2017
1
2
3
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
15
1400
1 118 553
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
15
1410
6 606 150
Резервний капітал
1415
155
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
13 014 333
Усього за розділом I
1495
20 739 191
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
19
1500
477 039
Пенсійні зобов'язання
18
1505
64 536
Довгострокові кредити банків
16.1
1510
3 202 660
Інші довгострокові зобов'язання
20
1515
809 127
Довгострокові забезпечення
18
1520
3 655
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
3 655
Цільове фінансування
17
1525
28 098
Усього за розділом II
1595
4 585 115
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
21
1610
578 705
товари, роботи, послуги
22
1615
387 300
розрахунками з бюджетом
22
1620
92 551
у тому числі з податку на прибуток
22
1621
33 987
розрахунками зі страхування
1625
46
розрахунками з оплати праці
1630
275
за одержаними авансами
1635
15 117
Поточні забезпечення
24
1660
39 580
Доходи майбутніх періодів
25
1665
66
Інші поточні зобов'язання
23
1690
238 128
Усього за розділом ІІІ
1695
1 351 768
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
1700
групами вибуття
Баланс
1900
26 676 074
Пасив

Прим.

Станом на
31.12.2018
4
1 118 553
-12 608
6 595 177
155
16 081 741
23 783 018
449 113
83 163
3 060 147
704 775
4 394
4 394
28 098
4 329 690

582 575
616 249
345 351
282 374
221
688
758
55 571
63
328 049
1 929 525
30 042 233
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Аналіз активів
Здійснено аналіз загальної динаміки активів Товариства, зміни їх структури, а
також аналіз окремих складових активів, зокрема: основних засобів, дебіторської
заборгованості та виробничих запасів.
Динаміка активів, тис. грн
Показник
Необоротні активи, в т.ч.:
Нематеріальні активи
Незавершене будівництво
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Оборотні активи, в т.ч.:
Запаси
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками
Інша дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти
Інші оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
Всього активів

31.12.2017
24 580 156
38 193
2 946 816
20 890 317
54 567
650 263
2 095 918
102 383
0
281 697
563 269
1 326
350 000
704 487
91 160
1 596

31.12.2018
26 788 456
60 188
5 520 183
20 623 898
41 959
542 228
3 253 777
106 429
0
439 520
762 037
18 690
749 588
1 065 972
109 779
1 762

0

0

26 676 074

30 042 233

Загальний обсяг активів Товариства протягом 2018 року зріс з 26 676,07 млн грн
до 30 042,23 млн грн.
Обсяг необоротних активів станом на 31.12.2018 р. складав 26 788,46 млн грн або
89,17% сукупних активів. Залишкова вартість основних засобів складала
20 623,90 млн грн (68,65% сукупних активів). Рівень зносу основних засобів був
невисоким (сприятливим) (15,31%).
Обсяг оборотних активів протягом 2018 року зріс з 2 095,91млн грн до 3
25377 млн грн (10,82% сукупних активів). Питома вага грошових коштів у
сукупних активах була невисокою (3,55%).

Аналіз власного капіталу, зобов’язань та кредитної
політики
Динаміку пасивів Товариства наведено нижче.
Динаміка пасивів, тис. грн
Показник
Капітал

31.12.2017
20 739 191

31.12.2018
23 783 018
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Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Доходи майбутніх періодів
Всього пасивів

4 585 115
1 351 702
66
26 676 074

4 329 690
1 929 462
63
30 042 233

Обсяг власного капіталу протягом 2018 року зріс з 20 739,19 млн грн до
23 783,02 млн грн (у тому числі 1 118,55 млн грн – статутний капітал). Питома вага
власного капіталу в пасивах була високою (сприятливою) (79,17%).
Обсяг довгострокових зобов’язань протягом 2018 року скоротився з
4 585,12 млн грн до 4 329,69 млн грн. Питома вага довгострокових зобов’язань у
сукупному обсязі пасивів станом на 31.12.2018 р. була невисокою (сприятливою)
(14,41%).
Протягом 2018 року обсяг поточних
1 351,70 млн грн до 1 929,46 млн грн.

зобов’язань

Товариства

зріс

з

Кредитна політика.
Протягом аналізованого періоду Товариство активно залучало позикові кошти на
здійснення капітальних інвестицій, у тому числі від міжнародних фінансових
організацій. Обсяг непогашених залишків за залученими позиками:
Обсяг непогашених залишків за залученими позиками
31 грудня 2018 року
Непогашений
залишок

Показник

31 грудня 2017 року
Непогашений
залишок

Валю
та
%
У
Гривнев %
У
Гривнев
креди став валюті
став валюті
ий
ий
ту
ка контрак еквівале ка контрак еквівале
ту, тис. нт, тис.
ту, тис. нт, тис.
у.о.
грн.
у.о.
грн.

1. Довгострокова частина заборгованості:
МФУ - кредит МБРР №47950-UА від
USD
19.09.2005 р.
МФУ - кредит МБРР №77910-UА від
USD
03.02.2010 р.
МФУ - кредит ЄБРР №40518 від
EUR
29.09.2011 р.
МФУ - кредит ЄБРР №47947 від
EUR
30.12.2015 р.
МФУ - кредит ЄІБ №31.177 від
EUR
21.09.2012 р.
Договір Міненерговугілля №41/13 від
UAH
16.10.2013 р.
УСЬОГО
2. Короткострокова частина заборгованості:
МФУ - кредит МБРР №47950-UА від
USD
19.09.2005 р.
МФУ - кредит МБРР №77910-UА від
USD
03.02.2010 р.
МФУ - кредит ЄБРР №40518 від
EUR
29.09.2011 р.
Договір Міненерговугілля №41/13 від
UAH
16.10.2013 р.
УСЬОГО
ЗАГАЛОМ

5,00
%
4,76
%
3,23
%
2,00
%
3,22
%
18,50
%

34 717

961 266

9 282

257 008

13 482

427 565

20 595

653 168

24 000

761 139

599 956

599 956

4,09
%
3,85
%
3,27
%
2,00
%
3,22
%
15%

43 132 1 210 609
13 923

390 788

13 540

453 521

10 266

343 852

24 000

803 890

749 956

749 956

3 660 102
5,00
%
4,76
%
3,23
%
18,50
%

8 415

232 997

4641

128 504

1 926

61 081

150 000

150 000
572 582
4 232 684

3 952 616
4,09
%
3,85
%
3,27
%
15%

8 315

233 379

4 641

130 263

1 692

56 690

150 000

150 000
570 332
4 522 948
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Кредити залучено переважно в іноземній валюті, що суттєво знижує їх вартість
порівняно з позиками в гривні. Разом із тим, протягом 2014-2017 рр. така кредитна
політика чинила суттєвий тиск на фінансовий результат Товариства в вигляді
курсових різниць, які виникали внаслідок девальвації гривні. При цьому в 2018
році за рахунок стабілізації курсу національної валюти збитки від неопераційних
курсових різниць не виникали.
Станом на 31.12.2018 р. більша частина заборгованості за кредитами була
короткостроковою, що сприяє рівномірному розподілу боргового навантаження
за звітними періодами. Протягом 2018 року Товариство погасило позик на
861,91 млн. грн. (у тому числі 302,78 млн. грн. – сплачені відсотки). У 2017 році
Товариство виплатило за позиками 889 313 млн. грн. (з них 279 444 млн. грн. –
відсотки).
Динаміку показників боргового навантаження наведено нижче.
Чистий борг Товариства
Показник
Чистий борг, тис.грн.
Чистий борг/власний капітал, %
Чистий борг/EBITDA, %

31.12.2017
4 084 890
19,70%
155,90%

31.12.2018
3 073 001
12,92%
57,67%

Грошовий потік, який генерує Товариство, є достатнім для своєчасного та повного
обслуговування кредитних зобов’язань. При цьому протягом 2018 року обсяг
чистого боргу Товариства знизився більше ніж на 1 млрд. грн. У результаті,
станом на 31.12.2018 р. співвідношення чистого боргу до EBITDA, яке вказує на
рівень боргового навантаження на підприємство, складало 57,67% при
рекомендованому максимумі 100%.
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Звіт про сукупні доходи
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ, ТИС. ГРН
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Прим.

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
Прибуток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток

Код
рядка

2018 рік

2017 рік

2

3

4

26

2000

7 960 791

5 716 400

27

2050

(3 157 097)

(2 767 634)

29
28
30

2090
2120
2130
2180

4 803 694
83 638
(317 093)
(148 300)

2 948 766
76 443
(199 277)
(684 379)

31
33
32
34

2190
2220
2240
2250
2270

4 421 939
190 612
175 537
(291 336)
(9 009)

2 141 553
196 959
11 527
(263 877)
(281 799)

19

2290
2300

4 487 743
(819 487)

1 804 363
(338 830)

2350

3 668 256

1 465 533

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після
оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355
та 2460)

Прим.
15
15

Код
рядка
2
2405
2445
2450

2018 рік

2017 рік

3

4

8 181
(13 239)
(5 058)

(16 279)
(16 279)

2455

2 266

2 761

2460

(2 792)

(13 518)

2465

3 665 464

1 452 015
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Прим.

30

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

2018 рік

2017 рік

3

4

55 949
582 096
117 940
740 078
2 085 646
3 581 709

51 284
412 527
86 287
748 951
2 349 431
3 648 480

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість
простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Прим.
15

Код
рядка
2
2600

2018 рік

2017 рік

3
111 855 295

4
111 855 295

2605

111 855 295

111 855 295

2610

32,79466

13,10204

2615

32,79466

13,10204

2650

3,93061

5,92654
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Аналіз фінансових результатів
Здійснено аналіз загальної динаміки фінансових результатів Товариства, а також
здійснено аналіз показників прибутковості. Динаміку фінансових результатів
Товариства наведено в таблиці
Фінансові результати, тис. грн
Показник
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток)
Адміністративні витрати та витрати на збут
Інші операційні доходи (витрати)
Амортизація
EBITDA
EBIT
Фінансові витрати
Інші доходи (витрати)
EBT
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток)

2017 рік
5 716 400
2 767 634
2 948 766
-199 277
-607 936
-748 951
2 620 232
1 871 281
263 877
-270 272
1 804 363
-338 830
1 465 533

2018 рік
7 960 791
3 157 097
4 803 694
-317 093
-64 662
-740 078
5 328 545
4 588 467
291 336
166 528
4 487 743
-819 487
3 668 256

Розмір чистого доходу (виручки) від реалізації продукції за підсумками 2018 року
порівняно з результатами аналогічного періоду попереднього року зріс з
5 716,40 млн грн до 7 960,79 млн грн. При цьому рівень собівартості реалізованої
продукції зріс з 2 767,63 млн грн до 3 157,10 млн грн. У результаті валовий
фінансовий результат складав 4 803,69 млн грн (2 948,77 млн грн за результатами
аналогічного періоду попереднього року). Чистий фінансовий результат складав
3 668,26 млн грн (1 465,53 млн грн за підсумками аналогічного періоду
попереднього року).
Динаміку показників ефективності діяльності наведено в таблиці
Показники ефективності діяльності
Показник
EBITDA
Маржа EBITDA
OEBITDA
Операційна рентабельність, %
ROA (Рентабельність активів)
ROE (Рентабельність власного капіталу)

2017 рік
-287 472
-24,29%
-74 497
-21,86%
-1,57%
-2,02%

2018 рік
1 867 825
76,68%
1 718 378
62,80%
4,56%
5,76%

Показник EBІTDA за підсумками 2018 року складав 1 867,83 млн грн (287,47 млн грн за аналогічний період попереднього року). Показник OEBІTDA
складав 1 718,38 млн грн. Рівень операційної рентабельності був високим
(62,80%). Маржа EBITDA складала 76,68%. Показники ROA та ROE складали
4,56% та 5,76% відповідно.
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Звіт про рух грошових коштiв
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ, ТИС.ГРН
Стаття
1

Прим.

Код рядка
2

2018 рік
3

2017 рік
4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
Цільового фінансування
Авансів від покупців і замовників
Надходження від боржників неустойки
(штрафи, пені)
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язань з податків на прибуток
Зобов'язань з податків на додану вартість
Зобов'язань з інших податків і зборів
Авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності

3000
3005
3010
3015

9 226 932
6 943

6 807 828
5 961

44 298

18 659

3035

136

576

3040
3095

2 078
9 925

1 222
11 664

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3190

(2 005 531)
(467 241)
(115 831)
(1 644 121)
(596 760)
(594 952)
(452 409)
(13 869)
(57 441)

(1 804 361)
(341 437)
(86 865)
( 1 215 038)
(489 819)
(414 617)
(310 602)
(9 039)
(26 762)

3195

4 986 278

3 362 408

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
дивідендів
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3200
3205

700 000
106

960 000

3220

283

105

3255
3260

(1 100 000)
(3 492 719)

(900 000)
(3 303 503)

3295

(3 892 330)

(3 243 398)
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Стаття
1

Прим.

Код
рядка

2018 рік

2
3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Погашення позик
Сплату дивідендів
Сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний
період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

2017 рік
4

16.2

3305
3340

397 699
166 249

1 152 701
195 992

16.3
-

3350
3355
3360
3390

(559 126)
(439 660)
(274 635)
(3 085)

(609 869)
(662 915)
(240 676)
-

3395

(712 558)

(164 767)

3400

381 390

45 757

3405

704 487

692 522

3410

(19 138)

57 722

3415

1 066 739

704 487
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Аналіз ліквідності та руху грошових коштів
Здійснено аналіз ліквідності Товариства, використовуючи наступні показники:
чистий оборотний капітал, коефіцієнти миттєвої (абсолютної), поточної
(швидкої), загальної ліквідності. Динаміку показників ліквідності наведено
нижче.
Показники ліквідності
Показник
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт загальної ліквідності
Чистий (робочий) оборотний капітал, тис. грн.

2017 рік
78,01%
147,37%
154,94%
742 620

2018 рік
94,10%
163,03%
168,55%
1 322 553

Станом на 31.12.2018 р. чистий оборотний капітал Товариства складав
1 322,55 млн грн. Коефіцієнт абсолютної ліквідності складав 94,10%, що вказує на
високі (сприятливі) можливості Товариства погасити поточні зобов’язання у
терміновому порядку. Коефіцієнт швидкої ліквідності перебував на високому
(сприятливому) рівні (163,03% при рекомендованому мінімумі 80%). Коефіцієнт
загальної ліквідності складав 168,55% при рекомендованому мінімумі 100%.
За результатами 2018 року чистий рух коштів від операційної діяльності
Товариства зріс з 3,36 млрд. грн. до 4,97 млрд. грн. в першу чергу за рахунок
зростання надходжень від реалізації продукції.
Сукупний обсяг дебіторської заборгованості (за товари, роботи та послуги; за
розрахунками; інша поточна) протягом 2018 року зріс з 1 484,12 млн грн до
1 750,75 млн грн. При цьому період обороту дебіторської заборгованості
скоротився з 94,76 до 80,27 дня.
Більшу частину дебіторської заборгованості представлено заборгованістю ДП
«Енергоринок» за поставлену електроенергію. При цьому за даними приміток до
річної звітності Товариства у січні 2019 року ДП «Енергоринок» сплатило
поточну заборгованість за 2018 рік обсягом 446,77 млн. грн.
За результатами 2018 року чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
Товариства скоротився з (-)3,24 млрд. грн. до (-)3,89 млрд. грн. Основною
складовою інвестиційної діяльності залишається придбання необоротних активів
для реалізації проектів капітального будівництва.
За підсумками останніх 4 кварталів фондовіддача була невисокою
(несприятливою). На 1 грн основних засобів було реалізовано 0,39 грн продукції
проти 0,28 грн в аналогічному періоді попереднього року. Слід зазначити, що
фондовіддача основних засобів Товариства значною мірою є залежною від
державного регулювання тарифів на відпуск електроенергії.
За результатами 2018 року чистий рух коштів від фінансової діяльності
Товариства скоротився з (-)164,77 млн. грн. до (-)712,56 млн. грн., що пов’язано в
першу чергу зі скороченням обсягу залучених позикових коштів при відносно
стабільному рівні виплат за ними.
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Чистий рух грошових коштів Товариства за результатами 2018 року складав
381,39 млн. грн. проти 45,76 млн. грн. за результатами 2017 року, що позитивно
впливає на можливості Товариства вчасно та в повному обсязі виконувати
зобов’язання за кредитними договорами.
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Звіт про зміни у власному капіталі
ЗА РОКИ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 та 2018 РОКІВ
Прим.

Стаття
1
Залишок станом на 31.12.2016 р.
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на станом на 31.12.2017 р.
Вплив застосування нового стандарту
МСФЗ 9
Скоригований залишок станом на 01.01.2018р.
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок станом на 31.12.2018 р.

Код
рядка

Додатковий
капітал

Резерв
ний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

-

5
6 619 668
(13 518)
(13 518)
(13 518)
6 606 150

6
155
155

7
12 211 715
1 465 533
(662 915)
802 618
13 014 333

Капітал у
дооцінках

Вилуче
ний
капітал

8

9

Всього

15

4200
4290
4295
4300

3

4005

-

(20 789)

-

-

(161 188)

-

-

(181 977)

4095
4100
4110
4112
4116

1 118 553
1 118 553

(20 789)
8 181
8 181
8 181
(12 608)

6 606 150
(10 973)
(10 973)
(10 973)
6 595 177

155
155

12 853 145
3 668 256
(439 660)
3 228 596
16 081 741

-

-

20 557 214
3 668 256
(2 792)
8 181
(10 973)
(439 660)
3 225 804
23 783 018

15
15

15

4200
4290
4295
4300

4

Неоплач
ений
капітал

3
1 118 553
1 118 553

15
15

2
4000
4100
4110
4116

Зареєстро
ваний
(пайовий)
капітал

-

-

10
19 950 091
1 465 533
(13 518)
(13 518)
(662 915)
789 100
20 739 191

Примітки до фінансової звітності
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
Вступ

1.

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» (далі – Товариство)
зареєстровано у відповідності до законодавства України та розташоване у м.
Вишгород, 07300, Україна. Контактна інформація: e-mail: office@uhe.gov.ua;
офіційний сайт: https://uhe.gov.ua/.
Відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 31.12.2003
року № 831 Товариство є правонаступником ВАТ «Укргідроенерго», створеного
шляхом реорганізації та злиття Державної акціонерної Товариство
«Дніпрогідроенерго» (ДАГК «Дніпрогідроенерго») та Державної акціонерної
енергогенеруючої
Товариство
«Дністрогідроенерго»
(ДАЕК
«Дністрогідроенерго»), на базі яких було створене Державне акціонерне
товариство «Державна акціонерна Товариство «Укргідроенерго». Відповідно до
наказу Національної акціонерної Товариство «Енергетична Товариство України»
від 30.07.2004 року № 3 перейменовано на Відкрите акціонерне товариство
«Укргідроенерго». Згідно із рішенням Загальних зборів акціонерів від 9 червня
2011 року, Відкрите акціонерне товариство «Укргідроенерго» змінило свою назву
на Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» у відповідності до Закону
України «Про акціонерні товариства».
На підставі наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 31.05.2017 р. та на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» Приватне
акціонерне товариство «Укргідроенерго» є новим найменуванням Публічного
акціонерного товариства «Укргідроенерго».
100% акцій Товариства належать державі. Міністерство енергетики та вугільної
промисловості має повноваження з управління корпоративними правами держави
в Товаристві (у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 632 від
11 липня 2012 року).
Ключовою діяльністю Товариства є виробництво та продаж електричної енергії,
Товариство є найбільшою гідроенергогенеруючою компанією в Україні, до
складу якої входять вісім філій:
•
•
•
•
•
•
•
•

Каскад Київських ГЕС і ГАЕС
Канівська ГЕС
Кременчуцька ГЕС
Середньодніпровська ГЕС
Дніпровська ГЕС
Каховська ГЕС імені П. С. Непорожнього
Дністровська ГЕС
Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС

Кожна філія є відокремленим структурним підрозділом.
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Електроенергія, вироблена Товариством, реалізується виключно Державному
підприємству «Енергоринок» (надалі - ДП «Енергоринок»), яке є національною
компанією із забезпечення діяльності оптового ринку електричної енергії. Обсяги
виробництва Товариства координуються Міністерством енергетики та вугільної
промисловості. Тарифи (ціни) на електроенергію регулюються Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних
послуг (далі – НКРЕКП).
Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року,
затверджена до випуску 13 лютого 2019 року.
2. Основа підготовки фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ у редакції,
затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності (Рада по
МСФЗ) та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення про безперервну
діяльність Товариства та його філій та на основі принципу первинної вартості, за
виключенням деяких фінансових інструментів, які відображаються в обліку
відповідно до вартості переоцінки або справедливої вартості. Первинна (або
історична) вартість звичайно визначається на основі справедливої вартості
компенсації, сплаченої в обмін на активи.
Дана фінансова звітність не є консолідованою та представлена в українських
гривнях, всі суми округлені до цілих тисяч, якщо не вказано інше.
Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності Товариства є
українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної
валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах.
Операції в іноземних валютах
Операції у валютах, які відрізняються від української гривні, первісно
відображаються за курсами обміну валют, які діяли на дати відповідних операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані у таких валютах,
перераховуються за курсами обміну валют, які переважали на звітну дату. Усі
реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які виникають в результаті
курсових різниць, визнаються у складі прибутку або збитку періоду.
Курси обміну основних валют по відношенню до гривні, використані під час
підготовки цієї фінансової звітності, представлені таким чином:
Станом на 31 грудня
2018 року

Станом на 31 грудня
2017 року

Долар США \ гривня

28.298262

28.067223

Євро \ гривня

33.128775

33.495424
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Швейцарський франк \ гривня

29.134443

28.618783

На звітну дату було перераховано заборгованість по позиках в іноземній валюті,
заборгованість перед іноземними постачальниками, залишків коштів на валютних
рахунках, що, в зв’язку з коливанням курсу обміну валют, збільшило чистий
прибуток Товариства на суму 110 828 тисяч гривень:
прибутки від неопераційної курсової різниці по заборгованості за позиками,
отриманими в іноземній валюті та заборгованості перед іноземними
постачальниками на суму 129 966 тисяч гривень,
збитки від операційної курсової різниці по операціях з грошовими коштами
на суму 19 138 тисяч гривень.
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3. Суттєві положення облікової політики
Облікові політики, викладені нижче, застосовуються в обов’язковому порядку до
всіх періодів, представлених в даній фінансовій звітності.
Облік грошових коштів
Грошові кошти та їх еквіваленти у Звіті про фінансовий стан включають грошові
кошти у банках та касі і короткострокові депозити із первісним терміном
погашення до 3 місяців.
У звіті про рух грошових коштів грошові кошти або їх еквіваленти включають
грошові кошти та короткострокові депозити, відповідно до визначення вище.
Облік основних засобів
Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Об’єкти основних
засобів визнані як активи, коли ймовірно, що:
• Товариство отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані із
використанням активу;
• вартість активу може бути достовірно визначена.
Об’єкти основних засобів приймаються до обліку на відповідних субрахунках,
якщо виконуються вищевказані критерії визнання з урахуванням того, що вартість
таких об’єктів має бути рівною або більше 6000 гривень без ПДВ.
Активи, які відповідають критеріям визнання основних засобів і
використовуються у Товаристві більше одного періоду, проте вартість яких
менша 6000 гривень, визнаються як малоцінні необоротні матеріальні активи
(МНМА).
Основні засоби Товариства визнаються за вартістю придбання або створення,
включаючи невідшкодовані податки, а також будь-які додаткові витрати, які
пов’язані з приведенням основного засобу в робочий стан та його доставкою.
Товариство обрало своєю обліковою політикою модель собівартості. Після
визнання активу, Товариство обліковує об’єкти основних засобів за собівартістю
за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.
Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані із новим
будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та технічним
переоснащенням об’єктів будівництва, з урахуванням відповідно розподілених
прямих та накладних витрат. Об’єкти незавершеного будівництва не
амортизуються.
Запасні частини та резервне обладнання визнаються як незавершені капітальні
інвестиції, якщо вони можуть бути використані тільки у зв’язку з об’єктом
основних засобів та Товариство планує у майбутньому капіталізувати витрати,
пов’язані з цими об’єктами.
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У випадках, коли об'єкт основних засобів складається з основних компонентів, які
мають різні строки корисного використання, вони обліковуються як окремі
об'єкти основних засобів.
В разі необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні
проміжки часу Товариство зупиняє визнання компоненту, що замінюється, та
визнає нові компоненти із відповідним термінами корисного використання та
амортизацією. Всі інші витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються
в звіті про сукупний дохід.
Амортизація основних засобів призначена для систематичного розподілу вартості
відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується
Товариством із використанням прямолінійного методу. Амортизація основних
засобів, починається з моменту готовності цих активів до використання, тобто,
коли вони перебувають у тому місці і стані, які необхідні, щоб їх можна було
використовувати за призначенням, визначеним керівництвом, тобто з дати
введення в експлуатацію.
Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким
чином:
Група основних засобів
Будівлі та споруди

Строки
15-100 років

Машини та обладнання

2-40 років

Транспортні засоби

5-10 років

Інструменти, прилади, інвентар

4-25 років

Інші основні засоби

5-12 років

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в
розмірі 100% в першому місяці експлуатації об’єкту, тобто в місяці введення його
в експлуатацію.
Амортизаційні відрахування за кожен період визнаються у Звіті про сукупний
дохід, якщо вони не включені до балансової вартості іншого активу.
Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до
придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає певним вимогам
відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики», та які є тими витратами на позики,
яких можна було б уникнути, якби не здійснювались витрати на актив, що
відповідає певним вимогам відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики».
Суттєвим періодом для створення активу, що відповідає певним вимогам
відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики» вважається період більше шести
місяців.
У випадку створення декількох активів, що відповідають певним вимогам
відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики», розподіл витрат по позиці
здійснюється пропорційно до витрат, понесених на створення цих активів.
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Капіталізація відсотків призупиняється, якщо призупиняється активне створення
активу, що відповідає певним вимогам відповідно до МСБО 23 «Витрати на
позики» протягом тривалих періодів (більше 6 місяців).
Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування
амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року.
Прибуток або збиток, який виникає в результаті вибуття або вилучення об’єкта
основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та
балансовою вартістю активу і визнається у складі звіту про сукупні доходи.
Облік нематеріальних активів
Активи відповідають визначенню нематеріальних активів, якщо виконуються
наступні умови:
•
•
•

існує можливість ідентифікації;
існує контроль над ресурсом;
існує можливість отримання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з
нематеріальним активом.

Нематеріальний актив Товариство первісно оцінює за собівартістю.
Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його
собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких
накопичених збитків від зменшення корисності.
Облік нематеріального активу базується на строкові його корисної експлуатації.
Нематеріальний актив з визначеним строком корисної експлуатації
амортизується, тоді як нематеріальний актив з невизначеним строком корисної
експлуатації - не амортизується, а перевіряється на зменшення корисності не
рідше одного разу на рік.
Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від
договірних чи інших юридичних прав, не перевищує період чинності договірних
або інших юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності
залежно від періоду, протягом якого очікується використання цього активу. Якщо
договірні або інші юридичні права надаються на обмежений строк, який може
бути подовженим, строк корисної експлуатації нематеріального активу включає
такі періоди (період) поновлення, тільки якщо є свідчення, які підтверджують
можливість поновлення без суттєвих витрат.
При визначенні терміну корисного використання об'єкта нематеріальних активів
враховуються:
•
•
•

терміни корисного використання подібних активів;
моральний знос, що передбачається;
правові чи інші подібні обмеження по термінах його використання та інші
фактори.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом
виходячи з терміну його корисного використання.
Облік запасів
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Одиницею бухгалтерського обліку запасів є окрема номенклатура запасу.
Первісна вартість запасів включає вартість сировини і, коли доцільно, прямі
витрати на оплату праці та ті накладні витрати, які були понесені у зв'язку із
доведенням запасів до їх теперішнього стану та місця розташування.
Запаси відображаються за меншою з величин: первісної вартості та чистої
вартості реалізації. Чиста вартість реалізації визначається, виходячи із очікуваної
ціни продажу у складі експлуатаційних витрат на звичайну діяльність, за
вирахуванням очікуваних витрат на реалізацію.
Для достовірного відображення запасів різниця між обліковою (первісною)
вартістю запасів та чистою вартістю реалізації у фінансовій звітності Товариства
обраховується шляхом розрахунку в бухгалтерському обліку резерву знецінення
запасів. Резерв нараховується на підставі рішення комісії структурних підрозділів
на запаси, які не використовувалися в операційній діяльності протягом останніх
12 місяців, в розмірі 100% балансової вартості таких запасів тільки за умови, якщо
вони відповідають таким критеріям:
•
•
•

запаси були пошкоджені та через це не використовувались;
запаси є застарілими та не підлягають використанню в майбутньому;
запаси вже використані, але їх списання не відображене в облікових
системах.

Формулою собівартості запасів, що списуються при реалізації чи використанні, є
конкретна ідентифікація їх індивідуальної собівартості. Конкретна ідентифікація
означає, що конкретні витрати ототожнюються з ідентифікованими одиницями
запасів.
Формулою собівартості запасів, що використовуються Товариством для
громадського харчування та в роздрібній торгівлі, є середньозважена собівартість.
Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з придбанням запасів, відносяться на
вартість тих запасів, в зв’язку з придбанням яких вони понесені. Якщо
транспортно-заготівельні витрати не можливо персоніфікувати, то їх облік
відображається загальною сумою на окремому субрахунку рахунку обліку
запасів. Зібрана на рахунку сума витрат щомісячно розподіляється між сумою
залишку запасів на кінець звітного місяця і вартістю запасів, що вибули за звітний
місяць.
Облік дебіторської заборгованості
Торгова дебіторська заборгованість включає заборгованість за реалізовану
електроенергію.
Інша дебіторська заборгованість включає дебіторську заборгованість від
реалізації інших товарів, робіт та послуг.
Товариство застосовує наступну бізнес-модель для торгової дебіторської
заборгованості – актив утримується лише для погашення, тобто для отримання
договірних грошових потоків від контрагента.
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Умови цієї торгової дебіторської заборгованості відповідають критерію
договірних грошових потоків, що містять лише погашення основного боргу та
відсотків на нього.
На підставі бізнес-моделі та договірних умов цієї торгової дебіторської
заборгованості цей актив відноситься до активу, який обліковується за
амортизованою собівартістю.
Для визначення очікуваних кредитних збитків у відношенні цієї торгової
дебіторської заборгованості Товариство використовує матрицю резервів, яка
базується на використанні історичних ставок дефолту протягом очікуваного
строку дії торгової дебіторської заборгованості і коригується на величину
прогнозних оцінок.
Розрахунки з постачальниками та іншими кредиторами
Кредиторська заборгованість визнається зобов'язанням у тому випадку, якщо
існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його
погашення.
Короткострокова кредиторська заборгованість відображається за амортизованою
собівартістю. Короткострокова кредиторська заборгованість є заборгованість із
строком погашення менше 12 місяців та її амортизована собівартість дорівнює
первісній вартості, тобто амортизація не нараховується.
Довгострокова кредиторська заборгованість оцінюється та відображається у Звіті
про фінансовий стан за амортизованою вартістю із застосуванням методу
ефективної ставки відсотку. Амортизація, розрахована на основі використання
ефективної ставки відсотку визнається в фінансових витратах звіту про сукупні
доходи.
Облік операційної оренди активів
Товариство як орендар
Платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на
прямолінійній основі протягом строку дії відповідної оренди, за винятком
випадків, коли інший системний спосіб краще характеризує ті часові рамки, в яких
можуть бути реалізовані економічні вигоди від орендованого активу.
Товариство як орендодавець
Доход від операційної оренди визнається рівномірно на протязі терміну оренди.
Початкові прямі витрати, що пов’язані із узгодженням умов договору операційної
оренди та його оформленням, включаються в балансову вартість переданого в
оренду активу та переносяться на його витрати рівномірно на протязі терміну
оренди.
Облік розрахунків з персоналом
Порядок бухгалтерського обліку роботодавцем виплат працівникам й розкриття
інформації щодо таких виплат в фінансовій звітності підприємства визначає
МСБО 19 «Виплати працівникам».
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Виплати працівникам включають:
короткострокові виплати працівникам, такі як вказані далі, якщо
очікується, що вони будуть повністю сплачені у повному обсязі протягом
дванадцяти місяців після закінчення річного звітного періоду, у якому
працівники надавали відповідні послуги:
• виплати по закінченні трудової діяльності,
• інші довгострокові виплати працівникам,
• виплати при звільненні.
•

Виплати по закінченні трудової діяльності, інші довгострокові виплати
працівникам та виплати при звільненні відносять до довгострокових виплат.
Короткострокові виплати працівникам
Короткострокові виплати – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні
працівників), які підлягають сплаті в повному обсязі в термін до дванадцяти
місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги.
Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються
зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді (забезпечення на
виплату відпусток).
Товариство на щомісячній основі формує та коригує резерв невикористаних
відпусток. Даний резерв розраховується для рівномірного (поступового)
розподілу витрат з оплати відпусток співробітників.
Довгострокові виплати
В зв’язку з довгостроковим та ймовірнісним характером даних зобов’язань, дані
виплати потребують оцінки актуарія - особи, що виконує економіко-математичні
розрахунки із застосуванням ймовірнісно-статистичних методів й актуарних
припущень.
Видами виплат, що підлягають актуарній оцінці є наступні виплати:
виплати по закінченні трудової діяльності, а саме:
- зобов’язання по компенсації витрат Пенсійного фонду України на виплату
та доставку пільгових пенсій працівникам, що були зайняті повний робочий
день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списками № 1,
№ 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваними
Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць
(далі – Програма № 1)
- разова виплата працівникам, які виходять на пенсію (далі - Програма №2);
• інші довгострокові виплати працівникам, а саме одноразові платежі
працівникам по досягненні певного віку (програма № 3).
•

Програма № 1 класифікується як програма з визначеною виплатою, яка не покрита
активами фонду. Під ці зобов’язання не створюються окремі фонди.
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Зобов’язання за Програмами № 2, 3 визначаються виходячи з умов Колективного
договору Товариства. Ці програми класифіковані як програми з визначеною
виплатою.
Товариство визнає компоненти затрат по програмах з визначеними виплатами
наступним чином:
• вартість послуг (поточних, раніше наданих):
а) Програма №1, Програма №2 в складі інших операційних доходів або витрат,
б) Програма №3 в складі витрат в залежності від підрозділу, до якого належить
конкретний працівник (виробничі, адміністративні, інші операційні, витрати на
капітальне будівництво);
• чисту суму відсотків по відношенню чистого зобов’язання за всіма
програмами - в складі фінансових доходів або витрат;
• переоцінка чистого зобов’язання – в складі іншого сукупного доходу.
Зобов’язання за довгостроковими виплатами персоналу Товариство розмежовує
на поточну частину (що планується до погашення протягом 12 місяців) та
непоточну.
Облік фінансових інструментів
Товариство визнає фінансові активи та зобов'язання у своєму Звіті про фінансовий
стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовідносинах щодо певного
інструменту.
Фінансові активи та фінансові зобов'язання первісно оцінюються за справедливою
вартістю. Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються
придбання або випуску фінансових активів та фінансових зобов'язань (окрім
фінансових активів та фінансових зобов'язань, які відображаються за
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток)
додаються до або вираховуються із справедливої вартості фінансових активів або
фінансових зобов'язань, відповідно, на момент первісного визнання.
Витрати на здійснення операцій, які безпосередньо стосуються придбання
фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображаються за
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток,
визнаються негайно у складі звіту про сукупні доходи.
Фінансові активи
Фінансовий актив – це будь-який актив, що є:
•
•
•

Грошовими коштами;
Інструментом власного капіталу іншого суб’єкту господарювання;
Контрактним правом:
o отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкту
господарювання, або
o обмінювати фінансові інструменти з іншим суб’єктом господарювання за
умови, які є потенційно сприятливими
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•

Контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть
здійснюватися власними інструментами капіталу суб’єкту господарювання.

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі та грошові
кошти на банківських рахунках та депозитних рахунках до запитання та із
терміном повернення до трьох місяців.
Товариство застосовує наступну бізнес-модель для депозитів – актив утримується
лише для погашення, тобто для отримання договірних грошових потоків від
контрагента. Умови депозитів відповідають критерію договірних грошових
потоків, що містять лише погашення основного боргу та відсотків на нього. На
підставі бізнес-моделі та договірних умов депозитів вони відноситься до активу,
який обліковується за амортизованою вартістю.
Інструменти власного капіталу іншого суб’єкту господарювання
Інвестиції в інструменти власного капіталу, що є інвестиціями в акції та які не
призначені для торгівлі, при первісному визнанні відносяться до категорії оцінки
за справедливою вартістю, з відображенням подальших змін справедливої
вартості (результату переоцінки) в іншому сукупному доході (капітал у
дооцінках). Дивіденди визнаються у складі прибутку та збитку, окрім випадків,
коли ці дивіденди являють собою повернення частини вартості інвестицій.
Знецінення фінансових активів
Станом на кожну звітну дату Товариство проводить оцінку зміни кредитного
ризику (ризику виникнення дефолту) фінансового активу з використанням:
• внутрішніх / зовнішніх рейтингів;
• даних про кредитні збитки інших підприємств;
• даних про збитки минулих періодів;
• макроекономічних даних;
• факторів, специфічних для конкретного позичальника;
• іншої доступної без надмірних витрат і зусиль інформації.
Очікувані кредитні збитки оцінюються на базі:
- кредитних збитків, очікуваних в межах 12-ти місяців; або
- кредитних збитків, очікуваних за весь період дії фінансового інструменту.
База оцінки вибирається залежно від того, чи відбулося значне підвищення
кредитного ризику з моменту первісного визнання фінансового активу.
Товариство застосовує спрощений підхід щодо торгової дебіторської
заборгованості і іншої дебіторської заборгованості, що належать до сфери
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застосування МСФЗ (IFRS) 15, відповідно до якого кредитні збитки завжди
оцінюються за весь період дії фінансового інструменту.
Величина очікуваних кредитних збитків визначається як:
- різниця між грошовими потоками, передбаченими договором, і
грошовими потоками, які Товариство очікує отримати (сума «недобору»
грошових коштів);
- зважена за ступенем ймовірності можливих результатів виникнення
збитку;
- дисконтована за первісною ЕРС.
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Очікувані кредитні збитки за фінансовим активом визнаються шляхом створення
резерву під його знецінення.
Припинення визнання фінансових активів
Товариство припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих випадках, коли
припиняють свою дію договірні права на потоки грошових коштів від цього
активу; або ж коли передається фінансовий актив і всі істотні ризики й вигоди,
пов'язані із володінням активом, і продовжує контролювати переданий актив, тоді
визнається своя частка в цьому активі та пов'язане з ним зобов'язання на суму, яку
їй можливо, потрібно буде заплатити. Якщо Товариство зберігає усі істотні
ризики і вигоди, пов'язані із володінням переданим фінансовим активом, воно
продовжує визнавати цей фінансовий актив, а також визнає забезпечені заставою
суми позик у розмірі отриманих надходжень.
Фінансові зобов’язання
Фінансовий інструмент є фінансовим зобов’язанням, якщо існує контрактне
зобов’язання суб’єкта господарювання, що є емітентом, або сплатити кошти або
інші фінансові інструменти утримувачу фінансових інструментів, або обміняти
інші фінансові інструменти із утримувачем за умов потенційних несприятливих
умов для суб’єкта, що випускає фінансові інструменти.
Фінансові зобов’язання Товариства включають торгову та іншу кредиторську
заборгованість, кредити і позики та інші поточні зобов’язання.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Визнання фінансового зобов’язання припиняється, якщо зобов’язання погашене,
анульоване або строк його дії минув.
Якщо наявне фінансове зобов’язання замінюється іншим зобов’язанням перед тим
самим кредитором на суттєво відмінних умовах, або якщо умови наявного
зобов’язання значно змінені, то така заміна або зміни обліковуються як
припинення визнання первісного зобов’язання і початок визнання нового
зобов’язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про сукупний
дохід.
Облік власного капіталу
Товариство повністю належить державі. Активи, передані урядом України для
здійснення операційної діяльності Товариства, відображаються у складі власного
капіталу як статутний капітал Товариства та додатковий капітал.
Активи, передані урядом України для здійснення операційної діяльності
Товариства, які не підлягають приватизації та не ввійшли до Статутного фонду,
відображаються у складі додаткового капіталу.
Обов'язковий розподіл прибутку (нарахування дивідендів та ін.) здійснюється
щорічно рішенням Вищого органу Товариства. Сума нарахованих та несплачених
дивідендів включається до складу короткострокових зобов'язань.
Облік податку на прибуток
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Витрати з податку на прибуток - це сума поточного податку на прибуток і
відстроченого податку.
Відстрочений податок
Відстрочений податок визнається стосовно різниць між балансовою вартістю
активів і зобов'язань у фінансовій звітності та відповідними податковими базами,
які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Відстрочені
податкові зобов'язання визнаються для всіх тимчасових різниць, які відносяться
на валові витрати, у тому обсязі, щодо якого існує ймовірність того, що буде
отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалізувати
ці тимчасові різниці, які відносять на валові витрати. Такі активи і зобов'язання не
визнаються, якщо тимчасові різниці виникають з гудвіла або у результаті
первісного визнання (крім випадків об'єднання підприємств) інших активів і
зобов'язань в рамках операції, яка не впливає ні на оподатковуваний прибуток, ні
на обліковий прибуток.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну
звітну дату і зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання
достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить відшкодувати всю або
частину суми цього активу.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за податковими
ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому актив
буде реалізований або буде погашене зобов'язання, на основі діючих або фактично
діючих податкових ставок (та податкових законів) на звітну дату. Оцінка
відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки, які
можуть виникнути у результаті використання Товариством на звітну дату того або
іншого методу для відшкодування або погашення балансової вартості своїх
активів та зобов'язань.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання взаємно заліковуються, коли існує
юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і поточних
податкових зобов'язань, коли вони відносяться до податків на прибуток, які
стягуються одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір
зарахувати поточні податкові активи та зобов'язання на нетто-основі.
Поточний та відстрочений податки визнаються як витрати або доходи у складі
прибутку або збитку, за винятком випадків коли вони відносяться до статей, які
відображаються безпосередньо у складі власного капіталу або інших сукупних
доходів (у цьому випадку податки також визнаються безпосередньо у складі
власного капіталу або інших сукупних доходів).
Облік грантових коштів
Облік грантових коштів відповідно до Договору між Урядом України та
Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про співробітництво та
діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007, що
ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору між урядом України
та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та
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діяльність Постійного представництва ЄБРР в Україні» від 04.06.2008 року №319VI та Контрактів Товариства з Electricite de France Hydro Engineering Centre про
надання консультаційних послуг № С21239/ЕСНR-2010-11-02 від 24.11.2010 р. та
з Fichtner GmbH & Co.KG про надання консультаційних послуг № С21273/ECHR2010-11-01 від 02.12.2010 р. проводиться відповідно до вимог Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку 20 «Облік державних грантів і розкриття
інформації про державну допомогу» (далі - МСБО 20).
Керуючись параграфом 3 МСБО 20 отримання вищевказаних консультаційних
послуг відноситься до визначення «Гранту, пов’язаного з активом». А саме, це
державні гранти, основною умовою яких є те, що суб’єкт господарювання, який
відповідає критеріям надання грантів, придбає, збудує або іншим чином набуде
довгострокових активів. Можуть визначатися також додаткові умови, які
обмежують тип чи місце розташування активів або періоди, протягом яких активи
слід придбати чи утримувати.
Відповідно до параграфу 24 МСБО 20 державні гранти, пов’язані з активами
відображаються у звіті про фінансовий стан шляхом визначення гранту як
відстроченого доходу.
Відповідно до параграфу 17 МСБО 20 державні гранти, пов’язані з активами, що
амортизуються визнаються у прибутку або збитку протягом тих періодів і в тих
пропорціях, у яких визнаються амортизаційні витрати за цими активами.
Відповідно до п.3.2. ст.3 Податкового кодексу України, розділу 8.01 ст.8
Договору між урядом України та Європейським Банком Реконструкції та
Розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в
Україні, що ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору між
Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про
співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄБРР в Україні» від
04.06.2008 року №319-VI усі імпортовані та вироблені в Україні обладнання,
матеріали, роботи та послуги, включаючи консультаційні послуги, які
використовуються для надання Технічної допомоги або для грантового спів
фінансування і фінансується за рахунок Грантових коштів, звільняються від будьяких податків і зборів або обов’язкових платежів, що стягуються Україною або на
території України.
Облік доходів
Товариство використовує модель, що включає п’ять етапів, передбачену МСФЗ
15 «Виручка за договорами з клієнтами». Товариство визнає доходи тоді, коли
(або у міру того, як) задоволене зобов’язання щодо виконання, тобто коли
контроль над товарами або послугами, який супроводжує зобов’язання щодо
виконання, був переданий клієнту. З цією метою необхідно здійснити:
1. Ідентифікацію контракту
2. Виявлення зобов’язань щодо виконання
3. Визначення ціни операції
4. Розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання.
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5. Визнання доходу у міру задоволення зобов’язань щодо виконання
Основним видом доходу у Товариства є дохід від реалізації електричної енергії.
Доходи від реалізації електроенергії оцінюються за справедливою вартістю
компенсації, отриманої або яка має бути отримана, та становлять суми
нарахованої дебіторської заборгованості за реалізовану електроенергію за
вирахуванням податку на додану вартість.
Доходи від реалізації електроенергії визначаються на підставі актів купівліпродажу електроенергії між ДП «Енергоринок» та виробником електроенергії
Товариством за відповідний місяць із застосуванням регульованих тарифів.
Доходи від реалізації інших товарів, робіт, послуг визначаються за ступенем
завершеності операції. Ступінь завершеності операції проводиться шляхом
візуального огляду і підтверджується відповідними первинними документами
(акти виконаних робіт, наданих послуг тощо).
Дохід, який виникає внаслідок використання іншими організаціями активів
Товариства, у вигляді процентів та дивідендів має визнаватися на наступних
підставах:
проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать,
виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними
активами;
• дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.
•

Відсотки банків за розміщення коштів на поточних рахунках Товариства
відносяться до складу фінансових доходів.
Облік витрат
Для прийняття ефективних управлінських рішень Товариство веде облік витрат за
їх функціональним призначенням та виділяє витрати за економічними
елементами.
За економічними елементами витрати поділяють на матеріальні витрати, витрати
на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні
витрати.
До складу матеріальних витрат відносяться витрати, що пов’язані виключно з
використанням товарно-матеріальних цінностей. Збір за спеціальне використання
води (що стягується у вигляді податку), послуги виробничого характеру та
витрати на закупівлю електричної енергії відносяться до економічного елементу
витрат «Інші операційні витрати».
Всі загальновиробничі витрати з виробництва електроенергії в повному об’ємі
щомісячно списуються на витрати з виробництва електроенергії. Розподіл
загальновиробничих витрат не здійснюється.
Фінансові витрати - це витрати, пов’язані з залученням додаткових фінансових
ресурсів.
До фінансових витрат відносяться:
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•
•
•
•

витрати на проценти за користування кредитами отриманими;
витрати за облігаціями випущеними;
витрати по фінансовій оренді;
інші витрати, пов'язані із запозиченням.

Витрати по відсотках відображаються виходячи із відсоткової ставки за умовами
договору та суми заборгованості у тому період, в якому вони були понесені.
Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації
Нижче наведена інформація щодо нових та переглянутих стандартів та
інтерпретацій, які повинні застосовуватись Товариством з річних періодів,
починаючи з 1 січня 2018 року:
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
Товариство застосувала МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (МСФЗ 9) до річного
звітного періоду, що починається з 1 січня 2018 року. Цей стандарт замінив
діючий раніше МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (МСБО
39).
Товариство застосувало МСФЗ 9 на перспективних засадах на дату першого
застосування 1 січня 2018 року. При цьому Товариство не перераховувало
порівняльну інформацію, яка була представлена у відповідності до МСБО 39.
Різниця, яка виникла в результаті застосування МСФЗ 9 була визнана
безпосередньо у складі нерозподіленого прибутку та інших компонентах власного
капіталу
При використанні модифікованого підходу сумарний ефект від першого
застосування МСФЗ 9 визнається на дату першого застосування в якості
коригування залишку нерозподіленого прибутку на початок періоду (на 1 січня
2018 року). Отже, порівняльна інформацію не перераховувалася і, як і раніше,
представлялася відповідно до МСБО 39.
При цьому визначення бізнес-моделі, у рамках якої утримується фінансовий
актив, зроблені виходячи з фактів і обставин, що існували на дату першого
застосування МСФЗ 9. Аналіз того, чи є передбачені договором грошові потоки
за борговими інструментами виключно платежами в рахунок основної суми боргу
і відсотків, здійснювався на основі фактів і обставин, що існували на момент
первісного визнання цих активів.
Вимоги МСФЗ 9 щодо класифікації та оцінки не мали значного впливу на
Компанію. Таблиця, що наведена нижче, відображає категорії оцінки фінансових
інструментів відповідно до МСБО 39 та нові категорії, визначені згідно МСФЗ 9
станом на 1 січня 2018 року.
Категорія
оцінки за
МСБО 39

Категорія
оцінки за

Балансова
вартість

Балансова
вартість

за

за

Вплив
застосування
МСФЗ 9
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МСФЗ 9

МСБО 39

МСФЗ 9

Фінансові активи в т.ч.:

Інвестицій в цінні папери

за справедливою
вартістю

за справедливою
вартістю через
інший сукупний
дохід

Торгова дебіторська
заборгованість

за справедливою
вартістю

за амортизованою
собівартістю

540 496

379 769

Поточні фінансові
інвестиції

за справедливою
вартістю

за амортизованою
собівартістю

350 000

349 850

(150)

Дебіторська заборгованість
за розрахунками з
нарахованих доходів

за справедливою
вартістю

за амортизованою
собівартістю

7 959

7 934

(25)

Інша дебіторська
заборгованість

за справедливою
вартістю

за амортизованою
собівартістю

1 326

1 326

-

Грошові кошти та їх
еквіваленти

за справедливою
вартістю

за амортизованою
собівартістю

704 487

704 201

(286)

1 400 036

1 218 059

(181 977)

Всього фінансових
активів

54 567

33 778

(20 789)

(160 727)

Фінансові зобов’язання
т.ч.:

Процентні кредити та
займи

за
амортизованою
собівартістю

за амортизованою
собівартістю

4 550 227

4 550 227

Торгова кредиторська
заборгованість

за
амортизованою
собівартістю

за амортизованою
собівартістю

387 300

387 300

-

Інші фінансові
зобов’язання

за
амортизованою
собівартістю

за амортизованою
собівартістю

64 265

64 265

-

-
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Всього фінансові
зобов’язання
ВСЬОГО ВПЛИВ НА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ з врахуванням
впливу нового стандарту МСФЗ 9 станом на 01.01.2018:

5 001 792

5 001 792

-

13 014 333

12 832 356

(181 977)

13 014 333

12 853 145

(161 188)

-

(20 789)

(20 789)

Нерозподілений прибуток

Капітал у дооцінках

Застосування МСФЗ 9 змінило підхід до розрахунку збитків від знецінення
фінансових активів. Замість методу понесених збитків, який застосовувався
МСБО 39, застосовується модель очікуваних кредитних збитків.
Товариство застосовує спрощений підхід МСФЗ 9 до оцінки очікуваних
кредитних збитків щодо торгової та іншої дебіторської заборгованості. Для оцінки
очікуваних кредитних збитків, торгову дебіторську заборгованість було
розподілено за загальними характеристиками кредитного ризику та строками
прострочення. Для оцінки очікуваних кредитних збитків за іншою дебіторською
заборгованістю та поточними фінансовими інвестиціями, які обліковуються за
амортизованою собівартістю їх було розподілено за кредитними рейтингами та з
урахуванням строків прострочення.
У поданій нижче таблиці представлено вплив зміни оцінки фінансових
інструментів, а також очікуваних кредитних збитків, пов’язаних із застосуванням
вимог МСФЗ 9 на нерозподілений прибуток станом на 1 січня 2018 року:
Посилання
Нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2017 року

Сума
коригування
13 014 333

Резерв очікуваних кредитних збитків за торговою дебіторською
заборгованістю

а)

(160 727)

Резерв очікуваних кредитних збитків за дебіторською
заборгованістю за нарахованими доходами

b)

(25)

Резерв очікуваних кредитних збитків за поточними фінансовими
інвестиціями (депозитами)

c)

(150)

Резерв очікуваних кредитних збитків за грошовими котами та їх
еквівалентами (депозитами)

c)

(286)
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Всього вплив застосування МСФЗ 9 на нерозподілений
прибуток

(161 188)

Нерозподілений прибуток станом на 1 січня 2018 року

12 853 145

Капітал у дооцінках станом на 31 грудня 2017 року
Оцінка інвестицій у інструменти капіталу, що переоцінюються до
справедливої вартості через інший сукупний дохід

-

d)

(20 789)

Капітал у дооцінках станом на 1 січня 2018 року
(20 789)

a)
Зміни оцінок представляють собою перерахунок резерву під кредитні
збитки за торговою дебіторською заборгованістю станом на 01.01.2018 року у
відповідності до вимог МСФЗ 9.
b)
Зміни оцінок представляють собою перерахунок резерву під очікувані
кредитні збитки за іншою дебіторською заборгованістю станом на 01.01.2018 року
у відповідності до вимог МСФЗ 9.
c)
Зміни оцінок представляють собою перерахунок резерву під очікувані
кредитні збитки за грошовими котами та їх еквівалентами, поточними
фінансовими інвестиціями (депозитами), які відображаються за амортизованою
вартістю, станом на 01.01.2018 року у відповідності до вимог МСФЗ 9.
d)
Зміни оцінок представлять собою перехід до моделі за справедливою
вартістю для інших фінансових інвестицій в інструменти капіталу з
відображенням переоцінки через інший сукупний дохід
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ 15 замінює МСБО 11 «Будівельні контракти», МСБО 18 «Виручка» і
відповідні Тлумачення і, за деякими винятками, застосовується по відношенню до
всіх статей доходу, який виникає в зв'язку з договорами з покупцями. Для обліку
виручки, яка виникає в зв'язку з договорами з покупцями, МСФЗ 15 передбачає
модель, що включає п'ять етапів, і вимагає визнання доходу в сумі, що відображає
відшкодування, право на яке Товариство очікує отримати в обмін на передачу
товарів або послуг покупцеві.
МСФЗ 15 вимагає застосовувати судження і враховували всі доречні факти і
обставини при застосуванні кожного етапу моделі щодо договорів з покупцями.
Стандарт також містить вимоги до обліку додаткових витрат на укладення
договору і витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням договору. Крім того,
стандарт вимагає розкриття більшого обсягу інформації.
Відповідно до МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» (МСФЗ 15) виручка
визнається, коли товари або послуги передаються клієнту, в сумі відшкодування,
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право на яке Товариство очікує отримати в обмін на передачу обіцяних товарів
або послуг покупцеві.
Товариство застосувала МСФЗ 15 річного звітного періоду, що починається 1
січня 2018 року, з використанням модифікованого ретроспективного методу.
Відповідно до даного методу переходу Товариство застосувала стандарт тільки до
тих договорів, які є не виконаними на дату переходу на МСФЗ 15.
При використанні модифікованого ретроспективного підходу сумарний ефект від
першого застосування МСФЗ 15 визнається на дату першого застосування в якості
коригування залишку нерозподіленого прибутку на початок періоду (на 1 січня
2018 року). Отже, порівняльна інформацію не перераховувалася і, як і раніше,
представлялася відповідно до МСБО 11, МСБО 18 і відповідних Тлумачень.
Товариство проаналізувала вплив МСФЗ 15 на її облікову політику та фінансову
звітність, для чого були розглянуті різні потоки надходження доходів Товариство.
На думку управлінського персоналу Товариство, зміни в обліковій політиці не
мають значного впливу на фінансову звітність і не потребують коригування
нерозподіленого прибутку станом на 01 січня 2018 року.
Застосування інших МСФЗ
Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» - «Класифікація і оцінка операцій
з виплат на основі акцій».
Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку
операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами;
класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на неттооснові для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов
операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає
класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає
класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами.
При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за
попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови
застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв.
Поправки не мали впливу на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти» - Застосування МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» разом з МСФЗ 4 «Страхові контракти».
Дані поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням
нового стандарту за фінансовими інструментами, МСФЗ 9, до впровадження
МСФЗ 17 «Договори страхування», який замінює МСФЗ 4. Поправки
передбачають дві можливості для організацій, що випускають договори
страхування: тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9 і метод накладення.
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Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Поправки уточнюють
порядок переведення об'єктів нерухомості до категорії інвестиційної нерухомості
або з неї. Переведення здійснюється тоді і тільки тоді, коли має місце фактична
зміна характеру використання об'єкта - тобто коли актив починає або перестає
відповідати визначенню інвестиційної нерухомості і при цьому є доказ зміни
характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо активу сама по собі
не є підставою для його переведення в іншу категорію. Переглянуті приклади
факторів, які доводять зміну характеру використання активу, які Рада включила
до зміненої редакції МСБО 40, не є вичерпними - тобто можливі й інші форми
доказів, що дають підстави для переведення активу. Поправки не мали впливу на
фінансову звітність Товариства.
Тлумачення КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті і авансові платежі».
Тлумачення пояснює, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу,
який повинен використовуватися при первісному визнанні активу, витрат або
доходу (чи його частини) у разі припинення визнання немонетарного активу або
немонетарного зобов'язання, що виникають в результаті виплати або отримання
авансового платежу, є дата, на яку Товариство спочатку визнає немонетарний
актив або немонетарні зобов'язання, що виникли в результаті здійснення або
отримання авансового платежу. У разі декількох операцій оплати або отримання
авансового платежу Товариство визначає дату операції для кожної такої виплати
або отримання. Застосування тлумачення не мало впливу на фінансову звітність
Товариство.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2014 - 2016 років).
МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
До МСФЗ 1 були внесені зміни, щоб вилучити короткострокові звільнення від
застосування вимог МСФЗ, що стосуються МСФЗ 7 «Фінансові інструменти:
розкриття інформації», МСБО 19 «Виплати працівникам» та МСФЗ 10
«Консолідована фінансова звітність». Ці короткострокові звільнення стали більш
незастосовні і були доступні для підприємств у звітні періоди, які вже
закінчилися.
МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані Товариство та спільні підприємства».
Поправки уточнюють, що організації венчурного капіталу або взаємний фонд,
траст і подібні підприємства (в тому числі інвестиції, пов'язані зі страховими
фондами) можуть вибрати, як обліковувати свої інвестиції в спільні підприємства
та асоційовані Товариство - за справедливою вартістю або за методом участі в
капіталі. Поправка також пояснює, що вибір методу для кожної інвестиції
повинен бути зроблений на дату первісного визнання.
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Удосконалення не мали впливу на фінансову звітність Товариства.
4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення
Під час застосування облікової політики Товариства від керівництва вимагається
робити професійні судження, оцінки та припущення щодо балансової вартості
активів та зобов'язань, які неможливо отримати з інших джерел. Ці оцінки та
пов'язані з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших фактах,
які вважаються важливими. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких
оцінок. Такі оцінки та пов'язані з ними припущення переглядаються на постійній
основі. За результатами переглядів облікові оцінки визнаються у тому періоді, в
якому здійснюється перегляд оцінки, якщо переглянута оцінка впливає лише на
цей період, або у періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо переглянута
оцінка впливає як на поточний, так і майбутній періоди.
Істотні судження у процесі застосування облікової політики
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво прийняло
наступні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, що мали
істотний вплив на суми, визнані у фінансовій звітності.
Визнання резерву під збитки за торговою дебіторською заборгованістю.
Єдиним покупцем електричної енергії виробленої Товариством є Державне
підприємство «Енергоринок». Відповідно до вимог МСФЗ 9 Товариство визначає
резерв під збитки у сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь
строк, у відношенні до торгової дебіторської заборгованості, яка підпадає під дію
МСФЗ 15. Товариство використовує матрицю резервів, яка базується на
використанні історичних ставок дефолту протягом очікуваного строку дії
торгової дебіторської заборгованості і коригується на величину прогнозних
оцінок.
Оцінки та припущення
Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього та інші основні
джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує
значний ризик, що вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової
вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року:
а) Резерв під збитки за торговою дебіторською заборгованістю, іншою
дебіторською заборгованістю - Товариство застосовує спрощений підхід щодо
торгової дебіторської заборгованості і іншої дебіторської заборгованості, що
належать до сфери застосування МСФЗ 15, відповідно до якого кредитні збитки
завжди оцінюються за весь період дії фінансового інструменту.
Величина очікуваних кредитних збитків визначається як:
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▪ різниця між грошовими потоками, передбаченими договором, і грошовими
потоками, які Товариство очікує отримати (сума «недобору» грошових
коштів);
▪ зважена за ступенем ймовірності можливих результатів виникнення збитку;
▪ дисконтована за первісною ЕРС.
Очікувані кредитні збитки за фінансовим активом визнаються шляхом створення
резерву під його знецінення.
б) Строки корисного використання основних засобів - Оцінка строку корисного
використання об'єкта основних засобів залежить від судження керівництва, яке
базується на досвіді роботи з аналогічними активами. Під час визначення строку
корисного використання активу керівництво бере до уваги умови очікуваного
використання активу, його технологічну старість, фізичний знос та умови роботи,
в яких буде експлуатуватися цей актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок
може, у результаті, привести до коригування майбутніх сум амортизації.
в) Оподаткування - Товариство є платником податку на прибуток та інших
податків. Під час визначення суми зобов'язань з податку на прибуток та інших
податків вимагається застосування істотних оцінок в силу складності
українського податкового законодавства та неоднозначного його тлумачення
податковими органами на регіональному та загальнодержавному рівнях. Існують
різні операції, стосовно яких зберігається невизначеність щодо визначення
остаточної суми зобов'язань. Товариство визнає зобов'язання стосовно оцінок
щодо можливості нарахування додаткових податків. У випадках коли остаточний
податковий результат із цих питань відрізнятиметься від раніше відображених
сум, такі різниці вплинуть на суму податку та податкових зобов'язань того
періоду, в якому цей результат буде визначений.
г) Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інші одноразові виплати по
досягненню певного віку - Витрати за пенсійними забезпеченнями за програмою з
фіксованою сумою виплат визначаються з використанням актуарних оцінок.
Актуарна методика розрахунку передбачає здійснення припущень щодо ставки
дисконтування, очікуваного рівня доходності активів, майбутнього збільшення
заробітної плати, рівня плинності персоналу, рівня смертності та майбутнього
збільшення пенсій. У зв’язку з тим, що такі програми є довгостроковими за своєю
природою, зроблені припущення містять елемент суттєвої невизначеності.
5. Прийняття нових та переглянутих стандартів
МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності
Товариство не застосовувало наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО,
які були опубліковані, але не набрали чинності:
МСФЗ 16 «Договори оренди». МСФЗ 16 замінює собою МСБО 17 «Оренда»,
Тлумачення КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить угода оренду», Роз'яснення ПКР
15 «Операційна оренда - заохочення» і Роз'яснення ПКР 27 «Оцінка сутності
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операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ 16 встановлює
принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і
вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної
моделі обліку в звіті про фінансовий стан, аналогічно порядку обліку,
передбаченому в МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два
звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю
(наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (наприклад,
оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде
визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також
актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну
оренди (актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані
визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по
амортизації активу в формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при
настанні певної події (наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних
платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для
визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми
переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі права
користування.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не
змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимогами МСБО 17.
Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж
принципи класифікації, що і в МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди:
операційну та фінансову. Крім цього, МСФЗ 16 вимагає від орендодавців і
орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСБО 17.
МСФЗ 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року
або після цієї дати. Товариство планує застосування МСФЗ 16 за допомогою
модифікованого ретроспективного підходу. На дату складання цієї фінансової
звітності Товариства ще не завершила оцінку впливу застосування МСФЗ 16.
МСФЗ 17 «Страхові контракти». МСФЗ 17 - новий стандарт фінансової звітності
для договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки, подання та
розкриття інформації. МСФЗ 17 замінить МСФЗ 4 «Страхові контракти», який був
випущений в 2005 році. МСФЗ 17 застосовується до всіх видів договорів
страхування (страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя,
пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка
випускає їх, а також до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами
дискреційної участі. Є кілька винятків зі сфери застосування.
МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021
року або після цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну
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інформацію. Допускається дострокове застосування за умови, що організація
також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 17
або раніше. Даний стандарт не застосовний до Товариства.
Поправки до МСФЗ 9 - «Умови про дострокове погашення з потенційним
негативним відшкодуванням»
Згідно МСФЗ 9 борговий інструмент може оцінюватися за справедливою вартістю
або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід за умови, що
передбачені договором грошові потоки є «виключно платежами в рахунок
основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу»
(критерій SPPI) і інструмент утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, що
дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють, що фінансовий
актив задовольняє критерію SPPI незалежно від того, яка подія або обставина
призводить до дострокового розірвання договору, а також незалежно від того, яка
сторона виплачує або отримує обґрунтоване відшкодування за дострокове
розірвання договору.
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних
періодів, починаючи з 1 січня 2019 р Допускається застосування до цієї дати. Дані
поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариство.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28
«Інвестиції в асоційовані Товариство та спільні підприємства» - Продаж або
внесок активів між інвестором та асоційованою компанією чи спільним
підприємством.
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку
втрати контролю над дочірньою компанією, яка продається асоційованій
Товариство або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки
роз'яснюють, що прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або
внеску активів, що представляють собою бізнес, згідно з визначенням в МСФЗ 3,
в угоді між інвестором і його асоційованою компанією чи спільним
підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибутки чи збитки, які
виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою
бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж Товариство
інвестора в асоційованій Товариство чи спільному підприємстві.
Рада з МСФЗ відклала дату вступу в силу цієї поправки на невизначений термін,
але дозволяється дострокове застосування перспективно.
Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» - «Внесення змін до програми,
скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою»
Поправки розглядають порядок обліку у випадках, коли внесення змін до
програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою
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відбувається протягом звітного періоду. Поправки роз'яснюють, що якщо
внесення змін до програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за
програмою відбувається протягом звітного періоду, організація повинна
визначити вартість послуг поточного періоду та чисту величину відсотків
стосовно решти періоду після внесення змін до програми, її скорочення або
повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних припущень і
ставок дисконтування, використаних для переоцінки чистого зобов'язання
(активу) програми з визначеною виплатою.
Дані поправки застосовуються для подій, які сталися на дату або після початку
першого річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019 року або після
цієї дати. Допускається дострокове застосування. Дані поправки будуть
застосовуватися тільки у відношенні майбутніх змін програми, її скорочення або
погашення зобов'язань за програмою.
Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані Товариство та спільні
підприємства» - Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах.
Поправки роз'яснюють, що організація застосовує МСФЗ 9 до довгострокових
вкладень в асоційовану організацію або спільне підприємство, до яких не
застосовується метод пайової участі, але які, по суті, складають частину чистих
інвестицій в асоційовану організацію або спільне підприємство (довгострокові
вкладення). Мається на увазі, що до таких довгострокових вкладень
застосовується модель очікуваних кредитних збитків за МСФЗ 9.
У поправках також пояснюється, що при застосуванні МСФЗ 9 організація не бере
до уваги збитки, понесені асоційованої організацією або спільним підприємством
або збитки від знецінення чистих інвестицій, визнані в якості коригувань чистої
інвестиції в асоційовану організацію або спільне підприємство, що виникають
внаслідок застосування МСБО 28.
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних
періодів, починаючи з 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається
застосування до цієї дати. Поправки не будуть мати впливу на фінансову звітність
Товариства.
Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеності щодо обліку податку на прибуток».
У випадках відсутності ясності щодо вимог податкового законодавства стосовно
тієї чи іншої операції або до конкретних обставин основним є наступний критерій:
чи висока ймовірність того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням
податкових вимог, яке вибрала Товариство.
Якщо відповідь позитивна, то Товариство повинна відображати у фінансовій
звітності ту ж суму, що і у податковій звітності і розглянути необхідність
розкриття інформації про існування невизначеності. Якщо відповідь негативна, то
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сума, відображена у фінансовій звітності, буде відрізнятися від суми в податковій
декларації, оскільки вона оцінюється з урахуванням наявної невизначеності.
Для відображення цієї невизначеності використовується один з наступних двох
методів оцінки, в залежності від того, який з них дозволить з більшою точністю
передбачити результат вирішення невизначеності:
- метод найбільш імовірної суми; або
- метод очікуваної вартості.
Роз'яснення також вимагає, щоб ті судження і оцінки, які були сформовані
компанією, були переглянуті в разі зміни фактів і обставин - наприклад, внаслідок
податкової перевірки або дій, вжитих податковими органами, наступних змін
податкових правил, або після закінчення терміну, протягом якого податковий
орган має право перевірити правильність обчислення податку.
Тлумачення застосовується до річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року
або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. В даний час
Товариство оцінює вплив застосування Тлумачення на фінансову звітність.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2015 - 2017 років)
МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу»
Іноді суб'єкт господарювання, який є учасником у спільній операції (як визначено
в МСФЗ 11 «Спільна діяльність»), отримує контроль над цією спільною
операцією. Поправка до МСФЗ 3 пояснює, що якщо і коли суб'єкт господарювання
згодом отримає контроль, він проводять переоцінку своєї колишньої частки в
спільній операції на дату придбання. Суб'єкт господарювання визнає будь-яку
різницю між справедливою вартістю на дату придбання спільної операції та
попередньою балансовою вартістю як прибуток або збиток.
Це удосконалення набуває чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019
року або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні
застосовуватися перспективно.
МСФЗ 11 «Спільна діяльність»
Удосконалення до МСФЗ 11 стосується ситуацій, коли суб'єкт господарювання є
стороною спільної угоди, яка є спільною операцією (як визначено в МСФЗ 11) але, що важливо, не має спільного контролю над спільною операцією - і згодом
отримує спільний контроль. Ця поправка роз'яснює, що якщо і коли суб'єкт
господарювання згодом отримає спільний контроль, він не повинен
переоцінювати частку, яку він утримував раніше.
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Ці поправки набувають чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 року
або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні
застосовуватися перспективно.
МСБО 12 «Податки на прибуток»
У деяких юрисдикціях сума зобов’язання з податку на прибуток, що сплачується
суб'єктом господарювання, залежить від дивідендів, виплачених власникам
інструментів капіталу. В поправці до МСБО 12 уточнюється, що податкові
наслідки (якщо такі є) дивідендів (тобто розподіл прибутку власникам
інструментів капіталу пропорційно їх часткам) повинні визнаватися:
• одночасно з визнанням зобов’язання сплатити такі дивіденди; і
• у складі прибутку або збитку, іншого сукупного доходу або звіту про зміни у
власному капіталі, в залежності від того, де суб'єкт господарювання в минулому
визнавав операції або події, які згенерували накопичений прибуток, з якого
виплачуються дивіденди.
Це удосконалення застосовується до періодів, які починаються 1 січня 2019 року
або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Удосконалення
застосовується ретроспективно.
МСБО 23 «Витрати на позики»
Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли кваліфікований актив, що фінансується
за рахунок спеціальних запозичень, стає готовим до використання або продажу,
витрати на позики, понесені за спеціальними запозиченнями, більше не можуть
бути капіталізовані як частина вартості цього кваліфікованого активу. Але ці
запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для загальних потреб.
Тому з цієї дати ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до
визначення ставки капіталізації, яка застосовується до позикових коштів,
запозичених для загальних потреб.
Поправка застосовується до періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після
цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання
зобов'язані застосовувати цю поправку лише до витрат на позики, понесених на
початок річного звітного періоду, коли поправка вперше застосовується, або після
цієї дати.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки» щодо визначення суттєвості
Рада з МСФЗ вирішила уточнити визначення суттєвості, зробивши його більш
послідовним і відповідним для всіх стандартів. Колишнє визначення в МСБО 1
наголошувало на тому, що пропуск або неправильне відображення суттєвих
елементів впливає на економічні рішення користувачів, прийнятих на основі
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фінансової звітності. У новому варіанті визначення інформація вважається
істотною, якщо її пропуск, неправильне відображення або приховування її іншою
інформацією в звітності може, відповідно до обґрунтованих очікувань, вплинути
на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення,
які приймають їх на основі такої фінансової звітності, що містить фінансову
інформацію про конкретну організацію, що звітує.
Поправки застосовуються до періодів, що починаються 1 січня 2020 року або
після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме
впливу на фінансову звітність Товариство.
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
Поправки уточнюють ключове визначення бізнесу.
У колишньому визначенні під бізнесом розуміли сукупність видів діяльності та
активів, які можна вести та якими можна управляти з метою забезпечення доходу
в формі дивідендів, нижчих витрат або інших економічних вигід безпосередньо
інвесторам або іншим власникам, членам чи учасникам.
За новим визначенням бізнес – це інтегрований набір процесів і активів, здатних
до здійснення і управління з метою надання товарів або послуг клієнтам,
генерування інвестиційного доходу (такого як дивіденди або відсотки) або
генерування іншого доходу від нормальної діяльності.
Поправки застосовуються до періодів, що починаються 1 січня 2020 року або
після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме
впливу на фінансову звітність Товариство.
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6. Основні засоби, нематеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби

Інформація про рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, представлена таким чином:

Земельні

Будівлі та

Машини та

Транспортні

Інструменти,

Інші

ділянки

Споруди

обладнання

Засоби

прилади,
інвентар

активи

Всього

(в тисячах гривень)
Первісна вартість
Станом на 31 грудня 2017 року

380

14 497 182

9 239 993

46 693

83 047

38 179

23 905 474

Надходження

-

118 206

278 178

51 566

12 842

9 502

470 294

Вибуття

-

( 1 414)

(15 156)

(196)

(4 864)

(1 054)

(22 684)

380

14 613 974

9 503 015

98 063

91 025

46 627

24 353 084

Станом на 31 грудня 2017 року

-

(992 957)

(1 951 351)

(17 323)

(22 921)

(30 605)

(3 015 157)

Амортизаційні нарахування

-

(235 643)

(471 191)

(7 944)

(8 212)

(7 006)

(729 996)

Станом на 31 грудня 2018 року

Накопичені амортизація та
збитки від знецінення
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Вибуття

-

1 197

12 970

193

560

1 047

15 967

Станом на 31 грудня 2018 року

-

(1 227 403)

(2 409 572)

(25 074)

(30 573)

(36 564)

(3 729 186)

На 31 грудня 2017 року

380

13 504 225

7 288 642

29 370

60 126

7 574

20 890 317

На 31 грудня 2018 року

380

13 386 571

7 093 443

72 989

60 452

10 063

20 623 898

Чиста балансова вартість
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Інформація про рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, представлена таким чином:
Земельні

Будівлі та

Машини та

Транспортні

Інструменти,

Інші

ділянки

Споруди

обладнання

Засоби

прилади,
інвентар

активи

Всього

(в тисячах гривень)
Первісна вартість
Станом на 31 грудня 2016 року

209

14 418 102

8 671 875

29 468

56 592

32 495

23 208 741

Надходження

171

79 296

583 460

17 233

26 676

6 405

713 241

-

( 216)

(15 342)

8

(221)

(721)

(16 508)

380

14 497 182

9 239 993

46 693

83 047

38 179

23 905 474

Станом на 31 грудня 2016 року

-

(760 576)

(1 466 334)

(14 075)

(17 088)

(26 058)

(2 284 131)

Амортизаційні нарахування

-

(232 402)

(497 874)

(3 256)

(6 052)

(5 268)

(744 852)

Вибуття

-

21

12 857

8

219

721

13 826

Станом на 31 грудня 2017 року

-

(992 957)

(1 951 351)

(17 323)

(22 921)

(30 605)

(3 015 157)

На 31 грудня 2016 року

209

13 657 526

7 205 541

15 393

39 504

6 437

20 924 610

На 31 грудня 2017 року

380

13 504 225

7 288 642

29 370

60 126

7 574

20 890 317

Вибуття
Станом на 31 грудня 2017 року

Накопичені амортизація та
збитки від знецінення

Чиста балансова вартість
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Інформація щодо первісної вартості основних засобів залишкова вартість яких
дорівнює нулю представлена наступним чином:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

229

246

18 158

21 743

Транспортні засоби

4 067

4 199

Інструменти, прилади, інвентар

3 561

3 203

398

399

26 413

29 790

(в тисячах гривень)
Будівлі та споруди
Машини та обладнання

Інші активи
ВСЬОГО

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства переважно включають програмне забезпечення та
ліцензії.
Інформація про рух нематеріальних активів представлена таким чином:

2018 рік

2017 рік

На початок звітного періоду

53 323

45 871

Надходження

32 399

7 919

1 548

467

84 174

53 323

На початок звітного періоду

(15 130)

(9 251)

Амортизаційні нарахування

(10 118)

(6 341)

1 262

462

(23 986)

(15 130)

38 193

36 620

Первісна вартість

Вибуття
На кінець звітного періоду
Накопичені амортизація

Вибуття
На кінець звітного періоду
Чиста балансова вартість
На початок звітного періоду
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На кінець звітного періоду

60 188

38 193

Незавершені капітальні інвестиції.
Інформація про рух незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився
31 грудня 2018 року, представлена наступним чином:
Незавершені
капітальні інвестиції
Основні
засоби

Нематеріальні

Разом

активи

(в тисячах гривень)
Станом на 31 грудня 2017 року

2 944 062

2 754

2 946 816

Надходження

3 043 997

33 587

3 077 584

Вибуття (в т. ч. визнання активами)

(471 818)

(32 399)

(504 217)

Станом на 31 грудня 2018 року

5 516 241

3 942

5 520 183

Збільшення капітальних інвестицій за 2018 рік відбулося переважно за рахунок
здійснення капітальних видатків по наступним проектам:
- Уточнення проекту І черги ГАЕС в складі 3-х агрегатів, включаючи заходи по
підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового
обладнання;
- Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату № 4
- Реконструкція. ІІ черга ГЕС Укргідроенерго.
Товариство капіталізує нараховані відсотки по кредитах, які безпосередньо відносяться
до придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає певним вимогам
відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики»:
за 2018 рік

за 2017 рік

306 925

295 255

29 249

43 163

277 676

252 092

(в тисячах гривень)

Всього нараховані відсотки по кредитах, в т.ч.
Капіталізовані відсотки по кредитах
Відображено у фінансових витратах (Примітка 32)

7. Довгострокові фінансові інвестиції
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Товариство володіє 11,4797% пакетом акцій ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» простих
іменних акцій в кількості 5 456 639 номінальною вартістю 10 гривень кожна.
31 грудня

31 грудня

2018

2017

41 959

54 567

(в тисячах гривень)

Балансова вартість пакету акцій
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»

Зміна балансової вартості фінансових інвестицій протягом року, що закінчився 31
грудня 2018 року, є результатом застосування Товариством МСФЗ 9.
Станом на 31 грудня 2017 року

(в тисячах гривень)

балансова вартість пакету акцій
54 567
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»
Вплив застосування нового стандарту МСФЗ 9

(20 789)

Вартість з врахуванням впливу МСФЗ 9
33 778
станом на 1 січня 2018 року
Дооцінка вартості пакету акцій
8 181
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»
Станом на 31 грудня 2018 року
балансова вартість пакету акцій
41 959
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»

В зв’язку з тим, що ринок фінансового інструменту, представленого простими іменними
акціями ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» не є активним, Товариство встановлює
справедливу вартість, застосовуючи метод оцінювання. Справедлива вартість
оцінюється на основі результатів застосування методу оцінювання незалежного
оцінювача, в якому враховані ринкові показники.
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8. Запаси
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року запаси представлені наступним
чином:
(в тис.грн)
Запасні частини
облікова (первісна) вартість
різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації
Сировина і матеріали
облікова (первісна) вартість
різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації
Паливо
облікова (первісна) вартість
різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації
Малоцінні та швидкозношувані предмети
облікова (первісна) вартість
різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації
Матеріали від розробки (металобрухт, паливо
відпрацьоване)
облікова (первісна) вартість
різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації
Товари
облікова (первісна) вартість
різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації
Інші запаси
облікова (первісна) вартість
різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації
Всього
в тому числі:
облікова (первісна) вартість
різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації

31 грудня 2018

31 грудня 2017

45 738
48 834
-3 096
15 700
16 167
-467
7 126
7 126
0
1 708
1 760
-52

48 496
51 480
-2 948
14 744
15 571
-827
6 746
6 750
-4
1 231
1 309
-78

34 247
35 466
-1 219
405
405
0
1 505
1 611
-106
106 429

28 638
30 973
-2 335
372
372
2 156
2 258
-102
102 383

111 369
-4 940

108 713
-6 330

9. Торгова дебіторська заборгованість
Торгова дебіторська заборгованість складається із суми дебіторської заборгованості за
реалізовану електроенергію ДП «Енергоринок», яке є національною компанією із
забезпечення діяльності оптового ринку електричної енергії.
Дана торгова дебіторська заборгованість не має значного компонента фінансування.
Відповідно до вимог МСФЗ 9 резерв для такої торгової дебіторської заборгованості
завжди оцінюється у розмірі, який дорівнює кредитному збитку, який очікуємо
отримати, за весь строк дії фінансового активу.
Товариство застосовує наступну бізнес-модель для торгової дебіторської заборгованості
– актив утримується лише для погашення, тобто для отримання договірних грошових
потоків від контрагента. На підставі бізнес-моделі та договірних умов цієї торгової
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дебіторської заборгованості цей актив відносить до активу, який обліковується за
амортизованою собівартістю.
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Сума торгової дебіторської заборгованості представлена наступним чином:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

Торгова дебіторська заборгованість

1 233 811

907 793

Резерв під кредитні збитки

(794 291)

(626 096)

439 520

281 697

поточна заборгованість

450 097

123 944

до 180 днів

-

-

від 180 до 360 днів

-

157 753

більше 360 днів

783 714

626 096

(в тисячах гривень)

Балансова вартість
в тому числі:

В січні 2019 року ДП «Енергоринок» сплатив поточну заборгованість за 2018 рік в сумі
446 773 тис.грн. та заборгованість минулих періодів в сумі 34 706 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 року за дебіторською заборгованістю ДП «Енергоринок»
резерв під очікувані кредитні збитки складає 794 291 тис. грн.
Інформація про рух резерву під очікувані кредитні збитки торгової дебіторської
заборгованості представлена наступним чином:
2018 рік

2017 рік

На початок звітного періоду

(626 096)

-

Вплив застосування нового стандарту (МСФЗ 9)

(160 727)

-

(7 603)

(626 096)

135

-

(794 291)

(626 096)

(в тисячах гривень)

Створення резерву під кредитні збитки
Використання резерву під кредитні збитки
На кінець звітного періоду

Збільшення нарахування резерву під очікувані кредитні збитки торгової дебіторської
заборгованості протягом року, що закінчився 31 грудня 2018 року, є результатом
застосування Товариством МСФЗ 9.
Відповідно до Договору застави майнових прав №15010-03/95 від 16.10.2013 року,
укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної
промисловості та Товариством, у заставі знаходяться майнові права за договором
№3304/01 від 31.01.2006 року укладеним з ДП «Енергоринок» на отримання коштів від
продажу електроенергії, що виробляється Товариством, а також на отримання коштів
від погашення заборгованості ДП «Енергоринок» за продану у минулих періодах
електроенергію, вироблену Товариством в розмірі 2 300 000 тисяч гривень.
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10. Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Довгострокова дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року довгострокова дебіторська
заборгованість складалася із:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

588 048

720 622

18

33

Всього довгострокова дебіторська заборгованість
(облікова вартість)

588 066

720 655

Податок на додану вартість

(57 567)

(82 823)

Всього довгострокова дебіторська заборгованість
(балансова вартість)

530 499

637 832

(в тисячах гривень)

Видані аванси за необоротні активи (облікова вартість)
Інша довгострокова дебіторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року дебіторська заборгованість за
виданими авансами складалася із:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

741 167

539 959

432

537

Всього

741 599

540 496

в т.ч. податок на додану вартість

120 881

89 034

(в тисячах гривень)
Видані аванси за необоротні активи
Інші аванси

11. Дебіторська заборгованість за іншими розрахунками.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року дебіторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом складалася із:
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31грудня
2018

31 грудня
2017

Розрахунки з податку на додану вартість

-

14 767

Розрахунки з податку на прибуток

-

-

Інші розрахунки

42

47

Всього

42

14 814

(в тисячах гривень)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів складається з:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

17 466

7 626

2 930

333

(66)

-

20 396

7 959

(в тисячах гривень)
Розрахунки з нарахованих доходів за грошовими
коштами на депозитних рахунках
Розрахунки з нарахованих доходів за грошовими
коштами на поточних рахунках
Резерв під кредитні збитки
Балансова вартість
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Інформація про рух резерву під очікувані кредитні збитки по дебіторській
заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів представлена наступним чином:
2018 рік
(в тисячах гривень)
На початок звітного періоду

-

Вплив застосування нового стандарту (МСФЗ 9)

25

Створення резерву під кредитні збитки

41

Використання резерву під кредитні збитки

-

На кінець звітного періоду

66

Зміни резерву під очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості за
розрахунками з нарахованих доходів є результатом застосування Товариством МСФЗ 9
та нарахуванням за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Інша поточна дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість складалася із:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

63 476

66 350

(44 786)

(65 024)

18 690

1 326

(в тисячах гривень)
Дебіторська заборгованість за іншими розрахунками
Резерв під кредитні збитки

Балансова вартість

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства була переглянута на предмет
знецінення, та сформовано резерв під очікувані кредитні збитки.
Зміни резерву під очікувані кредитні збитки по іншій поточній дебіторській
заборгованості наступні:
2018 рік
(в тисячах гривень)
На початок звітного періоду
Створення резерву під кредитні збитки

65 024
-
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2018 рік
(в тисячах гривень)
Використання резерву під кредитні збитки

(20 238)

На кінець звітного періоду

44 786

12. Інші оборотні активи
Інші оборотні активи представлені наступним чином:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

5 373

27 525

104 398

63 624

Сума ПДВ у складі отриманих авансів від покупців

3

3

Інші оборотні активи

5

8

109 779

91 160

(в тисячах гривень)
Сума ПДВ по не отриманих податкових накладних
Сума ПДВ по податковому кредиту за касовим
методом

Всього

13. Грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
Залишки грошових коштів та їх еквівалентів Товариства представлені наступним
чином:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

758 335

349 170

500 000

300 000

308 404

355 317

-

-

1 066 739

704 487

(767)

-

(в тисячах гривень)
Гроші та їх еквіваленти в національній валюті, в т.ч.:
-

банківські депозити

Гроші та їх еквіваленти в іноземній валюті, в т.ч.:
-

банківські депозити

Всього
Резерв під кредитні збитки
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Балансова вартість

1 065 972

704 487

Грошові кошти по банківських депозитах розміщені на строк, що не перевищує один рік
із терміном повернення до трьох місяців, та відповідно до укладених депозитних
договорів передбачена можливість дострокового отримання певних сум грошей і
характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Інформація про рух резерву під очікувані кредитні збитки по грошовим коштам по
депозитах представлена наступним чином:
2018 рік
(в тисячах гривень)
На початок звітного періоду

-

Вплив застосування нового стандарту (МСФЗ 9)

286

Створення резерву під кредитні збитки

481

Використання резерву під кредитні збитки

-

На кінець звітного періоду

767

Зміни резерву під очікувані кредитні збитки по грошовим коштам по депозитах є
результатом застосування Товариством МСФЗ 9 за рік, що закінчився 31 грудня 2018
року.
Поточні фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції Товариства представлені наступним чином:
%

31 грудня

ставка

%
ставка

2018

31 грудня

2017

(в тисячах гривень)
Поточні фінансові інвестиції
Резерв під кредитні збитки

Балансова вартість

17,2-19,75%

750 000

15-16%

350 000

-

(412)

-

-

-

749 588

-

350 000

Поточні фінансові інвестиції включають банківські депозити розміщені на строк, що не
перевищує один рік, та відповідно до укладених депозитних договорів не передбачена
можливість дострокового отримання певних суми грошей по депозиту.
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Інформація про рух резерву під очікувані кредитні збитки по поточним фінансовим
інвестиціям представлена наступним чином:
2018 рік
(в тисячах гривень)
На початок звітного періоду

-

Вплив застосування нового стандарту (МСФЗ 9)

150

Створення резерву під кредитні збитки

262

Використання резерву під кредитні збитки
На кінець звітного періоду

412

Зміни резерву під очікувані кредитні збитки по поточним фінансовим інвестиціям є
результатом застосування Товариством МСФЗ 9 за рік, що закінчився 31 грудня 2018
року.
14. Необоротні активи, утримувані для продажу
За звітний період відсутні показники щодо необоротних активів, утримуваних для
продажу.
15. Власний капітал
Акціонерний капітал
Статутний капітал Товариства поділений на 111 855 295 простих іменних акцій
номінальною вартістю 10 гривень кожна.
Акціонером Товариства є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України (100% акцій).
31 грудня

31 грудня

2018

2017

1 118 553

1 118 553

(в тисячах гривень)
Статутний капітал

Капітал у дооцінках
Відображається зміна справедливої вартості фінансових інструментів, а саме пакету
акцій ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».
31 грудня

31 грудня
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2018

2017

(12 608)

-

(в тисячах гривень)
Капітал у дооцінках

Зміни капіталі у дооцінках, які відбулися протягом 2017 та 2018 років наступні:
2018 рік
(в тисячах гривень)
На початок звітного періоду

-

Вплив застосування нового стандарту (МСФЗ 9)

(20 789)

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
На кінець звітного періоду

8 181
(12 608)

Зміни, що відбулися у капіталі у дооцінках протягом року, що закінчився 31 грудня 2018
року, є результатом застосування Товариством МСФЗ 9.

Додатковий оплачений капітал
Відображає внески капіталу, здійснені урядом України для підтримки операційної
діяльності Товариства.
31 грудня

31 грудня

2018

2017

6 595 177

6 606 150

(в тисячах гривень)
Додатковий капітал

Зміни додаткового капіталу, які відбулися протягом 2017 та 2018 років наступні:
Додаткові
внески
акціонера
(держави)

Актуарні
прибутки
(збитки) на
пенсійні
плани та
подібні
зобов'язання

Витрати з
податку
на
прибуток

Всього

(в тисячах гривень)
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Станом на 31 грудня 2016
Додаткові внески акціонера
(держави)
у
вигляді
цільового фінансування

-

Актуарні прибутки/(збитки)

-

Витрати з податку на
прибуток, що відноситься
до актуарних прибутків
(збитків)

-

Станом на 31 грудня 2017

Витрати з
податку
на
прибуток

6 615 524

3 414

730

-

-

Актуарні прибутки/(збитки)

-

Витрати з податку на
прибуток, що відноситься
до актуарних прибутків
(збитків)

-

(16 279)

6 619 668

(16 279)

2 761
(12 865)

-

3 491

(13 239)

6 615 524

Всього

-

6 615 524

Додаткові внески акціонера
(держави)
у
вигляді
цільового фінансування

Станом на 31 грудня 2018

Додаткові
внески
акціонера
(держави)

Актуарні
прибутки
(збитки) на
пенсійні
плани та
подібні
зобов'язання

6 606 150

-

-

(13 239)

2 266
(26 104)

2 761

5 757

2 266
6 595 177
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16. Кредити та позики
16.1 Довгострокові кредити банків та позики
Інформація про кредити та позики, які залишалися непогашеними станом на 31 грудня
2018 року та 31 грудня 2017 року:

Валюта
Кредиту

%
ставка

31 грудня

31 грудня

2018

2017

Непогашений залишок

%
ставк
а

Непогашений залишок

У валюті
контракту,
тис. у.о.

Гривневий
еквівалент,
тис. грн.

У валюті
контракту,
тис. у.о.

Гривневий
еквівалент,
тис. грн.

-

3 060 146

-

3 202 660

1. Довгострокова частина
заборгованості:
1.1. Кредити, в т.ч.:
МФУ - кредит МБРР №47950-UA
від 19.09.2005р.

USD

5,00%

34 717

961 266

4,09%

43 132

1 210 609

МФУ - кредит МБРР №77910-UA
від 03.02.2010р.

USD

4,76%

9 282

257 008

3,85%

13 923

390 788

МФУ - кредит ЄБРР №40518 від
29.09.2011р.

EUR

3,23%

13 482

427 565

3,27%

13 540

453 521

МФУ - кредит ЄБРР №47947 від
30.12.2015р.

EUR

2,0%

20 595

653 168

2,0%

10 266

343 852

МФУ - кредит ЄІБ №31.177 від
21.09.2012р.

EUR

3,22%

24 000

761 139

3,22%

24 000

803 890

-

599 956

-

749 956

599 956

599 956

749 956

749 956

1.2. Інші позикові кошти, в т.ч.:
Договір Міненерговугілля
№41/13 від 16.10.2013р. (див.
Прим.19)

UAH

18,5%

ВСЬОГО

15%

3 660 102

3 952 616

2. Короткострокова частина
заборгованості:
2.1. Кредити, в т.ч.:

-

422 582

-

420 332

МФУ - кредит МБРР №47950-UA
від 19.09.2005р.

USD

5,00%

8 415

232 997

4,09%

8 315

233 379

МФУ - кредит МБРР №77910-UA
від 03.02.2010р.

USD

4,76%

4 641

128 504

3,85%

4 641

130 263

МФУ - кредит ЄБРР №40518 від
29.09.2011р.

EUR

3,23%

1 926

61 081

3,27%

1 692

56 690

-

150 000

-

150 000

2.2. Інші позикові кошти, в т.ч.:
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Валюта
Кредиту

Договір Міненерговугілля
№41/13 від 16.10.2013р. (див.
Прим.21)

UAH

%
ставка

18,5%

31 грудня

31 грудня

2018

2017
%
ставк
а

Непогашений залишок
У валюті
контракту,
тис. у.о.

Гривневий
еквівалент,
тис. грн.

150 000

150 000

ВСЬОГО

ЗАГАЛОМ

Непогашений залишок
У валюті
контракту,
тис. у.о.

Гривневий
еквівалент,
тис. грн.

150 000

150 000

15%

572 582

570 332

4 232 684

4 522 948

В таблиці наведено середньозважені відсоткові ставки по позикам МБРР, ЄБРР, ЄІБ, АТ
«Ощадбанк».
16.2 Надходження кредитних та інших позикових коштів
За звітний та попередній періоди Товариство отримало наступні кредитні кошти:
за 2018 рік

за 2017 рік

(в тисячах гривень)

Кредити

1 152 701
397 699

16.3 Погашення кредитних та інших позикових коштів та сплата відсотків.
Погашення кредитних та інших позикових коштів та сплата відсотків представлені
наступним чином:
за 2018 рік
(в тисячах гривень)

Погашення
заборгованості

за 2017 рік

Сплата
відсотків

Погашення
заборгованості

Сплата
відсотків

Кредити

409 126

159 054

459 869

144 876

Інші позикові кошти

150 000

143 730

150 000

134 568

ВСЬОГО

559 126

302 784

609 869

279 444

Товариство капіталізує нараховані відсотки по кредитах, які безпосередньо відносяться
до придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає певним вимога
відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики». Суми сплачених відсотків, в частині
включення до вартості необоротних активів, відображено в інвестиційній діяльності:

205

за 2018 рік

за 2017 рік

302 784

279 444

28 149

38 768

274 635

240 676

(в тисячах гривень)
Всього сплачено відсотків по кредитах, в т.ч.
Відображено в інвестиційній діяльності
(в рядку 3260 «Звіту про рух грошових коштів»)
Відображено у фінансовій діяльності
(в рядку 3360 «Звіту про рух грошових коштів»)

Інформація про виконання кредитних контрактів представлена наступним чином:

Валюта
Кредиту

Основна
Фактично
сума
отримано
кредитної
коштів
угоди
станом на
станом на
31.12.2017р.,
31.12.2018р,
тис. у.о.
тис. у.о.

Фактично
отримано
коштів
станом на
31.12.2018р.,
тис. у.о.

Залишок невикористаних
кредитних коштів
станом на 31.12.2018р.,
тис. у.о.
У валюті
контракту,
тис. у.о.

Гривневий
еквівалент,
тис. грн.

1. Кредити, в т.ч.:
МФУ - кредит МБРР №47950-UA
від 19.09.2005р.

USD

96 408

96 408

96 408

-

-

МФУ - кредит МБРР №77910-UA
від 03.02.2010р.

USD

35 879

35 879

35 879

-

-

МФУ - кредит ЄБРР №40518 від
29.09.2011р.

EUR

20 000

17 989

19 984

16

508

МФУ - кредит ЄБРР №47947 від
30.12.2015р.

EUR

180 000

10 266

20 595

159 405

5 055 377

МФУ - кредит ЄІБ №31.177 від
21.09.2012р.

EUR

200 000

24 000

24 000

176 000

5 581 688
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16.4 Інформація про зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю
Зміни, що відбулись протягом 2018 року представлені наступним чином:
31 грудня

Грошові

2017

потоки

Придбання
(нарахування)

Негрошові зміни

31 грудня

Курсова
різниця

2018

Зміни
справедливої
вартості

Непогашений
залишок

Непогашений
залишок

(в тисячах гривень)
1. Довгострокові кредити
2. Інші позикові кошти

3 622 992

(11 427)

899 956

(150 000)

-

(439 660)

(7 959)

163 164

35 479

(274 635)

277 676

(1 525)

4 550 468

(712 558)

541 668

(130 362)

3. Розрахунки з учасниками
(нарахування та сплата
дивідендів)

-

(128 837)

-

3 482 728

-

-

749 956

439 660

-

-

-

(175 668)

-

-

(20 463)

4. Розрахунки з нарахованих
доходів
(Інші надходження - відсотки
за депозитними та поточними
рахунками)
5. Інші поточні зобов’язання
(Відсотки по кредитних та
інших позикових коштах)
ВСЬОГО

36 995

-

4 249 216

Зміни, що відбулись протягом 2017 року представлені наступним чином:
31 грудня

Грошові

2016

потоки

Придбання
(нарахування)

Негрошові зміни

31 грудня

Курсова
різниця

2017

Зміни
справедливої
вартості

Непогашений
залишок

Непогашений
залишок

(в тисячах гривень)
1. Довгострокові кредити

2 656 774

692 832

6

273 380

-

3 622 992

2. Інші позикові кошти

1 049 956

(150 000)

-

-

-

899 956

-

(662 915)

662 915

-

-

-

(16 113)

195 992

-

-

(7 959)

26 853

(240 676)

252 093

(2 791)

3 717 470

(164 767)

727 176

270 589

3. Розрахунки з учасниками
(нарахування та сплата
дивідендів)
4. Розрахунки з нарахованих
доходів
(Інші надходження - відсотки
за депозитними та поточними
рахунками)
5. Інші поточні зобов’язання
(Відсотки по кредитних та
інших позикових коштах)
ВСЬОГО

(187 838)

35 479

-

4 550 468
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Угода про позику від 19.09.2005 року № 47950-UA.
19 вересня 2005 року Уряд України отримав кредит від Міжнародного банку
реконструкції та розвитку («МБРР») на реалізацію Проекту реабілітації
гідроелектростанцій (Угода про позику від 19.09.2005 року № 47950-UA укладена між
Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку). На виконання Угоди про
позику від 19.09.2005 року № 47950-UA був укладений Договір про надання Субкредиту
від 07.11.2005 № 28000-04/80 між Міністерством фінансів України, Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕКП та Товариством на суму 100
474 тис. доларів США. Первісно кредит був доступний для зняття коштів на період від
2006 року до 30.06.2012 року у сумі 100 474 тисяч доларів США (еквівалент 507 391
тисяч гривень станом на дату підписання угоди), а в подальшому закриття позики було
подовжено до 30 червня 2016 року та анульовано суму в розмірі 29 тисяч доларів США,
яка була використана НКРЕКП. Кредит для зняття коштів був доступний у сумі 100 445
тисяч доларів США. 02 серпня 2017 року було підписано Додаткову угоду № 2800004/80-5 про внесення змін до Договору про надання Субкредиту від 07.11.2005 № 2800004/80 між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України, НКРЕКП та Товариством, якою було скориговано розмір
кредиту у сумі 96 407,5 тисяч доларів США.
Кредит має відсоткову ставку ЛІБОР, визначену на піврічній основі за середньою
ставкою у розмірі 3,0%. Міністерство фінансів України додатково стягує з Товариства
маржу в розмірі 2,00% від непогашеної суми кредиту.
Згідно Договору про надання Субкредиту відсотки підлягають сплаті, починаючи з 15
серпня 2006 року, через кожні півроку за минулий період 15 лютого та 15 серпня
щорічно до 15 серпня 2023 року. Тіло кредиту підлягає погашенню з 15 лютого 2012
року, піврічними виплатами до 15 серпня 2023 року.
Згідно з умовами цієї Угоди про позику Товариство зобов’язане дотримуватись певних
умов стосовно фінансових коефіцієнтів та операцій, визначених в Угоді про виконання
Проекту між Товариством та МБРР (із врахуванням змін, внесених листом МБРР від
16.10.2015):
•
Товариство не бере на себе жодних боргових зобов’язань, крім випадків, коли
обґрунтований прогноз доходів та видатків свідчить про те, що розрахунковий чистий
дохід Товариства за кожен фінансовий рік протягом терміну існування боргових
зобов’язань принаймні в 1,5 рази перевищує вимоги до обслуговування боргу
Товариства в такому році стосовно всіх боргових зобов’язань Товариства, включаючи ті
з них, що будуть узяті;
•
Товариство повинно забезпечити за рахунок внутрішніх джерел, на 2018
фінансовий рік, кошти, еквівалентні щонайменше 15% середньорічного значення
понесених капітальних витрат (коефіцієнт самофінансування).
Дотримання встановлених ковенант:
Показник, що визначений у Розділі 4.03(а) Угоди про виконання Проекту за
Позикою № 47950-UA становить 0,81.
Розрахунок цього показника, який виконаний на підставі планових показників доходів
та витрат Товариства у 2019 році, очікуваних вимог щодо погашення відсотків за
користування кредитами та поточних зобов’язань Товариства станом на 31.12.2018 року,
свідчить що Товариство при таких прогнозних показниках може залучати у 2019 році
•
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позикові кошти, так як прогноз доходів та витрат не перевищуватиме очікувані вимоги
щодо погашення річних боргів у 1,5 рази.
Товариство забезпечило за рахунок внутрішніх джерел в 2018 році кошти,
еквівалентні 82,5 % значення понесених капітальних витрат (коефіцієнт
самофінансування).
•

Угода про позику від 03.02.2010 року № 77910-UA.
03 лютого 2010 року Уряд України отримав кредит (додаткове фінансування) від
Міжнародного банку реконструкції та розвитку («МБРР») на реалізацію Проекту
реабілітації гідроелектростанцій (Угода про позику від 03.02.2010 року № 77910-UA
укладена між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку). На
виконання Угоди про позику від 03.02.2010 року № 77910-UA був укладений Договір
про надання Субкредиту від 11.12.2009 № 28010-02/134 між Міністерством фінансів
України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕКП та
Товариством на суму 60 000 тисяч доларів США (еквівалент 480 024 тисяч гривень
станом на дату підписання угоди). Первісно кредит був доступний для зняття коштів на
період від 2010 року до липня 2012 року, а в подальшому закриття позики було
подовжено до 30 червня 2016 року. Кінцевою датою погашення кредиту є 15 серпня 2021
року. 02 серпня 2017 року було підписано Додаткову угоду № 28010-02/134-3 про
внесення змін до Договору про надання Субкредиту від 11.12.2009 р. № 28010-02/134
між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України, НКРЕКП та Товариством, якою скоригований розмір кредиту
у сумі 35 878, 9 тисяч доларів США.
Кредит має відсоткову ставку ЛІБОР, визначену на піврічній основі за середньою
ставкою у розмірі 2,76 %. Міністерство фінансів України додатково стягує з Товариства
маржу в розмірі 2,00 % від непогашеної суми кредиту.
Згідно Договору про надання Субкредиту відсотки підлягають погашенню, починаючи
з 15 серпня 2010 року, піврічними виплатами до 15 серпня 2021 року. Тіло кредиту
підлягає погашенню з 15 лютого 2016 року, піврічними виплатами до 15 серпня 2021
року.
Відповідно до Угоди про позику від 03.02.2010 року № 77910-UA датами платежу є 15
лютого та 15 серпня в кожному році.
Згідно з умовами цієї Угоди про позику Товариство зобов’язане дотримуватись певних
умов стосовно фінансових коефіцієнтів та операцій, визначених в Угоді про виконання
Проекту між Товариством та МБРР (із врахуванням змін, внесених листом МБРР від
16.10.2015):
•
Товариство не бере на себе жодних боргових зобов’язань, крім випадків, коли
обґрунтований прогноз доходів та видатків свідчить про те, що розрахунковий чистий
дохід Товариства за кожен фінансовий рік протягом терміну існування боргових
зобов’язань принаймні в 1,5 рази перевищує вимоги до обслуговування боргу
Товариства в такому році стосовно всіх боргових зобов’язань Товариства, включаючи ті
з них, що будуть узяті;
•
Товариство повинно забезпечити за рахунок внутрішніх джерел, на 2018
фінансовий рік, кошти, еквівалентні щонайменше 15% середньорічного значення
понесених капітальних витрат (коефіцієнт самофінансування).
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Дотримання встановлених ковенант:
Показник, що визначений у Розділі 4.03(а) Угоди про виконання Проекту
становить 0,81 %.
Розрахунок цього показника, який виконаний на підставі планових показників доходів
та витрат Товариства у 2019 році, очікуваних вимог щодо погашення відсотків за
користування кредитами та поточних зобов’язань Товариства станом на 31.12.2018 року,
свідчить що Товариство при таких прогнозних показниках може залучати у 2019 році
позикові кошти, так як прогноз доходів та витрат не перевищуватиме очікувані вимоги
щодо погашення річних боргів у 1,5 рази.
•

Товариство забезпечило за рахунок внутрішніх джерел в 2018 році кошти,
еквівалентні 82,5 % значення понесених капітальних витрат (коефіцієнт
самофінансування).
•

Кредитна угода (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») від 29 вересня 2011
року № 40518.
Уряд України та Європейський банк реконструкції та розвитку («ЄБРР») підписали
Кредитну угоду від 29 вересня 2011 року № 40518 на суму 200 000 тисяч євро (еквівалент
2 173 763 тисяч гривень на дату підписання угоди) для фінансування Проекту
«Реабілітація гідроелектростанцій». Між Міністерством фінансів України,
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕКП та
Товариством укладено Субкредитну угоду від 16.05.2012 р. № 15010-03/56.
Датами сплати відсотків відповідно до Кредитної угоди від 29 вересня 2011 року №
40518 є 20 березня та 20 вересня кожного року.
Датами сплати відсотків Товариством згідно Субкредитної угоди є 15 березня та 15
вересня кожного року. Відсотки підлягають погашенню, починаючи з 15 березня 2013
року. Перша виплата основної суми боргу має бути здійснена до 15 березня 2015 року,
остання – 15 березня 2026 року. На кредит нараховуються відсотки за ставкою, яка
визначається ЄБРР (ЄВРІБОР+1) раз на півроку для кожного платежу окремо.
Міністерство фінансів України додатково стягувало на користь ЄБРР з Товариства
комісію за зобов’язання в розмірі 0,5 % від невикористаної суми кредиту та стягує маржу
2,00% від використаної та непогашеної суми кредиту за надання гарантії.
28 грудня 2012 року списано одноразову комісію в сумі 2 000 тисячі євро (еквівалент на
дату списання: 21 207 тисяч гривень).
На виконання Закону України № 906-VIII від 24.12.2015р. «Про внесення зміни до статті
6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» для продовження
реалізації Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій» кредит ЄБРР № 40518 зменшено
на 180 000 тисяч євро шляхом підписання Кредитної угоди № 47947 між ПАТ
«Укргідроенерго» та ЄБРР на 180 000 тисяч євро з подовженням терміну дії Проекту.
У зв’язку із завершенням 28 березня 2018 року по Кредитної угоди від 29 вересня 2011
року № 40518 терміну вибірки кредитних коштів та з метою здійснення остаточного
розрахунку за надані консультаційні послуги за Контрактом № UHE/CS/6-14 від
19.11.2014 (EDF), Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (листом
від 22.03.2018 року №15-3/1436) та ПрАТ «Укргідроенерго» (листом від 27.03.2018 №153/1539) звернулися до ЄБРР з проханням продовжити термін надання кредитних коштів
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на 60 днів. Термін дії було продовжено до 30.06.2018 року. Листом ЄБРР від 10.07.2018
року останню дату доступності кредитних коштів за позикою було продовжено до
13.07.2018 року.

Згідно з умовами Проектної угоди від 29.09.2011 року № 40518 Товариство повинно
дотримуватись певних умов стосовно фінансових коефіцієнтів та операцій:
•
Постійно підтримувати Коефіцієнт обслуговування боргу на рівні вище 1,2;
•
Постійно підтримувати Коефіцієнт поточної ліквідності на рівні не нижче 1,2 до
повного погашення Кредиту;
•
Постійно підтримувати співвідношення між боргом та EBITDA на рівні не вище
3 до повного погашення Кредиту.
Дотримання встановлених ковенант:
Коефіцієнт обслуговування боргу станом
31.12.2018 року, розрахований
відповідно до розділу 1.02 Проектної угоди та методики, узгодженої з ЄБРР, становить
1,99.
•
Коефіцієнт поточної ліквідності, розрахований на підставі даних фінансової
звітності за 2018 рік, становить К п.л. = 1,69.
•
Співвідношення між боргом та EBITDA, розраховане на підставі даних
фінансової звітності за 2018 рік становить 1,21.
•

Кредитна угода (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») від 30 грудня 2015
року № 47947.
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку і Товариство підписали Кредитну угоду
від 30 грудня 2015 року № 47947 на суму 180 000 тис. євро. Дана Кредитна угода
укладена на виконання Закону України № 906-VIII від 24.12.2015 року для продовження
реалізації Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій». Також 30.12.2015 р. між
Україною та ЄБРР укладено Договір гарантії.
На виконання гарантійних зобов’язань Товариства перед державою 30 грудня 2015 року
підписаний Договір № 13010-05/171 про погашення заборгованості Товариства перед
державою за виконання гарантійних зобов’язань.
Датами сплати відсотків Товариством згідно Кредитної угоди від 30 грудня 2015 року
№ 47947, Договору № 13010-05/171 про погашення заборгованості є 20 березня та 20
вересня кожного року. Кінцевою датою погашення основної суми боргу – 20 вересня
2030 року. На кредит нараховуються відсотки за фіксованою процентною ставкою, яка
визначається ЄБРР (ЄВРІБОР+1). Товариство сплачує ЄБРР Комісію за зобов’язання у
розмірі 0,5% річних.
Міністерство фінансів України додатково стягує з Товариства маржу у розмірі 0,5% від
використаної та непогашеної суми.
Згідно з умовами Кредитної угоди від 30 грудня 2015 року № 47947 Товариство
зобов’язане дотримуватись певних умов стосовно фінансових коефіцієнтів та операцій:
Постійно підтримувати Коефіцієнт обслуговування боргу на рівні вище 1,2;
Постійно підтримувати Коефіцієнт поточної ліквідності на рівні не нижче 1,2 до
повного погашення Кредиту;
•
•
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Постійно підтримувати співвідношення між боргом та EBITDA на рівні не вище
3 до повного погашення Кредиту.
Дотримання встановлених ковенант:
•

Коефіцієнт обслуговування боргу станом
31.12.2018 року, розрахований
відповідно до розділу 1.02 Проектної угоди та методики, узгодженої з ЄБРР, становить
1,99.
•
Коефіцієнт поточної ліквідності, розрахований на підставі даних фінансової
звітності за 2018 рік, становить К п.л. = 1,69.
•
Співвідношення між боргом та EBITDA, розраховане на підставі даних
фінансової звітності за 2018 рік становить 1,21.
•

Фінансова угода між Україною та ЄІБ (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»)
21 вересня 2012 року № 31.177.
21 вересня 2012 року Уряд України та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали
Фінансову угоду № 31.177 на суму 200 000 тисяч євро (еквівалент 2 070 826 тисяч
гривень на дату підписання угоди) для
фінансування Проекту реабілітації
гідроелектростанцій. Кредит складається з десяти траншів по 20 000 тисяч євро.
Відповідно до Фінансової угоди від 21.09.2012 р. № 31.177
погашенню 15 березня та 15 вересня кожного року.

відсотки підлягають

Між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України, НКРЕКП та Товариством укладено Субкредитну угоду від
12.12.2012 №15010-03/130.
Датами сплати відсотків та основної суми боргу Товариством згідно Субкредитної угоди
є 10 березня та 10 вересня кожного року. На кредит нараховуються відсотки за ставкою,
яка визначається ЄІБ (ЄВРІБОР+1). Міністерство фінансів України стягує плату за
надання Субкредиту в розмірі 2,0 % від вибраної та непогашеної суми кредиту.
Товариство сплачує Міністерству фінансів України на користь ЄІБ комісію за
зобов’язання в розмірі 0,10 % від невикористаної частини Субкредиту.
29 квітня 2016 року з рахунку ЄІБ перераховано 1 транш в сумі 2 000 тис. євро на
рахунок Міністерства фінансів України, відкритий в АТ «Укрексімбанк». На цей
рахунок зараховано 1 500 тис. євро, решта коштів у сумі 500 тис. євро (еквівалент на
дату списання 14 303 тис. гривень) списано як одноразову комісію.
14 лютого 2017 року ЄІБ було перераховано транш в сумі 22 000,0 тис. євро на
спеціальний рахунок Міністерства фінансів України, відкритий в АТ «Укрексімбанк».
16 січня 2018 року було підписано Лист про внесення змін до Фінансової угоди 21
вересня 2012 року № 31.177 між Україною та Європейським інвестиційним банком
(ЄІБ), якою скоригована остання дата вибірки Кредиту на 31 грудня 2020 року.
Кредит ПАТ «Державний ощадний банк України» від 16 жовтня 2013 року №
743/31/2.
Договір Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.10.2013
року №41/13 - Відповідно до Постанови КМУ від 17.07.2013 № 521 «Про схвалення
проекту соціально-економічного розвитку «Будівництво першої черги Дністровської
ГАЕС у складі трьох агрегатів» та затвердження умов надання у 2013 році державних
гарантій для забезпечення виконання зобов’язань Міністерства енергетики та вугільної
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промисловості України за запозиченням, що залучається для його реалізації» було
укладено Договір про порядок отримання, використання, звітування про повернення
коштів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту соціально-економічного
розвитку «Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів» від
16.10.2013 року № 41/13 на суму 1 500 000 тисяч гривень, строком користування 10
років, відсоткова ставка не перевищує 9,5 %.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України як головний розпорядник
бюджетних коштів для реалізації проекту розвитку здійснило залучення під державні
гарантії коштів шляхом оформлення кредиту.
Товариство є виконавцем проекту розвитку.
Кредит надавався протягом жовтня 2013 – січня 2014 років в національній валюті
України - гривня, окремими частинами. Згідно умов Договору про порядок отримання,
використання, звітування про повернення коштів, залучених під державні гарантії для
реалізації проекту соціально-економічного розвитку «Будівництво першої черги
Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів» від 16.10.2013 року № 41/13 станом на 31
грудня 2017 року Товариство фактично отримало та спрямувало кошти в обсязі 1 499
956 тисяч гривень на будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох
агрегатів.
Відповідно до Постанови КМУ від 04.06.2015 року № 377 «Про внесення змін до пункту
1 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року № 707» з 1 січня 2015
року змінено ефективну відсоткову ставку за запозиченням, що залучене для реалізації
проекту соціально-економічного розвитку «Будівництво першої черги Дністровської
ГАЕС у складі трьох агрегатів», на ефективну відсоткову ставку в розмірі 17 % річних,
а з січня 2016 року до повного погашення зобов’язань – на облікову ставку НБУ,
збільшену на 0,5 процентного пункту.
Станом на звітну дату, відповідно до Договору застави майнових прав від 16.10.2013
року № 15010-03/95, у заставі знаходяться майнові права за договором від 31.01.2006
року №3304/01 на отримання коштів від продажу електроенергії, що виробляється ПрАТ
«Укргідроенерго», а також на отримання коштів від погашення заборгованості ДП
«Енергоринок» за продану у минулих періодах електроенергію, вироблену ПрАТ
«Укргідроенерго» в розмірі 2 300 000 тис. гривень.
17. Цільове фінансування
Відображено капітальні витрати минулих років по проекту «Влаштування комбінованої
системи енергозабезпечення острову Зміїний потужністю 1.7 Мвт», що фінансувався за
бюджетні кошти у відповідності до постанови Кабінету Міністрів № 330 від 08 квітня
2009 року «Про затвердження переліку енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та
інших електростанцій, підстанцій, теплоелектроцентралей і ліній електропередачі,
будівництво, реконструкція та ремонт, яких здійснюватиметься у 2009 році за рахунок
коштів спеціального фонду державного бюджету». Товариство не має впевненості, що
відповідні об’єкти залишаться у розпорядженні Товариства, тому фінансування такого
проекту відносить до цільового фінансування, а не Додаткового капіталу.
31 грудня

31 грудня
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2018

2017

28 098

28 098

(в тисячах гривень)

Цільове фінансування

18. Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Довгострокові забезпечення персоналу включають пенсійні забезпечення за програмами
з визначеною виплатою (для працівників з шкідливими та важкими умовами праці) та
інші одноразові виплати працівникам по досягненні певного віку та представлені
наступним чином:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

83 163

64 536

(в тисячах гривень)

Пенсійні зобов’язання, в т.ч.:
-

Пенсійні виплати за шкідливі умови (Програма №1)

15 778

11 979

-

Виплати по виходу на пенсію (Програма №2)

67 385

52 566

Довгострокові забезпечення витрат персоналу
(Програма№3)

4 394

3 655

Всього довгострокова частина заборгованості

87 557

68 191

10 913

7 298

98 470

75 489

Крім того,
поточна частина заборгованості (Примітка 24)
Всього забезпечень витрат персоналу

Рух пенсійних зобов’язань та інших виплат в 2018 та 2017 роках становить:
Виплати

Інші

по виходу

довгострокові

на пенсію

виплати

(в тисячах гривень)
Пенсійні зобов'язання на 31 грудня 2016 року

Разом

персоналу
48 817

3 602

52 419

Витрати на відсотки

8 299

612

7 911

Вартість поточних послуг

2 684

352

3 036
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Виплати

Інші

по виходу

довгострокові

на пенсію

виплати

(в тисячах гривень)
Вартість раніше виконаних робіт

Разом

персоналу
(815)

-

(815)

Виплати

(3 803)

(538)

(4 341)

Актуарні прибутки/(збитки)

15 341

938

16 279

Пенсійні зобов'язання на 31 грудня 2017 року

70 523

4 966

75 489

Витрати на відсотки

10 225

721

10 946

3 687

455

4 142

37

-

37

Виплати

(4 503)

(880)

(5 383)

Актуарні прибутки/(збитки)

12 590

649

13 239

Пенсійні зобов'язання на 31 грудня 2018 року

92 559

5 911

98 470

Вартість поточних послуг
Вартість раніше виконаних робіт

Зобов’язання за програмами з визначеною виплатою були визначені за допомогою
наступних актуарних припущень:
31 грудня

31 грудня

2017

2016

Ставка дисконтування

14,0%

14,5%

Приріст заробітної плати

6-15%

11-16,4%

1-8%

1-8%

Плинність кадрів

Витрати, відображені у звіті про сукупні доходи та інші сукупні доходи в 2018 році
включають:
Виплати

Інші

по виходу

довгострокові

на пенсію

виплати

Разом

персоналу
(в тисячах гривень)

215

Вартість поточних послуг та раніше виконаних
робіт

(3 724)

(455)

(4 179)

Витрати на відсотки

(10 225)

(721)

(10 946)

Актуарні прибутки/(збитки)

(12 590)

(649)

(13 239)

Всього

(26 539)

(1 825)

(28 364)

Витрати, відображені у звіті про сукупні доходи та інші сукупні доходи в 2017 році
включають:
Інші

Разом

Виплати
по виходу

довгострокові

на пенсію

виплати
персоналу

(в тисячах гривень)
Вартість поточних послуг та раніше виконаних
робіт

(1 869)

(345)

(2 214)

Витрати на відсотки

(8 299)

(612)

(8 911)

Актуарні прибутки/(збитки)

(15 341)

(938)

(16 279)

Всього

(25 509)

(1 895)

(27 404)

19. Податок на прибуток
Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах і не має жодних
пільг зі сплати податку на прибуток.
За 2018 рік за даними бухгалтерського обліку Товариство має прибуток до
оподаткування в розмірі
4 487 743 тисяч гривень. З метою визначення прибутку, що
підлягає оподаткуванню, здійснено коригування фінансового результату відповідно до
норм податкового законодавства на 207 519 тисяч гривень. Об’єкт оподаткування
податком на прибуток складає 4 695 262 тисяч гривень. Нарахований податок на
прибуток 845 147 тисяч гривень.
За 2017 рік Товариство мало прибуток до оподаткування в розмірі 1 804 363 тисяч
гривень. Коригування фінансового результату здійснено на 898 216 тисяч гривень.
Об’єкт оподаткування податком на прибуток склав 2 702 579 тисяч гривень.
Нарахований за 2017 рік податок на прибуток складав 486 464 тисяч гривень.
Відстрочені податкові зобов’язання та активи представлені наступним чином:
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31 грудня
2018

31 грудня
2017

131 259

129 446

Відстрочені податкові зобов'язання

(580 372)

(606 485)

Всього

(449 113)

(477 039)

(в тисячах гривень)
Відстрочені податкові активи

Визнані у звіті про сукупний дохід витрати з податку на прибуток наступні:
31 грудня

2018 року

31 грудня
2017 року

(845 147)

(486 464)

(в тисячах гривень)
Поточний податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток
Всього

25 660
(819 487)

147 634
(338 830)

Витрати з податку на прибуток, визнані у Звіті про сукупні доходи, відрізняються від
розрахункової суми витрат з податку на прибуток, яка розраховується виходячи з
фінансово результату до оподаткування цього Звіту за нормативною ставкою 18 %.
Різниці представлені наступним чином:
30 грудня

30 грудня

2018

2017

(в тисячах гривень)
Збиток/(прибуток) до оподаткування (рядок 2290)
Звіту про сукупні доходи
Сума податку на прибуток за ставкою 18%

1 804 363
4 487 743
807 794

324 785

15 373

14 094

(3 629)

(30)

(51)

(19)

819 487

338 830

Витрати, що не включаються до складу витрат у
податковому обліку
Витрати, що не включаються до складу витрат у
бухгалтерському обліку
Доходи, що не включаються до складу доходів у
податковому обліку
Витрати з податку на прибуток (рядок 2300 Звіту
про сукупні доходи)
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Відношення між витратами з податку на прибуток та сумою податку до оподаткування
(ефективна ставка за 2018 рік складає 18,3 % за 2017 рік 18,8 %
Відстрочені податкові активи та зобов'язання у фінансовій звітності за
представлені таким чином:

2018 рік

31 грудня

Визнано у частині І

Визнано

31 грудня

2017

Фінансові результати

у частині ІІ

2018

Протягом звітного

Сукупний

періоду

дохід

(в тисячах гривень)
Активи
Забезпечення відпусток

-

-

-

-

12 694

1 701

2 266

16 661

Резерв сумнівних боргів

116 752

(2 154)

Всього

129 446

(453)

2 266

131 259

(606 469)

26 121

-

(580 348)

(16)

(8)

-

(24)

Всього

(606 485)

26 113

-

(580 372)

ЗАГАЛОМ

(477 039)

25 660

2 266

(449 113)

Пенсійні та інші забезпечення
виплат персоналу

114 598

Зобов'язання
Основні засоби-залишкова
вартість
Нематеріальні активизалишкова вартість

20. Інші довгострокові зобов'язання
Інші довгострокові зобов’язання представлені наступним чином:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

Кредиторська заборгованість за основні засоби

64 617

18 906

Інші позикові кошти (договір Міненерговугілля від 16.10.2013р.
№41/13) (див. Примітка 16.1.)

599 956

749 956

(в тисячах гривень)
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Довгострокова частина доходу майбутніх періодів

Всього

40 202

40 265

704 775

809 127

Довгострокова кредиторська заборгованість за основні засоби існує за рахунок гарантій
на виконання контрактів, що дорівнюють певному відсотку від ціни контракту на всі
засоби або частину засобів, по відношенню до яких передбачено окремий термін
завершення.
Доходи майбутніх періодів виникли за рахунок грантових коштів в розмірі 40 265 тисяч
гривень відповідно до Договору між Урядом України та ЄБРР про співробітництво та
діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007 року, що
ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору між урядом України та
Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність
Постійного представництва ЄБРР в Україні» від 04.06.2008 року №319-VI та Контрактів
з Electricite de France Hydro Engineering Centre про надання консультаційних послуг №
С21239/ЕСНR-2010-11-02 від 24.11.2010 р. та з Fichtner GmbH & Co.KG про надання
консультаційних послуг №С21273/ECHR-2010-11-01 від 02.12.2010 р.
Суму витрат по зазначених послугах капіталізовано та включено у вартість об’єктів за
наступними інвестиційними проектами в розмірі 40 396 тисяч гривень:
- «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга» (договір № С21239/ЕСНR-2010-11-02
від 24.11.2010 р.) - 21 981 тис. грн.
- «Будівництво Каховської ГЕС-2» (№С21273/ECHR-2010-11-01 від 02.12.2010 р.)18 415 тис. грн.
Виходячи з планів вводу в експлуатацію об’єктів, у звітності ці витрати представлені у
вигляді поточної і довгострокової частин. Довгострокова частина в сумі 40 202 тисяч
гривень обчислена з врахуванням очікуваного терміну введення в експлуатацію об’єктів
капітальних інвестицій ( в період з 2019 по 2024 роки).
Поточна частина відстроченого доходу розкрито в Примітках 25.
21. Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями
Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями представлена
наступним чином:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами (див.
Примітка 16.1.)

422 581

420 332

Інші позикові кошти (договір Міненерговугілля від 16.10.2013р.
№41/13)

150 000

150 000

9 994

8 373

(в тисячах гривень)

Кредиторська заборгованість за основні засоби
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31 грудня

31 грудня

2018

2017

582 575

578 705

(в тисячах гривень)

Всього

22. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги представлена наступним чином:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

Поточна кредиторська заборгованість за електроенергію (ДП
«Енергоринок»)

126 534

81 495

Поточна кредиторська заборгованість за основні засоби

459 713

284 415

30 002

21 390

616 249

387 300

(в тисячах гривень)

Інша поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

Всього

Поточна кредиторська заборгованість
за 2018 рік за електроенергію (ДП
«Енергоринок») станом на 31 грудня 2018 року сплачена у січні 2019 року в сумі 446 773
тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом представлена
наступним чином:
31 грудня

31 грудня

2018

2017

18 558

-

282 374

33 987

38 516

54 263

5 277

3 783

(в тисячах гривень)
Податок на додану вартість
Податок на прибуток
Рентна плата за спеціальне використання води
Плата за землю
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31 грудня

31 грудня

2018

2017

626

518

345 351

92 551

31 грудня

31 грудня

2018

2017

Сума ПДВ у вартості реалізованої електроенергії, дата
виникнення податкових зобов’язань по якій визначається за
касовим методом

129 357

74999

Сума ПДВ у складі сплачених авансів, на яку зменшено податкове
зобов’язання

120 881

89034

2 201

2 201

-

-

66 180

64265

33

122

9 397

7507

(в тисячах гривень)
Інші податки та збори

Всього

23. Інші поточні зобов’язання
Інші поточні зобов’язання представлені наступним чином:
(в тисячах гривень)

Сума ПДВ у складі іншої дебіторської заборгованості, на яку
зменшено податкове зобов’язання
Позабюджетні платежі
Зобов'язання за нарахованими відсотками по кредитах
Розрахунки з працівниками та підзвітними особами
Розрахунки з іншими кредиторами
інші
Всього

328 049
238 128

Збільшення суми ПДВ у складі сплачених авансів пов’язано із збільшенням суми
виданих авансів підрядникам за товари, роботи (послуги).
24. Поточні забезпечення
Зміни в поточних забезпеченнях та їх рух за 2018 рік представлені наступним чином:
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На
початок
звітного
періоду

Створено

Викори
стано

На
кінець
звітного
періоду

32 282

65 198

(52 822)

44 658

5 987

7 914

(4 504)

9 397

1 311

1 084

(879)

1 516

39 580

74 196

(58 205)

55 571

(в тисячах гривень)
Забезпечення резерву невикористаних відпусток
Забезпечення по пенсійним виплатам
(Програма №1,2)
Інші забезпечення витрат персоналу
(Програма №3)
Всього

25. Доходи майбутніх періодів
Доходи майбутніх періодів представлені наступним чином:
2018 рік

2017 рік

63

66

-

-

63

66

(в тисячах гривень)
Доходи майбутніх періодів по фінансуванню за рахунок грантових
коштів
Доходи майбутніх періодів по авансових орендних платежах
Всього

Доходи майбутніх періодів по фінансуванню за рахунок грантових коштів представлені
в сумі поточної частини. Відображення довгострокової частини згідно з очікуваним
терміном введення в експлуатацію об’єктів капітальних інвестицій розкрито у Примітці
20.
26. Доходи від реалізації
Доходи від реалізації електроенергії оптовому постачальнику електричної енергії в
Україні ДП «Енергоринок».
За 2018 рік

За 2017 рік

7 960 791

5 716 400

(в тисячах гривень)
Дохід від реалізації електроенергії
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Корисний відпуск електроенергії за 2018 року склав 11 187,740 млн.кВт*год., за 2017
року – 9 806,015 млн. кВт*год.
27. Собівартість реалізованих товарів
Собівартість реалізованої електроенергії представлена наступним чином:
За 2018 рік

(в тисячах гривень)
Витрати на оплату праці

342 403

265 393

73 840

57 645

718 457

736 708

43 101

38 545

1 979 296

1 669 343

електроенергія на власні потреби, закачка водойми

1 544 233

1 361 191

рентна плата за спеціальне використання води

269 034

197 173

послуги виробничого характеру

101 928

61 203

податки та інші обов’язкові платежі

51 037

42 552

витрати на відрядження

2 041

1 582

інші витрати

11 023

5 642

3 157 097

2 767 634

Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Матеріальні витрати
Інші операційні витрати, в т.ч.:

Всього

За 2017 рік
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28. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати складаються з:
За 2018 рік

За 2017 рік

225 645

136 457

Відрахування на соціальні заходи

39 754

25 274

Амортизація

15 688

8 143

Матеріальні витрати

7 433

6 334

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, охорону

2 332

1 707

Витрати на ремонт основних фондів, інших необоротних
активів загальногосподарського призначення

2 784

4 938

Витрати на службове відрядження

3 783

2 786

Консультаційно-інформаційні та аудиторські послуги

4 321

2 941

Плата за касове обслуговування банків

1 190

872

Витрати на зв'язок

2 450

2 246

Організаційно-технічні послуги

2 615

1 804

Інші адміністративні витрати

9 098

5 775

317 093

199 277

(в тисячах гривень)
Витрати на оплату праці

Всього

29. Інші операційні доходи
Інші операційні доходи складаються з:
За 2018 рік

За 2017 рік

1 830

1 273

Реалізація оборотних активів (металобрухту та відпрацьованої
оливи )

58 198

5 145

Реалізація необоротних активів

15 199

-

-

57 721

Доходи житлово-комунальних об’єктів та об’єктів соціальнокультурного призначення

5 812

6 667

Інші операційні доходи

2 599

5 637

(в тисячах гривень)
Дохід від операційної оренди активів

Прибутки від операційних курсових різниць
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Всього

83 638

76 443

Прибутки від операційних курсових різниць за 2017 рік розраховані наступним чином:
- дохід від операційної курсової різниці на суму 65 594 тисячі гривень;
- витрати від операційної курсової різниці на суму 7 873 тисячі гривень.

30. Інші операційні витрати
Інші операційні витрати складаються із:
За 2018 рік

За 2017 рік

22 626

19 622

37 248

17 583

8 387

628 038

40 554

2 810

19 138

-

4 528

3 438

(1 215)

887

442

116

16 592

11 885

утримання об’єктів невиробничого призначення

2 236

1 144

витрати, пов’язані з мобілізаційними заходами

1 450

1 267

операційної оренди активів

1 769

733

одноразові виплати персоналу згідно колективного договору

4 459

3 521

інші

6 678

5 220

148 300

684 379

(в тисячах гривень)
Утримання житлово-комунальних об'єктів і об'єктів
соціально-культурного призначення
Відрахування до Профспілкового комітету
Резерв під о кредитні збитки (Примітки 11, 9)
Реалізація оборотних активів
(металобрухту та відпрацьованої оливи )
Витрати від операційних курсових різниць
Витрати на оплату перших 5 днів непрацездатності
Збитки від відображення запасів за найменшою вартістю
Штрафи, пені, неустойки
Інші витрати операційної діяльності, в т.ч.

Всього

Витрати від операційних курсових різниць за 2018 рік розраховані наступним чином:
- витрати від операційної курсової різниці на суму 64 353 тисячі гривень;
- дохід від операційної курсової різниці на суму 45 215 тисячі гривень.
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Елементи операційних витрат Розділу ІІІ Звіту про сукупні доходи.
Інші операційні витрати складаються з:
За 2018 рік

За 2017 рік

1 544 521

1 361 439

Суми податків, зборів та інших передбачених законодавством
платежів

323 494

243 852

Послуги виробничого характеру

101 928

61 203

8 387

628 038

Відрахування до Профспілкового комітету

37 248

17 583

Витрати від операційних курсових різниць

19 138

-

Інші витрати операційної діяльності

50 930

37 316

2 085 646

2 349 431

(в тисячах гривень)
Електроенергія на власні потреби, закачка водойми

Резерв під кредитні збитки (Примітки 11, 9)

Всього

31. Фінансові доходи
Фінансові доходи складаються із:
За 2018 рік

За 2017 рік

175 668

187 838

за грошовими коштами на депозитних рахунках

147 756

170 129

за грошовими коштами на поточних рахунках

27 912

17 709

14 944

9 121

довгострокової заборгованості

14 661

9 016

дивіденди отримані

283

105

190 612

196 959

(в тисячах гривень)
Відсотки отримані, в т.ч.:

Інші фінансові доходи, в т.ч.:
дохід від відображення теперішньої вартості

Всього
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32. Фінансові витрати
Фінансові витрати складаються із:
За 2018 рік

За 2017 рік

277 676

252 092

13 660

11 785

довгострокової заборгованості

2 714

2 868

відсотки по актуарних виплатах

10 946

8 911

інші

-

6

291 336

263 877

(в тисячах гривень)
Відсотки нараховані
Інші фінансові витрати, в т. ч.:
витрати від відображення теперішньої вартості

Всього

Витрати з нарахованих відсотків по кредитах в сумі 277 676 тис. грн. відображено у
витратах періоду в зв’язку з введенням в експлуатацію окремих об’єктів першої черги
Дністровської ГАЕС, фінансування яких здійснювалось за рахунок позикових коштів за
договором з Міненерговугілля від 16.10.2013 року №41/13, і частини об’єктів Другої
черги реконструкції ГЕС, фінансування яких здійснювалось за рахунок позикових
коштів за угодами:
- з МБРР: №47950-UA від 19 вересня 2005 року та №77910-UA від 03 лютого 2010 року;
- з ЄБРР: №40518 від 29.09.2011 року та №47947 від 30.12.2015 року;
- з ЄІБ №31.177 від 21.09.2012 року.

33. Інші доходи
Інші доходи складаються із:
За 2018 рік

За 2017 рік

129 966

-

39 814

8 001

5 757

3 526

175 537

11 527

(в тисячах гривень)
Прибутки від неопераційних курсових різниць
Доходи від списання необоротних активів
Інші неопераційні доходи
Всього
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Прибутки від неопераційних курсових різниць за 2018 рік представлені згорнуто:
- дохід від неопераційної курсової різниці на суму 522 007 тисяч гривень;
- втрати від неопераційної курсової різниці на суму 392 041 тисяч гривень.

34. Інші витрати
Інші витрати складаються із:
За 2018 рік

За 2017 рік

Збитки від неопераційних курсових різниць

-

278 885

Собівартість списаних необоротних активів

8 325

2 496

684

418

9 009

281 799

(в тисячах гривень)

Інші неопераційні витрати
Всього

Збитки від неопераційних курсових різниць за 2017 рік представлені згорнуто:
- втрати від неопераційних курсових різниць на суму 419 540 тисяч гривень;
- дохід від неопераційної курсової різниці на суму 140 655 тисяч гривень.

35. Управління ризиками
Управління капіталом.
Метою Товариства у питаннях управління капіталом є захист здатності Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі для того, щоб забезпечувати
прибутки акціонеру та вигоди іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечувати
виконання вимог українського законодавства та регулятивних вимог НКРЕКП,
загальнодержавного регулятивного органу в галузі електроенергетики.
Товариство повинно виконувати певні вимоги стосовно капіталу, які висуваються до неї
зовнішніми організаціями. Згідно з діючим законодавством України чисті активи
акціонерного товариства не повинні бути менше за суму його зареєстрованого
акціонерного капіталу. Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2018 років Товариство
виконувала ці вимоги до розміру капіталу.
Фінансові активи та зобов’язання.
Основні фінансові зобов'язання Товариства включають кредити та позики, торгову та
іншу кредиторську заборгованість. Основною метою цих фінансових інструментів є
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залучення фінансування для операційної та інвестиційної діяльності Товариства.
Товариство має різноманітні фінансові активи, такі як грошові кошти та їхні
еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та інші фінансові інвестиції.
Фінансові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2018 року
31 грудня
2018

(в тисячах гривень)
Грошові кошти на їх еквіваленти

1 065 972

Поточні фінансові інвестиції

749 588

Торгова дебіторська заборгованість

439 520

Інша поточна дебіторська заборгованість
Усього фінансові активи, що обліковуються за амортизованою
собівартістю

39 086
2 294 166

Інші фінансові інвестиції

41 959

Усього фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід

41 959

Кредити та позики

3 060 147

Інші довгострокові зобов'язання

704 775

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

582 575

Торгова кредиторська заборгованість

616 249

Інші короткострокові зобов'язання

384 529

Усього фінансові зобов’язання, що обліковуються за амортизованою
собівартістю

5 348 275

Фінансові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2017 року
31 грудня
2017

(в тисячах гривень)
Позики та дебіторська заборгованість
Торгова дебіторська заборгованість

281 697

229

Інша дебіторська заборгованість

9 285

Поточні фінансові інвестиції

350 000

Грошові кошти та їх еквіваленти

704 487

Активи, доступні для продажу
Інші фінансові інвестиції

Усього фінансових активів

54 567

1 400 036

Фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю
Кредити та позики

3 202 660

Інші довгострокові зобов'язання

809 127

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

578 705

Торгова кредиторська заборгованість

387 300

Інші короткострокові зобов'язання

278 029

Всього фінансових зобов'язань

5 255 821

У результаті діяльності Товариства виникають різноманітні фінансові ризики, які
включають ризики зміни тарифів, концентрації, кредитний ризик, ризик ліквідності, а
також ризики зміни ставок обміну валют та відсоткових ставок. Товариство не має
політики управління ризиками для хеджування своїх фінансових ризиків.
Кредитний ризик.
Кредитний ризик - ризик того, що клієнт може не виконати повністю або частково свої
зобов'язання перед Товариством вчасно, що призведе до фінансових збитків Товариства.
Електроенергія, вироблена Товариством, реалізується виключно ДП «Енергоринок», яке
є національною компанією із забезпечення діяльності оптового ринку електричної
енергії.
Керівництво Товариства не має офіційно затвердженої кредитної політики для ДП
«Енергоринок», а загальна сума кредитного ризику постійно затверджується і
контролюється. В 2017 році Товариство звернулося до господарського суду щодо
стягнення з ДП «Енергоринок» суми заборгованості в розмірі 626 096,98 тис. грн.
Рішенням господарського суду міста Києва від 18.09.2017 р. в позові відмовлено.
Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю фінансових
активів. Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2018 та 31 грудня
2017 року була представлена таким чином:
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Фінансові активи станом на 31 грудня 2018 року
31 грудня
2018

(в тисячах гривень)
Грошові кошти на їх еквіваленти

1 065 972

Поточні фінансові інвестиції

749 588

Торгова дебіторська заборгованість

439 520

Інша поточна дебіторська заборгованість
Усього фінансові активи, що обліковуються за амортизованою
собівартістю

39 086
2 294 166

Інші фінансові інвестиції

41 959

Усього фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід

41 959

Фінансові активи станом на 31 грудня 2017 року
31 грудня
2017

(в тисячах гривень)
Позики та дебіторська заборгованість
Торгова дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість

281 697
9 285

Поточні фінансові інвестиції

350 000

Грошові кошти та їх еквіваленти

704 487

Активи, доступні для продажу
Інші фінансові інвестиції

Усього фінансових активів

54 567

1 400 036

Ризик ліквідності.
Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання в разі
їх виникнення. Товариство здійснює ретельний моніторинг та управління своєю
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позицією ліквідності. Товариство встановило процес детального бюджетування та
прогнозу грошових коштів для того, щоб забезпечувати наявність достатніх грошових
коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Підхід керівництва до вирішення
проблем ліквідності полягає у тому, щоб покращити свою операційну діяльність, а також
залучати кредити та позики із чітко визначеними періодами погашення, які були б
вигідні для нього та задовольняли потреби Товариства в оборотному капіталі. При
цьому, коефіцієнт ліквідності є одною із ковенант, які контролюються міжнародними
фінансовими організаціями.
31 грудня

31 грудня

2017

2018

Запозичені кошти

4 522 948

4 337 503

Грошові кошти та їх еквіваленти

(704 487)

(1 065 972)

Поточні фінансові інвестиції

(350 000)

(749 588)

Чисті запозичені кошти

3 468 461

2 521 943

20 739 191

23 795 835

16,72%

10,60%

(в тисячах гривень)

Власний капітал

Співвідношення чистих запозичених коштів до власного
капіталу

Сума зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає:
Всього

За

1-3

вимогою

місяці

3 місяці 1 рік

1 рік -

Більше

5 років

5 років

(в тисячах гривень)
(4 085 276*)

-

(276 371)

(271
729)

(2 270 701)

(1 266 475)

(1 265 612**)

-

(71 698)

(204
869)

(826 145)

(162 900)

(534 324)

-

(449 557)

(5 665)

(79 102)

(0)

Торгова кредиторська
заборгованість

(156 536)

-

(156 536)

-

-

-

Інші короткострокові
зобов'язання

(384 529)

-

(328 958)

(55 571)

-

-

Кредити та позики

Інші позикові кошти
Кредиторська заборгованість
за основні засоби
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Всього

За

1-3

вимогою

місяці

3 місяці 1 рік

1 рік -

Більше

5 років

5 років

(в тисячах гривень)

Всього

(6 426 277)

(1 283 120)

(537 834)

(3 175 948)

(1 429 375)

* Сума кредитів та позик складається з суми позик та кредитів, суми відсотків, які необхідно буде
сплатити до кінця погашення кредитів і інших платежів, які виникають при обслуговуванні цих кредитів
та позик.
**Сума інших позикових коштів складається з суми позики, суми відсотків, які необхідно буде сплатити
до кінця погашення позики і інших платежів, які виникають при обслуговуванні цієї позики.
Сума зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2017 року складає:
Всього

За

1-3

3 місяці -

1 рік -

Більше

вимогою

місяці

1 рік

5 років

5 років

(в тисячах гривень)
Кредити та позики

(4 284 224*)

-

(272 797)

(269 543)

(2 027 221)

(1 714 663)

(1 348 899**)

-

(71 230)

(213 532)

(901 237)

(162 900)

(311 694)

-

(259 687)

(29 274)

(22 721)

(12)

Торгова
кредиторська
заборгованість

(102 885)

-

(102 885)

-

-

-

Інші
короткострокові
зобов'язання

(278 028)

-

(229 969)

(48 059)

-

-

(936 568)

(560 408)

(2 951 179)

(1 877 575)

Інші позикові
кошти
Кредиторська
заборгованість
за основні засоби

Всього

(6 325 730)

*вказуються суми фінансових зобов’язань, по яким пройшов строк оплати та суми заборгованості
можуть бути затребувані у будь-який момент.

Розрахований по даним фінансової звітності Товариства за 2018 рік коефіцієнт загальної
ліквідності становить 1,69.
Валютний ризик.
Валютний ризик - ризик того, що фінансові результати Товариства зазнають негативного
впливу у результаті змін курсів обміну валют, які мають відношення до операцій
Товариства. Товариство здійснює певні операції, номіновані в іноземних валютах.
233

Товариство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для
управління валютним ризиком.
Сума валютного ризику станом на 31 грудня 2018 року була представлена таким чином:
У доларах

У євро

США

(в тисячах гривень)
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити та позики

1 029

307 375

(1 579 775)

(1 902 953)

(7 103)

(57 975)

(1 587 907)

(2 268 303)

Кредиторська заборгованість із розрахунків
з іноземними постачальниками
Чиста позиція

Сума валютного ризику станом на 31 грудня 2017 року була представлена таким чином:
У доларах

У євро

США
(в тисячах гривень)
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити та позики

1 044

354 273

(1 965 038)

(1 657 953)

(8 522)

(20 044)

(1 974 603)

(2 032 270)

Кредиторська заборгованість із розрахунків
з іноземними постачальниками
Чиста позиція

Нижченаведена таблиця представляє інформацію про чутливість Товариства до
послаблення української гривні до долару США (на 10 %) та євро (на 10 %) до
відповідних валют за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Розрахунок виконано при
умові, що українська гривня відповідно до валют знеціниться на 10 % до долару США
та на 10 % до євро. Ці ставки чутливості представляють собою оцінку керівництвом
достатньо можливих змін у курсах обміну валют.
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За 2018
рік

Валюта

Зміна

Вплив на

Вплив

валютного

прибуток

на

курсу

до оподатку-

капітал

За 2017
рік

Валюта

Зміна

Вплив на

Вплив

валютного

прибуток

на

курсу

до оподатку-

капітал

вання

USD

-10%

(158 791)

EUR

-10%

(340 246)

вання

(130 208)

(279 001)

USD

-10%

(197 460)

(161 917)

EUR

-15%

(304 841)

(249 969)

Аналіз застосовувався до монетарних статей на звітні дати, номінованих у відповідних
валютах.
Ризик зміни відсоткових ставок.
Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що плаваючі відсоткові ставки
негативно вплинуть на фінансові результати Товариства. Товариство не використовує
будь-яких похідних фінансових інструментів для управління своїм ризиком зміни
відсоткових ставок. Водночас, більшість фінансових активів та зобов'язань Товариства
мають фіксовані ставки, отже, цей ризик має обмежений характер.

36. Умовні та контрактні зобов’язання
Операційне середовище.
Основна господарська діяльність Товариства здійснюється на території України. На
ринки країн, які розвиваються, наприклад України, впливають економічні, політичні,
соціальні та законодавчі ризики, які відрізняються від ризиків країн із більш
розвинутими ринками. Як уже траплялося у минулому, фактичні або очікувані фінансові
проблеми або збільшення рівня очікуваних ризиків стосовно інвестицій в економіку
країн, які розвиваються, можуть негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні
та загальний стан її економіки.
Закони та нормативні акти, які впливають на діяльність підприємств в Україні,
продовжують зазнавати стрімких змін. Податкове, валютне та митне законодавство
країни відкрите для неоднозначних тлумачень, а інші юридичні та фінансові перешкоди
лише додають свій внесок до переліку проблем, які повинні вирішувати підприємства,
які на разі ведуть свою операційну діяльність в Україні. Майбутній економічний напрям
розвитку країни великою мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та
монетарних заходів, яких вживає уряд, разом зі змінами в юридичному, регулятивному
та політичному середовищі.
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Оподаткування.
У результаті загалом нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи
приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим місцеве та
загальнодержавне податкове законодавство постійно змінюються. Крім того,
трапляються випадки його непослідовного застосування, тлумачення та виконання.
Недотримання українських законів та нормативних вимог може призвести до
накладання серйозних штрафів та нарахування значної пені. У результаті майбутніх
податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не
відповідатимуть податковій звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути
власне податки, а також штрафи і пеня, розміри яких можуть бути суттєвими.
Керівництво вважає, що Товариство діє відповідно до місцевого податкового
законодавства, однак існує багато нових законів у сфері оподаткування, а також у сфері
операцій з іноземною валютою, прийнятих нещодавно, трактування яких не завжди
однозначне.
Податковий кодекс України постійно зазнає значних змін. Суттєві зміни правил
оподаткування, що внесені до Податкового Кодексу Законом України від 31.07.2014р.
№1621-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України» та від 28.12.2014 року №71-VIІІ «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»
починали діяти з 01.01.2015 року.
Керівництво вважає, що Товариство належним чином виконало усі податкові
зобов'язання на основі свого розуміння податкового законодавства, однак,
вищезазначені факти вказують на існування податкових ризиків для Товариства.
Соціальні зобов'язання.
Товариство здійснює внески до обов'язкових та добровільних соціальних програм.
Соціальні активи Товариства, а також місцеві соціальні програми, загалом, приносять
користь суспільству і, зазвичай, не обмежуються лише її працівниками. Товариство
передала деякі соціальні операції та активи місцевим органам влади; однак, на думку
керівництва, Товариство продовжуватиме фінансування цих соціальних програм у
найближчому майбутньому. Ці кошти відносяться на витрати у тому році, в якому вони
були понесені.
Зобов’язання із виробництва електроенергії.
Відповідно до Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на 2018 рік
затвердженого 26.12.2017 року Міністерством енергетики та вугільної промисловості
корисний відпуск Товариства було заплановано в обсязі 10 007,500 млн. кВтг.
Фактичний відпуск електроенергії Товариством за 2018 рік склав 11 187,740 млн. кВтг.
(2017 рік: план – 8 736,400 млн. кВтг., факт – 9 806,015 млн. кВтг.).
Відповідно до Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на 2019 рік
затвердженого 10.12.2018 року Міністерством енергетики та вугільної промисловості
корисний відпуск Товариства заплановано в обсязі 10 127,200 млн. кВтг.
Планові річні показники виробітку електроенергії Товариства визначаються на підставі
розрахунків водогосподарського плану для середньої багаторічної водності і зазвичай
складають величину близько 10 млрд. кВтг. Фактичний виробіток гідроелектростанцій
залежно від гідрометеорологічних умов може суттєво різнитися від планових значень та
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від показників минулих років. У 2018 році забезпеченість Товариства гідроресурсами
знаходилася на задовільному рівні, що дало змогу перевиконати планові показники по
відпуску електричної енергії на 11,9 % та забезпечити виробіток електроенергії не
нижче середнього за багаторічний період експлуатації гідроелектростанцій Товариства.
Товарна продукція Товариства розраховується виходячи зі ставок двоставочного тарифу
на відпуск електричної енергії, які встановлюються постановами Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. В 2018
році, відповідно до нової методики формування, розрахунку та встановлення тарифу, що
виробляється на гідроелектростанціях, Товариству встановлено окремі тарифи для ГЕС
та ГАЕС. На 2019 рік також встановлено окремі тарифи для ГЕС та ГАЕС.
Страхування.
Товариство не має повного страхового покриття для своїх виробничих потужностей,
збитків від зупинення діяльності або відповідальності третіх осіб стосовно завдання
шкоди майну або навколишньому середовищу у результаті аварій на об'єктах власності
або у зв'язку з виконанням операційної діяльності.
Умовні зобов'язання, пов'язані з охороною навколишнього середовища.
Товариство уже багато років працює у сфері енергетики України. У результаті звичайної
діяльності Товариства навколишньому середовищу може бути завдана шкода. В Україні
продовжує розвиватися законодавство про охорону навколишнього середовища, і
позиція уряду щодо забезпечення дотримання вимог цього законодавства постійно
переглядається. Товариство періодично здійснює оцінку своїх зобов'язань,
передбачених законодавством про охорону навколишнього середовища.
Якщо зобов'язання будуть визначені, вони будуть визнані негайно. Якщо жодних
поточних чи майбутніх відшкодувань не очікується, витрати, пов'язані із зобов'язаннями
щодо охорони навколишнього середовища, відносяться на витрати. Витрати, спрямовані
на продовження строку корисного використання відповідного майна або на зменшення
чи запобігання забрудненню навколишнього середовища в майбутньому,
капіталізуються. Потенційні зобов'язання, які можуть виникнути у результаті
затвердження жорсткіших вимог законодавства, у результаті цивільних судових
процесів чи змін законодавства, оцінити неможливо. У поточній ситуації із
правозастосуванням за існуючого законодавства керівництво вважає, що Товариство не
має суттєвих зобов'язань у зв'язку з охороною навколишнього середовища, які
вимагають нарахування у цій фінансовій звітності.
Інші умовні зобов'язання.
У відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 року №
2266-р «Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови «Уточнення
проекту першої черги ГАЕС у складі трьох агрегатів, включаючи заходи по підвищенню
надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та
гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС» та на виконання договору від
31.05.2013 року № 7ч та додаткових угод до договору, укладених між Товариством та
Чернівецькою ОДА, Товариство бере участь у дольовому фінансуванні Чернівецької
ОДА з поліпшення основних фондів об’єктів соціального призначення в м.
Новодністровськ Сокирянського району Чернівецької області. Станом на 31.12.2018
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року залишок коштів по договору становить 31 430 тисяч гривень. Умовне зобов’язання
у фінансовій звітності по вищевказаному договору Товариством не визнається внаслідок
відсутності зобов’язання щодо погашення цієї суми, оскільки умовами договору
передбачено фінансування виключно за умови погодження акціонером - Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України, а також передбачення у Титулі
перехідної будови Дністровської ГАЕС на рік та інвестиційною програмою. Договір діє
до 31.12.2019 року.

37. Пов’язані особи
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна із
сторін має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати істотний влив на
іншу сторону при прийнятті фінансових або операційних рішень.
Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не завжди є доступними для
непов’язаних сторін, і умови та суми операцій між пов’язаними сторонами можуть не
відповідати аналогічним умовам та сумам операцій, які відбуваються між
непов’язаними сторонами.
Товариства та фізичні особи, які вважаються пов’язаними сторонами Товариства:
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг;
• Провідний управлінський персонал Товариства:
✓ Генеральний директор;
✓ Голова науково-технічної Ради товариства;
✓ Заступник генерального директора з адміністративного управління,
забезпечення та управління персоналом;
✓ Заступник генерального директора зі стратегії та інвестицій;
✓ Заступник генерального директора з економіки та фінансів;
✓ Головний інженер;
✓ Головний бухгалтер;
✓ Директори філій;
✓ Члени ревізійної комісії.
•
•

Кредиторська заборгованість
представлена таким чином:

по

взаєморозрахунках

з

пов’язаними

31 грудня

31 грудня

2018

2017

749 956

899 956

особами

(в тисячах гривень)
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України

238

Загальна сума взаєморозрахунків представляє собою кошти, отримані на поворотній
основі зі строком погашення в термін до 2023 року. Грошові кошти є цільовими та
спрямовані на реалізацію проекту соціально-економічного розвитку «Будівництво
першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів».
Винагорода провідному управлінському персоналу за 2018 рік та 2017 рік становить:
За 2018 рік

За 2017 рік

(в тисячах гривень)
Винагорода провідному управлінському персоналу

26 799

15 896

38. Справедлива вартість фінансових інструментів
МСФЗ 13 визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж актива,
або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на
дату оцінки.

Очікувана справедлива вартість фінансових інструментів визначалась Товариством із
використанням доступної наявної ринкової інформації, коли вона існує, а також
відповідних методів оцінки. Однак, для інтерпретації ринкової інформації з метою
визначення оціночної справедливої вартості необхідні певні судження. Слід визначити,
що оцінки, наведені у цій фінансовій звітності, не обов’язково вказують на суми, які
Товариство могло б реалізувати у ринковому обміні від операції продажу повної частки
у конкретному інструменті або сплатити під час передачі зобов’язання.

Для здійснення справедливої вартості фінансових активів та зобов'язань необхідно
правильно їх класифікувати і віднести до необхідної групи (рівня). Товариство
використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових
інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:

(а) Фінансові інструменти, включені в Рівень 1

Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активних ринках,
визначається на основі ринкових котирувань на момент закриття торгів на найближчу
до закриття звітної дату.

(б) Фінансові інструменти, включені в Рівень 2
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Справедлива вартість фінансових інструментів, що не торгуються на активних ринках,
визначається у відповідності з різними методами оцінки, головним чином заснованими
на ринковому чи дохідному підході, зокрема за допомогою методу оцінки приведеної
вартості грошових потоків. Дані методи оцінки максимально використовують
спостережувані ринкові ціни, у разі їх доступності, і в найменшій мірі покладаються на
допущення, характерні для Групи. У разі якщо всі істотні вихідні дані для оцінки
фінансового інструменту за справедливою вартістю засновані на спостережуваних
ринкових цінах, такий інструмент включається в Рівень 2.

(в) Фінансові інструменти, включені в Рівень 3

У випадку якщо одна або кілька суттєвих вихідних даних, використовуваних в моделі
для оцінки справедливої вартості інструмента, не засновані на спостережуваних
ринкових цінах, такий інструмент включається в Рівень 3.

Станом на 31 грудня 2018 року справедлива вартість фінансових активів та фінансових
зобов’язань представлена наступним чином.

Активи та зобов’язання, що не оцінюються за справедливою вартістю,
справедлива вартість яких розкривається.

Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю або первісною
вартістю (собівартістю) станом на 31 грудня 2018 року.
31 грудня 2018 року
Найменування

Грошові кошти на їх еквіваленти

Справедлива
вартість

Балансова
вартість

1 065 972

1 065 972

Поточні фінансові інвестиції

749 588

749 588

Торгова дебіторська заборгованість

439 520

439 520

39 086

39 086

Усього фінансові активи, що обліковуються за
амортизованою собівартістю

2 294 166

2 294 166

Процентні кредити та займи

4 307 295

4 307 295

616 249

616 249

Інша поточна дебіторська заборгованість

Торгова кредиторська заборгованість
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Інші фінансові зобов’язання
Усього фінансові зобов’язання, що обліковуються за
амортизованою собівартістю

66 180

66 180

4 989 724

4 989 724

Аналіз справедливої вартості за рівнями ієрархії фінансових інструментів, що не оцінюються за справедливою
вартістю станом на 31 грудня 2018 року
31 грудня 2018 року
Найменування

Справедлива вартість за різними моделями
оцінки
Рівень 1

Рівень 2

Всього
справедлива
вартість

Рівень 3

Грошові кошти на їх еквіваленти

-

1 065 972

-

1 065 972

Поточні фінансові інвестиції

-

749 588

-

749 588

Поточні фінансові інвестиції

-

439 520

-

439 520

Інша поточна дебіторська
заборгованість

-

39 086

-

39 086

Всього фінансових активів

-

2 294 166

-

2 294 166

Процентні кредити та займи

-

4 307 295

-

4 307 295

Торгова кредиторська
заборгованість

-

616 249

-

616 249

Інші фінансові зобов'язання

-

66 180

-

66 180

Всього фінансових зобов'язань

-

4 989 724

-

4 989 724

Кошти в банках представлені короткостроковими депозитами. У зв’язку з
короткостроковим характером цих фінансових інструментів та відповідними
фактичними процентними ставками, встановленими по подібних фінансових
інструментах, балансова вартість залишків коштів в банках приблизно дорівнює їхній
справедливій вартості.
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Активи та зобов’язання, що обліковуються за справедливою вартістю.
Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю
станом на 01 січня 2018 року
01 січня 2018 року
Найменування

Справедлива вартість за різними моделями
оцінки
Рівень 1

Рівень 2

Всього
справедлива
вартість

Рівень 3

Інші фінансові інвестиції

-

33 778

-

33 778

Усього фінансові активи, що
обліковуються за справедливою
вартістю

-

33 778

-

33 778

Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю
станом на 31 грудня 2018 року
31 грудня 2018 року
Найменування

Справедлива вартість за різними моделями
оцінки
Рівень 1

Рівень 2

Всього
справедлива
вартість

Рівень 3

Інші фінансові інвестиції

-

41 959

-

41 959

Усього фінансові активи, що
обліковуються за справедливою
вартістю

-

41 959

-

41 959

Інші фінансові інвестиції в сумі 54 567 тис. грн. представлені акціями ПрАТ
«Нижньодністровська ГЕС». В зв’язку з тим, що ринок фінансового інструменту,
представленого акціями ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» не є активним, Товариство
встановлює справедливу вартість, застосовуючи метод оцінювання. Справедлива
вартість оцінюється на основі результатів застосування методу оцінювання незалежного
оцінювача, в якому повинні бути враховані ринкові показники. На підставі висновку про
вартість майна, наданого оцінювачем справедлива вартість простих іменних акцій ПрАТ
«Нижньодністровська ГЕС» в кількості 5 456 639 штук станом на 31.12.2018 року склала
(без ПДВ) 41 958 907 грн.
На підставі висновку про вартість майна справедлива вартість простих іменних акцій
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» в кількості 5 456 639 штук станом на 01.01.2018 року
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склала (без ПДВ) 33 777 586 грн.
Станом на 31 грудня 2017 років справедлива вартість фінансових активів та фінансових
зобов’язань представлена наступним чином:

Спостере
жувані
ринкові
ціни
(Рівень 1)

Розрахункові
дані на основі
спостережуваних
ринкових цін
(Рівень 2)

Розрахункові
дані не на основі
спостережуваних
ринкових цін
(Рівень 3)

Всього

31 грудня 2017 року
Позики та дебіторська заборгованість
Грошові кошти на їх еквіваленти

-

704 487

-

704 487

Поточні фінансові інвестиції

-

350 000

-

350 000

Торгова дебіторська заборгованість

-

281 697

-

281 697

Інша поточна дебіторська заборгованість

-

9 285

-

9 285

Разом активи

-

1 345 469

-

1 345 469

Процентні кредити та займи

-

4 550 227

-

4 550 227

Торгова кредиторська заборгованість

-

387 300

-

387 300

Інші фінансові зобов’язання

-

64 265

-

64 265

Разом зобов’язання

-

5 001 792

-

5 001 792

Фінансові зобов'язання, оцінені за
амортизованою собівартістю

Протягом періоду не відбувалося переводів фінансових інструментів між Рівнями 1, 2 і
3.
39. Інші положення
Політичне та економічне середовище
Політична та соціальна нестабільність в поєднанні зі зростанням регіональної
напруженості поглибило економічну кризу і призвело до розширення дефіциту
державного бюджету та виснаженню валютних резервів Національного банку України і,
як наслідок, подальше зниження кредитного рейтингу України.
Керівництво вважає, що Товариством вживаються всі необхідні заходи для підтримки
життєздатності Товариства, виконання інвестиційної програми та подальшого
економічного розвитку у поточному політичному і економічного середовищі.
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13 квітня 2017 прийнято Закон «Про ринок електричної енергії», який набув чинності в
червні 2017 року. Цей Закон замінив Закон «Про електроенергетику», крім статей 15,
151 та 17, які діють до 01.07.2019 року, та впровадив Європейську модель ринку
електричної енергії.
Нова модель ринку електричної енергії передбачає впровадження ринку прямих
двосторонніх строкових договорів між виробниками та постачальниками/споживачами
електричної енергії, розділення енергопостачальних компаній на постачальні та
розподільні Товариство. Також впроваджуються допоміжні ринки: ринок на добу
наперед, внутрішньоденний ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг.
Розділення енергопостачальних компаній на операторів систем розподілу та
постачальників відбулося з 01.01.2019 року і вже призвело до багатьох проблем на
роздрібному ринку, які торкнулися і ПрАТ «Укргідроенерго». Крім значного
ускладнення обліку електричної енергії багато споживачів не знайшли вчасно свого
постачальника і опинилися у постачальника останньої надії, що призвело до суттєвого
збільшення витрат на електроенергію. Комерційні пропозиції постачальників в
більшості пропонують замість конкретної ціни формулу, левову частку якої складає
вартість закупівлі на оптовому ринку, яку неможливо точно спрогнозувати. Особливо
постраждали споживачі, які підпадають під дію Закону «Про публічні закупівлі», яким
тепер доводиться купляти електричну енергію шляхом проведення складних і
довготривалих тендерних процедур, які до того ж не відбуваються з високою
вірогідністю.
Для спрощення проведення операцій з купівлі електричної енергії на власні та
господарські потреби станцій в умовах відкриття роздрібного ринку в ПрАТ
«Укргідроенерго» прийнято рішення про отримання ліцензії на постачання електричної
та укладання договору на купівлю електричної енергії з ДП «Енергоринок».
До повного впровадження нової моделі ринку електричної енергії 1 липня 2019 року
необхідно налагодити необхідний інформаційний обмін з Операторами системи
передач, Оператором ринку, Операторами систем розподілу, забезпечити обробку та
зберігання цієї інформації, пройти необхідні процедури кваліфікації генеруючого
обладнання. Для вирішення цих задач будуть внесені необхідні зміни у діючу систему
управління підприємством UA Бюджет та створено допоміжне програмне забезпечення
для формування заявок на продаж електричної енергії на різних сегментах ринку і
формування графіків виробництва силами співробітників Товариство з подальшою
заміною цього програмного забезпечення на професійну трейдінгову систему, коли буде
знайдено фінансування та проведені тендерні процедури.
Також в короткий термін доведеться укласти багато спеціальних договорів з Оператором
системи передачі, Оператором ринку та учасниками ринку, форми яких розроблені
наприкінці 2018 року і які досі не застосовувалися в Україні.
На сьогодні для початку роботи нового ринку розроблені та прийняті більше 100
підзаконних акти, які нажаль потребують суттєвого доопрацювання і взаємоузгодження.
Очікується подальша робота з доопрацювання як основних підзаконних актів, як то
Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньоденного ринку, Кодексів
комерційного обліку, Правил роздрібного ринку і т. і., так і допоміжних нормативних
документів.
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Також Оператор системи передачі та Оператор ринку завершили процедури закупівлі
необхідного програмного забезпечення і займаються його розробкою та впровадженням.
ПрАТ «Укргідроенерго» разом з іншими учасниками ринку бере активну участь у
тестуванні цього програмного забезпечення. Нажаль на сьогодні вдалося протестувати
лише 4 з 18 основних функцій Системи управління ринком Оператора системи передачі
та 3 з 9 основних функцій Оператора ринку.
Нарахування та виплата дивідендів
Відповідно до вимог Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про управління
об’єктами державної власності» рішення про виплату дивідендів приймається
акціонером. Базова ставка для розрахунку суми дивідендів, що сплачуються до бюджету,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.18 р. № 139 «Про затвердження
базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»
встановлено базовий норматив для ПрАТ «Укргідроенерго» в розмірі 30 відсотків
чистого прибутку.
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.04.2018 р.
№ 232, яким затверджено фінансову звітність ПрАТ «Укргідроенерго» за 2017 рік,
встановлено розмір дивідендів за 2017 рік у сумі 439 659,9 тис. грн., що становить 30%
чистого прибутку. Станом на 31 грудня 2018 року дивіденди сплачено в повному обсязі.
40. Події після звітної дати
Відповідно до графіків погашення кредитів Товариство з 1 січня по 13 лютого 2019 року
здійснило погашення заборгованості та відсотків за кредитами та іншими позиковими
коштами:
(в тисячах гривень)

Кредити
Інші позикові кошти
ВСЬОГО

Погашення
заборгованості

Сплата відсотків

175 969

40 707

37 500

12 298

213 469

53 005
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РОЗДІЛ 6. Додатки
Про Звіт
Загальна інформація
Звіт керівництва (Звіт про управління) ПрАТ «Укргідроенерго» за 2018 рік (далі –
Звіт) - це перший Звіт, підготовлений Товариством на добровільній основі і адресований
широкому колу зацікавлених сторін: органам державної влади, місцевим громадам, ЗМІ,
працівникам компанії, партнерам, інвесторам, міжнародним та громадським
організаціям, науковій та експертній спільноті та іншим. Звіт про діяльність
«Укргідроенерго» підготовлений відповідно до вимог українського законодавства,
зокрема згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» від 23.02.2018 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826, методичних
рекомендацій зі складання звіту про управління Міністерства фінансів України і з
урахуванням найкращої практики українських та іноземних енергетичних компаній.
Зокрема, при підготовці Звіту були враховані наступні міжнародні стандарти та
підходи до складання звітності:
• Директиви 2013/34/ЄС;
• Директиви 2014/34/ЄС;
• Стандартів GRI (Global Reporting Initiative — Глобальна ініціатива щодо
звітування);
• Вимог Комісії з цінних паперів та фондового ринку США (United States Securities
AndExchange Commission) щодо підготовки звіту за формою 20-F;
• Керівництва Лондонської фондової біржі (London Stock Exchange Group) для
емітентів щодо інтеграції ESG (Environment, Social, Governance — навколишнє
середовище, соціальні питання та корпоративне управління) у звітність та
інформування інвесторів;
• ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності»;
• МСФЗ Практичний звіт 1 «Коментар керівництва»;
• 17 Цілей сталого розвитку ООН;
• Стандарт Міжнародної Ради з інтегрованої звітності IIRC;
• Стандарт із взаємодії з зацікавленими сторонами AA1000SES;
• Принципи підготовки Звіту про Прогрес реалізації принципів Глобального
договору ООН.
У Звіті на позначення Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» також
використано: ПрАТ «Укргідроенерго», «Укргідроенерго», «Товариство», «компанія».
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У Звіті представлена ключова інформація щодо економічних, екологічних, та
соціальних аспектів діяльності ПрАТ «Укргідроенерго».
Межі Звіту
Межі Звіту охоплюють діяльність ПрАТ «Укргідроенерго», до якої входять десять
станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС,
Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1, Дніпровська
ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.
Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі підготовки до будівництва.
Межі Звіту відповідають річному циклу звітності. У Звіті висвітлюється діяльність
ПрАТ «Укргідроенерго» за 2018 календарний рік. Також у Звіті можуть згадуватись
події, що відбулися раніше або пізніше цього періоду, якщо вони можуть мати значення
для більш повного розуміння представленої у Звіті інформації.
Принципи підготовки Звіту
При підготовці Звіту ПрАТ «Укргідроенерго» велику увагу приділило визначенню
істотної для Звіту інформації, важливої для Товариства та основних зацікавлених сторін,
на основі якої можуть прийматися рішення, що мають вагоме значення для Компанії.
Принципи забезпечення якості Звіту
Якість Звіту забезпечується застосуванням наступних принципів Керівництва GRI:
Збалансованість. Товариство намагалось об'єктивно розкривати інформацію і
відображало як позитивні, так і негативні аспекти своєї діяльності, уникало вибіркового
підходу, розкривало теми, які можуть вплинути на рішення зацікавлених сторін.
Співставність. Інформація подається у формі, що дозволяє провести оцінку діяльності
Товариства в часовому розрізі і дає можливість зацікавленим сторонам аналізувати
зміни в результативності організації у економічних, екологічних і соціальних аспектах.
Точність. Дані, представлені у Звіті, досить точні і детальні для того, щоб зацікавлені
сторони могли оцінити результати діяльності Товариства. Всі надані у Звіті дані
офіційно визнаються Товариством і підтверджуються внутрішніми і відкритими
документами.
Ясність. Уся інформація у Звіті подається у формі, зрозумілій і доступній для
зацікавлених сторін, навіть якщо їх знання про організацію та її діяльність не дуже
широкі. Для того, щоб підвищити доступність та зрозумілість інформації, у кінці Звіту
міститься глосарій. Крім того, використовуються графіки та зведені таблиці даних.
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Достовірність. У тексті Звіту наведено посилання на джерела даних. Всі вони розкриті
таким чином, щоб допустити вивчення та забезпечити якість і суттєвість інформації. Це
дає можливість зацікавленим сторонам бути впевненим у можливості перевірки Звіту.
Своєчасність. Звіт публікується за 2018 рік на основі регулярного графіка, уся
інформація доступна своєчасно.
Заява про обмеження відповідальності за публікацію прогнозних даних
Звіт містить інформацію про плани, наміри та очікування ПрАТ «Укргідроенерго» на
середньо- та довгострокову перспективу (щодо результатів своєї діяльності,
фінансового стану, перспектив росту, стратегії тощо). Ця інформація не ґрунтується на
фактичних обставинах і носить прогнозний характер. Для таких прогнозних заяв
властива наявність ризиків та факторів невизначеності, оскільки їх реалізація залежить,
зокрема, від ряду економічних, політичних та правових факторів, що перебувають поза
межами впливу Товариства (фінансово-економічна та політична ситуація у світі,
ситуація на ключових ринках, зміни податкового та екологічного законодавства тощо).
Відтак фактичні показники результативності майбутніх років можуть відрізнятись від
прогнозних заяв, опублікованих у представленому Звіті.
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Основні терміни, виноски та скорочення
Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) – це такі джерела, які поновлюються природним
шляхом. Це відбувається з-за сонячних променів, які падають на поверхню Землі, а в
недалекому майбутньому це невичерпне джерело енергії. До таких джерел відносяться
енергія нашого світила, повітряного потоку, органічної біомаси, енергія потоків водойм
тощо. Також до відновлювальних джерел енергії можна віднести енергію земних надр
(надходить на земну поверхню), тепло навколишнього середовища, його можна
використовувати за допомогою теплових насосів, а також інші джерела, такі як побутове
органічне сміття, стічні і каналізаційні води.
Вітроенергетика (ВЕС) – галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на
використанні кінетичної енергії вітру. Вітер як джерело енергії є непрямою формою
сонячної енергії, і тому належить до відновлюваних джерел енергії. Використання
енергії вітру є одним із найдавніших відомих способів використання енергії із
навколишнього середовища, і було відоме ще в давні часи.
Глобальний договір ООН – стратегічна та політична ініціатива, в якій беруть участь
організації, чиї діяльність та стратегії відповідають цілям ООН, спрямованим на
побудову екологічної та цілісної світової економіки.
Гідроелектроста́нція (ГЕС) – електростанція, яка за допомогою гідротурбіни
перетворює кінетичну енергію води в електроенергію.
Гідроакумулюва́льна електростанція (ГАЕС) (англ. Pumped-storage hydroelectricity
(PSH), or pumped hydroelectric energy storage (PHES) – гідроелектрична станція, що
використовується для вирівнювання добового графіка навантаження енергосистеми.
Гідротранспортна система (ГТС), (рос.гидротранспортная система, англ. hydraulic
pipiline system, hydrotransport system; нім. Hydrotransportsystem n) – сукупність споруд,
транспортних засобів, трубопроводів, запірної, регулівної та запобіжної арматури,
допоміжного обладнання та систем автоматизованого керування, що здійснює
переміщення твердих сипких матеріалів у вигляді гідросумішей.
Донний водовипуск – споруда, що призначена для регулювання рівня води, повного
скиду води з водойми, а також для переміщення об’єктів аквакультури у рибо
вловлювач.
Енергоефективність – раціональне використання енергетичних ресурсів, досягнення
економічно доцільної ефективності використання існуючих паливно-енергетичних
ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки і технологій та дотриманні вимог до
навколишнього середовища.
ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) – міжнародний фінансовокредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до
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Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік
цих країн у міжнародні господарські зв'язки.
Коефіцієнт корисної дії – відношення виконаної роботи до загальних енергетичних
затрат на її виконання. Безрозмірна величина, яка вимірюється у відсотках. Є важливою
характеристикою машин та двигунів.
НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг) – незалежний державний колегіальний орган, метою
діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю
суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (англ. Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD)) – міжнародна організація, що
об'єднує 34 країни світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян та
високим ІРЛП і розглядаються як розвинені. Договір про ОЕСР був підписаний 14
грудня 1960 в Парижі, але вступив у дію 30 вересня 1961 на базі Європейської організації
економічного співробітництва з метою координації економічної політики країн-членів
ОЕСР і погодженням програми допомоги країнам, що розвиваються.
Організація об'єднує 35 найбільш економічно розвинених країн світу – більшість держав
Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія
та інші. Штаб-квартира розміщена у Парижі (Франція).
ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації
(зокрема з Україною), у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо.
Об'єднана енергетична система України – сукупність електростанцій, електричних і
теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, що об'єднані спільним режимом
виробництва, передачі та розподілу електричної й теплової енергії за їх
централізованого управління.
Операція об'єднаних сил (ООС, англ. Joint Forces Operation) – комплекс військових
і спеціальних організаційно-правових заходів українських силових структур,
спрямований на протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних
формувань у війні на сході України
Сонячна електростанція (СЕС) – інженерна споруда, що перетворює енергію
сонячного випромінювання на електричну енергію.
Теплова електростанція (ТЕС) – електростанція, в якій первинна енергія має хімічну
форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових
електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається
перетворення хімічної енергії палива в тепло газів – продуктів згоряння; це тепло
передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло
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перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з
турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло
охолоджувальній воді (наприклад, з річки); на деяких електростанціях застосовують
замість парової газову турбіну.
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) –
європейська мережа системних операторів передачі електроенергії.
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Таблиця показників звітності GRI Standarts
Загальні
стандартні
елементи
звітності

Опис показника

Розділ звіту

GRI 102: Загальні елементи звітності
Профіль організації
Назва організації

РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
Система корпоративного управління

GRI 102-2

Головні бренди, види продукції, а також послуги

РОЗДІЛ 1. ПРО
«УКРГІДРОЕНЕРГО».
Огляд енергетичного ринку
України

GRI 102-3

Розташування штаб-квартири організації

РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
Система корпоративного управління

GRI 102-4

Країни, в яких організація здійснює свою
діяльність

КАРТА ПРИСУТНОСТІ

GRI 102-5

Характер власності та організаційно-правова
форма

РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
Організаційна структура ПрАТ
«Укргідроенерго»

GRI 102-1

GRI 102-6

Ринки, на яких працює організація

GRI 102-7

Масштаб організації

GRI 102-8

Інформація про співробітників та інших
працівників

GRI 102-12

Розроблені зовнішніми сторонами економічні,
екологічні та соціальні хартії, принципи або інші
ініціативи, до яких організація приєдналася або
підтримує

GRI 102-13

Членство в асоціаціях (наприклад, галузевих)
і/або національних і міжнародних організаціях
по захисту інтересів

РОЗДІЛ 1. ПРО
«УКРГІДРОЕНЕРГО».
Огляд енергетичного ринку
України
РОЗДІЛ 1. ПРО
«УКРГІДРОЕНЕРГО»
РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
Стратегія розвитку
«Укргідроенерго»
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Соціальна політика компанії
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стратегія корпоративної
соціальної відповідальності
Укргідроенерго
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Взаємодія із суспільством

Стратегія
GRI 102-14

Звернення генерального директора

GRI 102-15

Ключові впливи, ризики та можливості

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПрАТ
«Укргідроенерго»
РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ.
Управління ризиками

Етика та добросовісність
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GRI 102-16

Цінності, принципи, стандарти і норми
поведінки організації

РОЗДІЛ 1. ПРО
«УКРГІДРОЕНЕРГО»
Місія та цінності

Корпоративне управління
GRI 102-18

Структура управління організації

GRI 102-22

Склад вищого корпоративного органу і його
комітетів

GRI 102-24

Порядок висування та відбору кандидатів у
члени вищого органу корпоративного
управління і його комітетів

РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
Організаційна структура ПрАТ
«Укргідроенерго»
РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
Організаційна структура ПрАТ
«Укргідроенерго»
РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
Організаційна структура ПрАТ
«Укргідроенерго»

Взаємодія із зацікавленими сторонами
GRI 102-41

Охоплення співробітників колективними
договорами

GRI 102-43

Підхід організації до взаємодії із зацікавленими
сторонами

GRI 102-45

Процедура звітності
Юридичні особи, включені в звітність

GRI 102-50

Звітний період

GRI 102-51

Дата публікації останнього звіта

GRI 102-52

Цикл звітності

GRI 102-53

Контактна особа, до якої можна звернутися з
питаннями щодо даного звіту

GRI 102-55

Таблиця показників Стандартів GRI

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Соціальна політика компанії
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Взаємодія із суспільством
КАРТА ПРИСУТНОСТІ

РОЗДІЛ 6. Додатки
Про Звіт
РОЗДІЛ 6. Додатки
Про Звіт
РОЗДІЛ 6. Додатки
Про Звіт
РОЗДІЛ 6. Додатки
Контактна інформація
РОЗДІЛ 6. Додатки
Таблиця показників звітності
GRI Standarts

GRI 200: Економічні
GRI 201: Економічна результативність
GRI 201-1

Створена і розподілена пряма економічна
вартість

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ.
Ключові операційні результати

GRI 203: Непрямий економічний вплив
GRI 103-2

Управлінський підхід та його компоненти

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
Інвестиційна діяльність

GRI 203-1

Інвестиції в інфраструктуру і безоплатні послуги

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
Інвестиційна діяльність

GRI 205: Протидія корупції
GRI 103-2

Управлінський підхід та його компоненти

РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ. Антикорупційна
програма
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GRI 205-2

Інформування про політику і методи протидії
корупції та навчання їм

GRI 205-3

Підтверджені випадки корупції та вжиті заходи

РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ.
Антикорупційна програма
РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ.
Антикорупційна програма

GRI 300: Екологічні
GRI 302: Енергія

GRI 302-4

Зниження енергоспоживання

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Енергоефективність та
енергозбереження

GRI 303: Вода
GRI 303-1

Взаємодія з водою як загальним ресурсом

GRI 303-3

Водозабір

GRI 303-5

Споживання води

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Екологічна політика компанії
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Екологічна політика компанії
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Екологічна політика компанії

GRI 305: Викиди
GRI 103-2

Управлінський підхід та його компоненти

GRI 305-5

Скорочення викидів парникових газів

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Екологічна політика компанії
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Екологічна політика компанії

GRI 306: Скиди та відходи
GRI 103-2

Управлінський підхід та його компоненти

GRI 306-1

Загальний об'єм скидання стічних вод

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Екологічна політика компанії
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Екологічна політика компанії

GRI 307: Відповідність екологічним нормам
GRI 307-1

Недотримання екологічних законів та правил

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Екологічна політика компанії

GRI 400: Соціальні
GRI 401: Зайнятість
GRI 103-1

Пояснення матеріальної теми та її межі

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Соціальна політика компанії
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GRI 103-2

Управлінський підхід та його компоненти

GRI 401-1

Загальна кількість і відсоток найнятих
працівників, а також плинність кадрів

GRI 401-2

GRI 103-2

GRI 403-1

Пільги, що надаються співробітникам, які
працюють на умовах повної зайнятості, та не
надаються співробітникам, які працюють на
умовах тимчасової або неповної зайнятості
GRI 403: Здоров'я та безпека на робочому
місці

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Соціальна політика компанії
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Соціальна політика компанії
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Соціальна політика компанії

Управлінський підхід та його компоненти

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Безпечні умови праці

Система управління охороною праці та
безпекою праці

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Безпечні умови праці

GRI 403-3

Служби охорони праці

GRI 403-5

Навчання працівників з питань охорони праці та
безпеки

GRI 403-6

Сприяння здоров'ю працівників

GRI 403-9

Види та рівень виробничого травматизму

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Безпечні умови праці
РОЗДІЛРОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Безпечні
умови праці

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Безпечні умови праці
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Безпечні умови праці

GRI 404: Підготовка та освіта
GRI 404-1

Середньорічна кількість годин на навчання
одного співробітника

GRI 404-2

Програми розвитку навичок і освіти

GRI 405-1

GRI 405: Різноманітність та рівні можливості
Склад керівних органів і основних категорій
персоналу організації з розбивкою за статтю,
віковими групами, приналежність до груп
меншин та іншими ознаками різноманітності
GRI 413: Суспільство

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.Соціальна
політика компанії
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.Соціальна
політика компанії
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.Соціальна
політика компанії
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GRI 103-1

Пояснення матеріальної теми та її межі

GRI 103-2

Управлінський підхід та його компоненти

GRI 413-1

Відсоток підрозділів з реалізованими
програмами взаємодії з місцевими громадами,
програмами оцінки впливу на місцеві спільноти
та програмами розвитку місцевих громад

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Взаємодія із суспільством
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Взаємодія із суспільством
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА
ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Взаємодія із суспільством
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Анкета зворотнього зв’язку
Шановний читачу!
Щойно Ви ознайомилися з річним Звітом керівництва (Звітом про управління) ПрАТ
«Укргідроенерго» за 2018 рік.
Ми прагнемо до максимально прозорого і чесного діалогу з усіма зацікавленими сторонами і
будемо вдячні, якщо Ви допоможете покращити якість звітності Товариства, відповівши на
кілька простих запитань.
До якої групи зацікавлених сторін Ви належите?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Менеджмент та Персонал
Акціонери
Державні органи
Партнери
Інвестори
Фінансово-кредитні інститути
Підрядники та постачальники
Населення
Громадські організації
Засоби масової інформації
Сім’ї працівників
Міжнародні організації
Інша група:

1. Чи знайшли Ви у Звіті істотну інформацію щодо питань, які Вас хвилюють?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
• Повністю
• Частково
• Ні
• Переглянув Звіт
3. Яка інформація, представлена у Звіті, зацікавила Вас найбільше?
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Яка була для Вас найменш цікавою?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Вкажіть теми, які цікавлять Вас, проте не були зазначені у Звіті:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6. Оцініть, будь ласка, цей Звіт за наступними критеріями:
Загальне враження

Повнота розкриття інформації,
що Вас цікавить
Достовірність і об’єктивність
інформації
Ясність і доступність
викладу інформації
Структура і зручність пошуку
інформації
Оформлення та дизайн

•

•

відмінно

добре

•

•

відмінно

добре

•

•

відмінно

добре

•

•

відмінно

добре

•

•

відмінно

добре

•

•

відмінно

добре

•

•

задовільно погано
•

•

задовільно погано
•

•

задовільно погано
•

•

задовільно погано
•

•

задовільно погано
•

•

задовільно погано

•

важко
відповісти
•

важко
відповісти
•

важко
відповісти
•

важко
відповісти
•

важко
відповісти
•

важко
відповісти

7. Які рекомендації щодо поліпшення діяльності Товариства Ви хотіли б дати?
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Інші коментарі та рекомендації щодо Звіту:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Якщо Ви хочете отримати відповідь на свої коментарі, будь ласка, залиште Ваші контактні
дані:

ПІБ
Організація
Посада
Телефон/e-mail

ДЯКУЄМО ЗА ВАШ ВІДГУК!
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Контактна інформація
Апарат Управління ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
адреса: 07300, Україна, Київська область, м. Вишгород
Загальні питання:
Для офіційних запитів з боку ЗМІ.

+380 4596 58 239
телефон:
+38 04596 58 450
+38 04596 22 007
електронна пошта канцелярії:
office@uhe.gov.ua
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ВКЛАДИШ
КИЇВСЬКА ГЕС
АДРЕСА

07300, Україна, Київська область, м. Вишгород
Київська ГЕС – перша (верхня) сходинка Дніпровського каскаду
гідроелектростанцій, розташована на річці Дніпро в кількох кілометрах від
Києва. Станція входить до структури філії «Каскад Київських ГЕС та ГАЕС».
Київську ГЕС побудовано в рекордно короткі строки:1960-1968 роки.
На Київській ГЕС вперше в колишньому СРСР використано низьконапірні
горизонтальні капсульні гідроагрегати.

ОПИС

Унікальність Київського гідровузла полягає в тому, що тут вперше в практиці
вітчизняного гідробудівництва будівля ГЕС була об'єднана з бетонною
водозливною греблею з 20 водозливами.
Сьогодні будівля ГЕС шириною 51 м та довжиною 285 м сполученого типу,
конструктивно поділена температурно-осадовими швами на п'ять блоків по
4 горизонтально-капсульні агрегати в кожному.
Станом на 01.01.2018 р. встановлена потужність Київської ГЕС складає 440
МВт.
Розпочалося спорудження Київської
гідроелектростанції по проекту, розробленому
провідним проектно-дослідним інститутом
«УкрГідроПроект». Будівництво велося колективом
тресту Кременчукгесбуд. Під час будівництва було
впроваджено чимало новітніх організаційних та
конструктивних рішень. Зокрема зменшення
вартості будівництва та скорочення його терміну
при підвищенні якості будівельних конструкцій було
досягнуто завдяки застосуванню збірного
1960 рік
залізобетону. На Київській ГЕС також було вперше
впроваджено нові технології високочастотного
монтажу крупних бетонних конструкцій.
Одночасно зі спорудженням ГЕС на правому березі
Дніпра було побудовано житловий комплекс для
гідроенергетиків, школи, дитячі садки, магазини та
їдальні.

ІСТОРІЯ
БУДІВНИЦТВА

1961 рік

1962 рік

Жовтень-грудень:організація буд майданчика,
намив перемичок котловану.
Червень: перша черга бетонного заводу.
Липень: початок відкачки котловану шлюзу.
Серпень: перший кубометр бетону укладено в
судноплавний шлюз.
Жовтень: початок земляних робіт на лівобережній
греблі.
Січень: змонтовано перехід через Дніпро ЛЕП-35 кВ.
Березень: початок робіт у котловані ГЕС.
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Травень: перший кубометр бетону укладено в
фундамент ГЕС.
1963 рік

1964 рік

1965 рік
1966 рік
1967 рік

1968 рік

СТАНЦІЯ СЬОГОДНІ

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Квітень: перший кубометр бетону укладено в
судноплавний шлюз.
Вересень: введено в експлуатацію судноплавні
споруди.
Листопад: затоплення котловану та перекриття
Дніпра.
Грудень: пуск першого агрегату ГЕС.
Пуск агрегатів №2,3,4.
Пуск агрегатів №5-10.
Пуск агрегатів №11-16.
Пуск агрегатів №17-20.
За час побудови Київської ГЕС було виконано
земляних робіт обсягом 79 400 тис. кубометрів;
укладено 825 тис. кубометрів монолітного бетону.
Перший директор будівництва - Строков Г. І.,
перший головний інженер станції - Строганов Є. М.
Водосховище Київської ГЕС – руслове, річкового
типу, з обмеженим сезонним регулюванням.
Загальна довжина захисних споруд – 70 км,
найбільша висота руслової греблі – 22 м. Довжина
напірного фронту гідровузла – 42,3 км,
максимальний напір води на споруди становить
11,8 м, максимальна витрата води через споруди
14400 м3 / с. Повний об’єм водосховища 3,73 км3.
Корисний об’єм водосховища 1,17 км3. Глибина
спрацювання 1,5 м. Площа дзеркала водосховища
922 км2.
Згідно проекту будівництва станції електричну
схему було скомпоновано на базі 5-ти блоків,
кожний з яких включає до свого складу
підвищуючий трансформатор потужністю 80 тис.
кВА і вимикач зі сторони 110 кВ. Зв'язок з
об'єднанною енергосистемою здійснювався по
двом повітряним лініям напругою 110 кВ.
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До складу основних споруд ГЕС входять: будівля
гідроелектростанції з право- і лівобережними
устоями, відкритий розподільчий пристрій (ВРП) 110
кВ, суміщена бетонна водозливна гребля з 20-ма
водозливами. До складу гідровузла також входять
правобережна і лівобережна гребля, захисна дамба
правого берега, гребля – вставка між шлюзом та
будівлею ГЕС, дамба-хвилеріз, руслова гребля й
безнапірні дамби лівого берега та Київський
судноплавний шлюз (який на сьогодні належить до
ДП «Укрводшлях»).

ОСНОВНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загалом на ГЕС встановлено 20 горизонтальнокапсульних агрегатів із поворотно-лопатевими
гідротурбінами типу ПЛ 15/ГК-600М виробництва
Харківського турбінного заводу та горизонтальними
синхронними генераторами типу СГК-538/160-70
поставки заводу «Електроважмаш», встановлена
потужність яких на сьогодні (після проведення
реконструкції гідроагрегатів) становить 440 МВт.
Над перекриттям проточної частини в надагрегатних
приміщеннях розташовано: головні виводи
генераторів, маслонапірні установки з регуляторами
швидкості агрегатів, насоси, тощо. Верхнє
перекриття цих приміщень у комплексі з
надагрегатною металевою кришкою утворює поріг
водозливу. Від нижнього б’єфу вздовж всієї
надводної частини будівлі ГЕС міститься закритий
розподільчий пристрій (ЗРП) 6,3 кВ, попід яким
проходить кабельний напівповерх. На верхньому
перекритті ЗРП – 6,3 кВ встановлено силові
підвищувальні трансформатори (по одному на
кожен блок).
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КИЇВСЬКА ГАЕС
АДРЕСА

ОПИС

07300, Україна, Київська область, м. Вишгород
Київська ГАЕС – перша в країнах СНД гідроакумулююча електростанція,
розташована на правому березі Дніпра на відстані 2,5 км від Київської
ГЕС. ГАЕС споруджена для збільшення пікової потужності в об'єднаній
енергосистемі України, сприяння рівномірному навантаженню
теплових та атомних станцій. Станція входить до структури філії «Каскад
Київських ГЕС та ГАЕС.
1963 рік

ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА

1964 рік
1970 рік
1972 рік

СТАНЦІЯ СЬОГОДНІ

Розпочалося будівництво Київської ГАЕС.
Побудовані підводна частина будівлі ГАЕС та
монтажного майданчика.
Наповнення водосховища Київської ГЕС.
Введений в роботу перший гідроагрегат ГАЕС.
Введений в роботу останній, шостий, гідроагрегат
ГАЕС.
Будівля ГАЕС сполучена з верхнім басейном 6
напірними залізобетонними та металевими
трубопроводами діаметром 3,8 м.

Верхній басейн, створений на висоті 70 м над
рівнем Київького водосховища з корисним обсягом
ТЕХНІЧНІ
– 3,7 млн куб.м, куди в період нічного зниження
ХАРАКТЕРИСТИКИ енергоспоживання в енергосистемі закачується
вода. Спрацьовується верхня водойма ГАЕС у
вечірні години під час найбільшого
енергоспоживання в енергосистемі. Площина
дзеркала – 0,67 кв. км, довжина 1,45 км. Глибина
спрацювання – 6,7 м. Нижнім водосховищем є
Київське море.
До складу основних об'єктів ГАЕС входять: верхній
гідроакумулюючий басейн, будівля електростанції,
монтажний майданчик. В будівлі ГАЕС встановлено
6 вертікальних гідроагрегатів. Три агрегати
потужністю по 41,5 МВт з радіально осьовими
ОСНОВНІ
турбінами і три з насос-турбінами потужністю по 37
ХАРАКТЕРИСТИКИ МВт в генераторному режимі і по 43 МВт в
насосному.
Встановлена потужність ГАЕС 235,5 МВт, в
насосному – 135 МВт. Працюючи в насосному
режимі ГАЕС за 6 годин наповнює верхній басейн.

264

КАНІВСЬКА ГЕС
АДРЕСА

19000, Україна, Черкаська область, м. Канів, вул. Золотоніська,1
Канівська ГЕС розташована на заплаві правого берега річки Дніпро біля північної
околиці міста Канева і є другим ступенем Дніпровського каскаду.
До складу Канівського гідровузла входять:

ОПИС
Будівля ГЕС суміщена з водозливною греблею із спряженими стоянами;
Правобережна та лівобережна земляні греблі із шлюзом та монтажним
майданчиком;
Розділова дамба з ВРУ - 110/330 кВ.

1962 рік

1964 рік

ІСТОРІЯ
БУДІВНИЦТВА
1965 рік

1972 рік
1975 рік
1976 р.

12 грудня розроблено проект Канівської ГЕС Українським
відділенням проектно-дослідницького інституту «Укргідропроект»
ім. С.Я. Жука. В місто Канів прибули перші будівельники
Дніпробуду.
Розпочалося спорудження Канівської гідроелектростанції. Велись
підготовчі роботи по укладці бетону в споруду ГЕС. Земснаряди
намивали перемички, котрі огороджували котлован ГЕС. На
початку квітня 1964 року було подано напругу 110 кВ на об’єкти
будівництва Канівської ГЕС. В середині квітня 1964 року був
виданий наказ на широкий фронт земляних і арматурних робіт по
котловану ГЕС.
У листопаді у котлован було закладено перші кубометри бетону.
Будівництво велось колективом управління «Дніпробуд» при
участі: «Спецгідроенергомонтаж», «Гідромонтаж»,
«Гідроелектромонтаж», «Гідроспецбуд», «Гідромеханізація».
4 листопада відбувся пуск першого гідроагрегату. Позначка у
водосховищі становила 84,0 м. Поступово відбувалося наповнення
водосховища.
16 квітня введено в експлуатацію останній гідроагрегат . В кінці
грудня позначка водосховища досягла 89,0 м.
На спаді весняного паводку відбувається заповнення водосховища
до проектної позначки 91,5м. Канівська ГЕС запрацювала на повну
потужність.

265

Проектні характеристики гідровузла:
Довжина напірного фронту – 16,3 км
Відмітка рівня води у верхньому б’єфі (НПР) – 91,5 м
Середній багаторічний стік – 44500 млн. м3
Середні багаторічні витрати води – 1410 м3/с
Розрахункові максимальні витрати через споруду - 25300 м3/с
Площа дзеркала водосховища при НПР – 642 км2
Об’єм водосховища при НПР – 2,62 км3 (корисний – 0,32км3)
Технічні характеристики:

СТАНЦІЯ
СЬОГОДНІ

Руслова бетонна будівля ГЕС складається з шести агрегатних секцій розміром 57 Х 57 м та
блоку монтажного майданчика. Будівельна висота – 39,7 м. Загальна довжина будівлі – 343
м. На ГЕС встановлено 24 капсульних гідроагрегати горизонтального типу. Над кожним
гідроагрегатом розташовано поверхневий водоскид. Поріг водоскиду утворюється верхніми
перекриттями підводних приміщень споруди ГЕС. В підводній частині споруди розташовані
всі основні приміщення: машинна зала, приміщення маслонапірних установок, виводи
гідроагрегатів, оглядова галерея, комунікації станції, допоміжне обладнання, а також
трубопроводи і насосне обладнання.
Основні характеристики:
Потужність одного гідрогенератора – 22 МВт (18,5МВт до реконструкції)
На кінець 2018 року встановлена потужність Канівської ГЕС – 493 МВт,
Робоча потужність (середньорічна за 2018 рік) – 355,1 МВт.
Час використання середньої встановленої потужності Канівської ГЕС за 2018рік складає
1866 годин.
Сучасні показники
Вироблено електроенергії:
з початку експлуатації ГЕС – 40 млрд. 555млн. кВт/год
за 2018 рік – 915 млн. кВт/год
Станом на 1 січня 2019 року на Канівській ГЕС працює – 303 працівники.
До 50-річного ювілею Канівської ГЕС, який відбудеться у 2022 році ми плануємо:
Закінчити реконструкцію 4 і 5 блоків ГЕС із переведенням на напругу 6,3 кВ.
Збудувати новий адміністративно-виробничий корпус ГЕС.
Збільшити сумарну потужність ГЕС після закінчення ІІ етапу реконструкції до 524 тис. кВт.
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КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС
АДРЕСА

ОПИС

ІСТОРІЯ
БУДІВНИЦТВА

27519, Україна, Кіровоградська область, Світловодський район, Павлівська
сільрада, масив “Кременчуцька ГЕС”, вул. Енергетиків, 1
Кременчуцька ГЕС – третя сходинка Дніпровського каскаду. Розташована ГЕС на
землях Світловодського району у м. Світловодськ. Всі бетонні споруди гідровузла
розташовані на гранітах. Основою земляної греблі є мілко зернисті алювіальні
піски. На Кременчуцькій гідроелектростанції установлено 12 вертикальних
гідроагрегатів з турбінами поворотно-лопатевого типу. Встановлена потужність
складає 639 МВт.
Будівля ГЕС відкритого типу складається із шести агрегатних секцій шириною по
50 м і довжиною 63,8 м і блоку монтажного майданчику розміром, відповідно до
плану - 18,5 х 41,3 м. В кожній секції розміщено по два агрегати.
В період розробки гіпотези «Великого Дніпра» були розпочаті
1930-ті роки
проектно-пошукові роботи по виявленню місця спорудження
на Середньому Дніпрі.
ГІДЕП провів значну роботу по створенню схеми
1949-1952 роки
комплексного використання Дніпра, що передбачала
спорудження гідроелектростанцій на Дніпрі.
15 липня: на березі Дніпра в районі с. Табурище з’явилася
геолого-розвідувальна експедиція, яка відкрила сторінку
життя Кременчуцької ГЕС.
27 жовтня: враховуючи велике народногосподарське
значення Кременчуцького гідровузла, Рада Міністрів СРСР
доручила Міністерству будівництва електростанцій СРСР
1953 рік
переглянути раніше створений проект Кременчуцької ГЕС з
водосховищем і на початок липня 1954 року подати його на
розгляд Раді Міністрів СРСР, Комітету в справах будівництва
та Держплану СРСР. Створення великого Кременчуцького
водосховища дозволяло регулювати 94,6 % загального стоку
Дніпра.
25 березня: Рада Міністрів СРСР прийняла рішення про
будівництво Кременчуцької ГЕС.
27 березня: за наказом Міністра електростанцій і
електропромисловості СРСР Головгідроенергобуду доручено
створити у квітні 1954 року будівельно-монтажне управління
«Кременчукгесбуд».
Кінець травня: були здійснені всі організаційні заходи по
1954 рік
створенню управлінь і дільниць «Кременчукгесбуду».
7 червня: покладено каміння під фундамент першого будинку
нового міста.
20 червня: прийнята постанова ЦК КП України і Уряду УРСР
про будівництво зразкового міста.
Кінець грудня: було здано в експлуатацію залізничну колію
Бурти – Табурище та автошлях Крюків – таборище.
25 жовтня: було завершення спорудження лінії
електропередач довжиною 91 км від підстанції «Північна»,
яка розташована неподалік міста Кривий Ріг до будівельного
1955 рік
майданчика Кременчуцької ГЕС.
Листопад: піщаними перемичками перекрито старе русло
Дніпра.
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Грудень: розпочато виймання скельних грунтів у котлованах
основних споруд.

1956 рік

1957 рік

1958 рік

1959 рік

1960 рік

1961 рік

25 квітня розпочато намивання лівобережної земляної греблі.
Березень: початок укладання бетону в основні споруди
гідровузла.
17 червня: Міністерство будівництва електростанцій СРСР
прийняло рішення про спорудження будівлі ГЕС без
спорудження наземної частини машинної зали, а шлюз – без
башт.
1 листопада: відбулося урочисте закладання на дно
котловану будівлі ГЕС меморіальної дошки.
Березень: укладено перший бетон у водозливну греблю.
4 травня: Кременчуцьку ГЕС об’явлено Всесоюзною
комсомольсько-молодіжною будовою.
28 травня: вважається початком монтажних робіт на першому
гідроагрегаті. Цього дня на монтажному майданчику
приступили до складання робочого колеса першої
гідротурбіни.
6 вересня: відбувся пропуск перших суден через
Кременчуцький шлюз.
3 жовтня: затоплено котлован ГЕС.
4 жовтня: повністю перекрито русло Дніпра.
23 листопада: о 19 годині 40 хвилин здійснено пробний пуск
першого гідроагрегату Кременчуцької ГЕС.
5 грудня : о 4 годині 07 хвилин перший гідроагрегат було
увімкнено в енергосистему «Дніпроенерго».
15 грудня: о 18 годині 06 хвилин увімкнено в електромережу
другий гідроагрегат.
25 грудня: увімкнено в електромережу третій гідроагрегат.
5 січня: увімкнено в електромережу четвертий гідроагрегат і
поставлено під навантаження.
Березень: закінчено бетонування водозливної греблі.
31 березня: дав промисловий струм п’ятий гідроагрегат.
29 квітня: дав промисловий струм шостий гідроагрегат.
31 травня: підключено до електромережі сьомий
гідроагрегат.
Серпень: проставлено під навантаження восьмий і дев’ятий
гідроагрегати.
16 вересня: почав роботу десятий гідроагрегатА.
23 жовтня: увімкнено в електромережу одинадцятий
гідроагрегат.
31 жовтня: о 1 годині 30 хвилин підключено до енергомережі
дванадцятий гідроагрегат.
4 листопада: відбувся урочистий мітинг будівельний
присвячений достроковому пуску останнього гідроагрегата
Кременчуцької ГЕС.
16 жовтня Кременчуцька ГЕС була здана урядовій комісії.
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1962 рік

СТАНЦІЯ СЬОГОДНІ

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

24 травня: Кременчуцька ГЕС досягла своєї проектної
потужності.
29 липня: відбулося урочисте відкриття Кременчуцької ГЕС.
Потужність гідроелектростанції встановлена на початок вводу
в експлуатацію становить 625 МВт, її середньорічний
виробіток склав 1506 тис. кВт/год.
Довжина будівлі ГЕС складає 305 м, водозливна гребля має
довжину 192 м, правобережна гребля має довжину 526 м,
руслова і лівобережна гребля має довжину 11 км.
Кременчуцька ГЕС має підстанцію з відкритими
розподільними пристроями 330/154 кВ .
Кременчуцька ГЕС має дванадцять гідроагрегатів. Штатна
кількість працівників станом на 01.01.2019 року 306
працівників.
Встановлена потужність станом на 01.01.2018 року складає
639 МВт.
Річний виробіток електроенергії Кременчуцької ГЕС за 2018
рік становить 1 386,6 млн. кВт /год
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СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС
АДРЕСА

ОПИС

51918, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Рєпіна, 22
Середньодніпровська ГЕС є четвертою сходинкою Каскаду Дніпровських ГЕС.
На ділянці Кам’янського водосховища в річку Дніпро впадає вісім притоків, 5 з
яких малі річки. Найбільшими притоками є Псел й Ворскла.
Середньодніпровська ГЕС, зважаючи на місцезнаходження в Каскаді,
використовує водні ресурси, зрегульовані Кременчуцьким водосховищем.
До складу гідровузла входять:
будівля ГЕС довжиною 228 м, зведена без машинної зали з установкою
гідроагрегатів під окремими металевими ковпаками;
бетонна водозливна гребля гравітаційного типу з 10-ма водоскидами шириною
по 16 м кожний, загальною довжиною греблі 191,5 м, отвори перекриваються
пласкими ковзаючими затворами;
судноплавний однокамерний шлюз шириною 18 м, довжиною 275 м;
правобережна та лівобережна земляні греблі загальною довжиною 7045 м та
Орільська захисна дамба – 28,4 км.
Загальна довжина гідроспоруди напірного фронту складає 7,4км (36,34 км з
урахуванням Орільської захисної дамби)
1963 рік

ІСТОРІЯ
БУДІВНИЦТВА

СТАНЦІЯ СЬОГОДНІ

1964 рік

15 грудня введений перший агрегат ГЕС
23 листопада введений останній, 8-й агрегат ГЕС.
Через водозливну греблю, будівлю ГЕС та шлюз збудовані
мости, по яких прокладена залізнична колія та
автомобільний шлях. По лівобережній земляній греблі
прокладено автошлях, що дозволило з’єднати лівий та
правий береги Дніпра та розширить місто Кам’янське за
рахунок будівництва лівобережного житлового комплексу
на 100 тис. жителів, а також дозволило збудувати Аульську
насосну станцію, яка забезпечує питною водою місто
Кам’янське, Дніпро та інші населені пункти
Дніпропетровської області
ГЕС обладнана 8 гідротурбінами з діаметром робочого
колеса 9300 мм і гідрогенераторами СВ-1500/110-116М
УХЛ4. За габаритами гідротурбіни є найбільшими в Україні.

Довжина напірного фронту гідровузла - 7,4 км
Напір на спорудження максимальний - 12,6 м
ТЕХНІЧНІ
Витрати води через споруду - 22200 м3/сек
ХАРАКТЕРИСТИКИ в тому числі
через греблю - 17800
через гідроагрегати - 4400
Обсяг водосховища повний - 2,45 км3 або 2450 мл. м3 (при
НПР)
Глибина спрацювання, м 1,0
Площа дзеркала при НПР, км2 567
На станції працює 272 працівників станом на 01.01.2019р.
ОСНОВНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ Встановлена потужність станом на 01.01.2019р. становить
388МВт.
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Середньорічне виробництво електроенергії – 1,2 млрд
кВт*год.
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ДНІПРОВСЬКА ГЕС
АДРЕСА

ОПИС

ІСТОРІЯ
БУДІВНИЦТВА

69096, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 1
Дніпровська ГЕС - це перша ГЕС, яка збудована на річці Дніпро, та п’ята
(передостання) ступінь Дніпровського каскаду гідроелектростанцій.
Встановлена потужність станції на 2018 рік складає 1553,8 МВт. Дніпровська
ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС2, які утворюють єдиний комплекс гідротехнічних споруд, розташованих під
однією греблею. На Дніпровській ГЕС-1 встановлені 10 гідроагрегатів з
турбінами радіально-осьового типу. На Дніпровській ГЕС-2 встановлені 8
гідроагрегатів: 5 з турбінами поворотно-лопатевого типу, 3 з пропелерними
турбінами. В подальшому планується заміна всіх пропелерних турбін на
поворотно-лопатеві.
Будівництво Дніпровської ГЕС розпочалось у березні 1927
році та вирішувало декілька проблем Придніпров′я: поперше створювався потужний промислово-енергетичний
1927 рік
центр, та завдяки греблі ГЕС що підняла рівень води у річці
Дніпро на 37,8 м., утворилась можливість судноплавства
від Чорного моря до Києва та вище.
1 травня 1932 року було введено в експлуатацію перший
гідроагрегат.10 жовтня 1932 року рішенням уряду
Дніпровська ГЕС зарахована в число діючих промислових
1932 рік
підприємств. На той час потужність першої черги ГЕС
становила 310 тис. кВт., це п’ять гідроагрегатів потужністю
62 тис. кВт. кожний.
В січні 1939 року з пуском останнього, дев’ятого
1939 рік
гідроагрегату Дніпровська ГЕС досягла проектної
потужності – 560 тис. кВт.
Під час 2-ї Світової Війни, 18 серпня 1941 року станція була
зупинена та виведена з експлуатації у зв’язку з
1941 рік
наближенням німецьких військ. В 1943 році при відході
німецькі окупанти зруйнували машинний зал, щитову
стінку та греблю ГЕС.
23 лютого 1944 року було прийнято рішення про відбудову
Дніпровської гідроелектростанції в первинному вигляді. З
1944 рік
1944 року по 1950 рік тривала відбудова станції. Перші три
агрегати були введені в експлуатацію у 1947 році з
підвищенням потужності до 72 тис. кВт.
У 1950 році було введено в експлуатацію останній
гідроагрегат і Дніпровська ГЕС досягла проектної
потужності – 650,6 тис. кВт. Прагнення підвищити
ефективність використання гідроенергоресурсів Дніпра і
1950 рік
зростання дефіциту пікової потужності викликали
необхідність розширення Дніпровської ГЕС з будівництвом
другої ГЕС - будівлі машинного залу і встановленням в
ньому восьми гідроагрегатів загальною потужністю - 887,6
тис. кВт.
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1969 рік

1974 рік
1980 рік

СТАНЦІЯ СЬОГОДНІ

10 листопада 1969 р. почалося будівництво Дніпровської
ГЕС-2.
Котлован під будівлею ГЕС-2 розроблявся в низовий
частини дамби, яка була під напором води, рівним майже
- 40м.
При розробці скельного ґрунту був передбачений
комплекс спеціальних заходів, які зменшать сейсмічну дію
вибухів на бетонну греблю.
Будівельні роботи поблизу діючої гідроелектростанції
вимагали обережності, точного розрахунку і таких
інженерних рішень, які не зіпсували б архітектурний
вигляд ДніпроГЕСу.
У 1974 році були введені в експлуатацію перші три
гідроагрегати другої черги Дніпрогес.
У 1980 р Дніпровська ГЕС-2 вийшла на проектну
потужність, введено в експлуатацію восьмий агрегат.
Дніпровський гідровузол побудований нижче порожистої
частини річки в м. Запоріжжя, на міцних скельних породах
- гранітах і гранітогнейсах.
Довжина напірного фронту гідровузла 1200 м
Максимальний тиск на спорудженні 38,7 м
Максимальна витрата води : Через споруди 25437 м3/с
Через греблю 20250 м3/с
Спорудження ГЕС-1 2198 м3/с
Спорудження ГЕС-2 2989 м3/с
Обсяг водосховища Повний млн. 3320 м3
Корисний млн. 850 м3

Напірний фронт складається з водозливної греблі, щитової
ТЕХНІЧНІ
стінки і глухої греблі. Бетонна водозливна гребля
ХАРАКТЕРИСТИКИ гравітаційного типу, довжиною 760 м виконана в плані
криволінійної радіусом 600 м. Такий вигляд надано греблі
для збільшення її пропускної здатності. Гребля має 47
водозливних прольотів. У щитової стінки довжиною 216,5
м є водозабірні прямокутні отвори - по два на кожен
агрегат. Бетонна глуха гребля довжиною по гребеню 251 м
замикає напірний фронт споруд від щитової стінки до
укосу правого берега і закінчується залізобетонної
шпорою. Будівля машинного залу ДніпроГЕС-1
прямолінійної форми з розмірами в плані 231,0 х 23,7 м і
висотою 18,0 м. Будівля машинного залу ДніпроГЕС-2 має
криволінійну форму, яка повторює закруглення
водозливної греблі, розмірами в плані 271,6 х 24,0 м і
висотою 15,0 м.
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ОСНОВНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дніпровська ГЕС-1:
Агрегати потужністю 65 МВт (в реконструкції з
підвищенням потужності до 73,6 МВт) - 3 од.
Агрегати потужністю 72 МВт - 6 од.
Агрегат власних потреб потужністю 2 МВт - 1 од.
Дніпровська ГЕС-2:
Агрегати потужністю 120 МВт - 5 од.
Агрегати потужністю 112,5 МВт (в реконструкції з
підвищенням потужності до 120 МВт) - 2 од.
Агрегат потужністю 100,8 МВт - 1 од.
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КАХОВСЬКА ГЕС ІМ. П.С. НЕПОРОЖНЬОГО
АДРЕСА

ОПИС

74900, Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, Новокаховське шосе, 3
Каховська ГЕС є останньою (нижньою) сходинкою Дніпровського каскаду
гідроелектростанцій. Розташована на півдні України в 5км від м. Нова Каховка
Херсонської області.
Характерними особливостями Каховського гідровузла є безпосереднє
розташування земляної греблі висотою 30м на мулах, а також закритий
розподільчий пристрій.
Через гідровузол проходять стратегічні автомобільний і залізничний мостові
переходи.
Спорудження Каховського гідровузла підняло рівень води в р. Дніпро до 16
метрів і створило Каховське водосховище об'ємом 18,19 млрд.км3. На
Каховській ГЕС встановлено шість вертикальних гідроагрегатів з поворотнолопатевими турбінами і синхронними генераторами зонтичного виконання,
загальною потужністю 334,8 МВт.
1951-1952р.р. - побудовано залізницю Каховка – Федорівка
довжиною 154км

1951 рік

1951-1957р.р. - здійснювалось будівництво Каховського
гідровузла спеціальним будівельно–монтажним
управлінням «Дніпрострой» під керівництвом Андріанова
С.Н. і головних інженерів Медведєва П.А., Непорожнього
П.С.
1951-1952р.р. - введена ЛЕП-154кВ Кривій Ріг – Каховка
довжиною 140км
1952-1953р.р. - розробка котловану й початок намиву піску в
тіло земляних гребель

1952 рік
30 березня: укладено перший кубометр бетону в споруду
ГЕС
10 червня: розпочато рух через Каховський шлюз

ІСТОРІЯ
БУДІВНИЦТВА

5 липня: перекрито р. Дніпро, котлован затоплено
18 жовтня: пуск гідроагрегата №1
1955 рік

1963 рік

2000 рік

18 жовтня: завершенння монтажу першої турбіни, початогов
серпні 1954 року (саме цей день вважається Днем
народження станції)
Протягом року на Каховській ГЕС було змонтовано ще 5
гідроагрегатів
17 жовтня: введено в експлуатацію Північно-Кримський
канал
Постановою Кабінету Міністрів України №1026 “Про
увічнення пам'яті П.С.Непорожнього” від 26.06.2000р.
Каховській гідроелектростанції присвоєно ім’я видатного
вченого та державного діяча Петра Степановича
Непорожнього.
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Каховське водосховище - одне з шести великих водосховищ
у каскаді на річці Дніпро. Розташовано в Запорізькій,
Дніпропетровській і Херсонській областях. Водосховище має
сезонне регулювання стоку. Довжина його 240км, Площа
дзеркала - 2155 км2, повний об’єм складає 18,19 км3, а
корисний – 6,8км3.
З водоймища починаються Каховський канал, ПівнічноКримський канал і канал Дніпро — Кривий Ріг.
До складу Каховського гідровузла входять:
ТЕХНІЧНІ
-земляна руслова гребля
ХАРАКТЕРИСТИКИ -водозливна гребля (має 28 водозливних прольотів),
-будівля ГЕС із монтажним майданчиком розбита на 4 секції
( перша секція — монтажний майданчик, три секції
розміщують по два гідроагрегати) ,
-земляна гребля між шлюзом і ГЕС,
-судноплавний шлюз,
-земляна заплавна гребля,
-земляна надзаплавна гребля.
Довжина споруд гідровузла становить 3850,0 м.

СТАНЦІЯ СЬОГОДНІ

Середньорічний проектний виробіток електроенергії
Каховською ГЕС – 1 420 млн. кВт.год , фактична – 1 513 млн.
кВт.год
На Каховський ГЕС встановлено шість вертикальних
гідроагрегатів загальною встановленою потужністю 334,8
МВт.
Турбіни — поворотно-лопатевого типу, виробництва ПАТ
«Турбоатом» (м. Харків, Україна).
Генератори — синхронного типу, напругою 13,8 кВ,
виробництва НПО «Електроважмаш» (м. Харків, Україна).
Електрична мережа скомпонована по три блоки «генератор
ОСНОВНІ
— трансформатор» на дві системи шин закритого
ХАРАКТЕРИСТИКИ
розподільчого пристрою — 154 кВ
Облікова кількість штатних працівників філії «Каховська ГЕС
імені П.С. Непорожнього» на 31 грудня 2018 року становить
250 чоловік, в тому числі:
-керівники 54 чол.
;-професіонали 30 чол.;
-фахівці 8 чол.;
-службовці 1 чол.;
-кваліфіковані робітники 143 чол.;
-найпростіші професії 14 чол.
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ДНІСТРОВСЬКА ГЕС
АДРЕСА

ОПИС

60236, Україна, Чернівецька область, м. Новодністровськ
Дністровська ГЕС розташована на південному заході України на р. Дністер.
Поряд зі станцією на правому березі ріки, разом з будівництвом ГЕС, виросло
місто енергетиків - Новодністровськ.
Основною особливістю споруд Дністровської ГЕС є будівля руслового типу, що
сприймає відносно високий напір (до 55м) з водозливами над машинним
залом - це дозволило відмовитись від будівництва окремої водозливної греблі.
Греблею Дністровської ГЕС створено водосховище, максимальна глибина якого
складає 54 м. Воно дозволяє здійснювати сезонне регулювання стоку Дністра.

ІСТОРІЯ
БУДІВНИЦТВА

СТАНЦІЯ СЬОГОДНІ

Основними завданнями Дністровського водосховища є забезпечення
компенсуючими попусками водопостачання, зрошення земель, боротьба з
повенями та вироблення електроенергії.
прийнято рішення Ради Міністрів СРСР про початок
1972 рік
будівельних робіт на Дністровському комплексному
гідровузлі
початок підготовчих робіт на Дністровському
1973 рік
комплексному гідровузлі і організація Дирекції будівництва
ДКГВ.
1975 рік
початок робіт на основних спорудах ДКГВ.
перше перекриття Дністра із спрямуванням вод ріки через
1977 рік
прогони тимчасового мосту.
укладено перший кубометр бетону в будівлю ГЕС-1 (із
загального об'єму близько 720 тис.м3). 1981 рік, 24 жовтня
- друге перекриття Дністра із спрямуванням вод ріки через
1978 рік
агрегатні секції агрегатів № 5 і № 6. 1981 рік, листопад початок наповнення Дністровського водосховища з
попуском санітарної витрати.
1981 рік
у грудні введенно в дію гідроагрегати № 1 і № 2.
у січні організовано Дністровський комплексний каскад ГЕС
1982 рік
і ГАЕС на базі Дирекції будівництва ДКГВ.
1982 рік
введено в дію гідроагрегати № 3 і № 4.
введено в дію гідроагрегати № 5 і № 6, досягнуто проектної
1983 рік
встановленої потужності 702МВт.
бетонні і земляні споруди напірного фронту зведені до
проектних відміток, рівень води в Дністровському
1987 рік
водосховищі практично досяг відмітки нормального
підпірного рівня.
В будівлі ГЕС-1 встановлені шість гідроагрегатів з поворотно-лопатевими
турбінами і вертикальними синхронними генераторами зонтичного виконання
загальною встановленою потужністю 702 МВт. Машинний зал обслуговується
двома мостовими кранами вантажопідйомністю по 250тс.
Для зв'язку ВРП-330кВ та ВРП-110 кВ використовуються два
автотрансформатори зв'язку номінальною потужністю по 200 МВА кожний.
Від ВРП-330кВ в енергосистему відходять три повітряних лінії, від ВРП-110/кВ шість.
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ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС

АДРЕСА

ОПИС

ІСТОРІЯ
БУДІВНИЦТВА

60232, Україна, Чернівецька область, Сокирянський район, с. Василівка, вул.
Центральна, 71
Первістком гідроенергетики України на р. Дністер стала Дністровська ГЕС-1 зі
встановленою потужністю 702 МВт, введена в експлуатацію у 1983 р. А 20 км
нижче за течією Дністра розташована Дністровська ГЕС-2 зі встановленою
потужністю 40,8 МВт, введена в експлуатацію у 2002 р. Будівництво
Дністровської ГЕС-1 та Дністровської ГЕС-2 слугувало підготовчим етапом до
будівництва найпотужнішої в Європі Дністровської гідроакумулюючої
електростанції зі встановленою потужністю в генераторному режимі 2268 МВт,
у насосному 2947 МВт. На ГАЕС передбачені насоси-турбіни радіальноосьового типу. Потужність одного гідроагрегату в насосному режимі – 421 МВт,
у генераторному режимі – 324 МВт. Проектна кількість агрегатів – 7. Об’єм
верхнього басейну – 38,8 млн м3; об’єм нижнього басейну – 70,1 млн м3;
виробіток електроенергії – 90 млн кВт·год.
1984 рік
Початок спорудження основних об’єктів ГАЕС. Недостатнє
1988 рік
фінансування призводить до подовження термінів
будівництва
Повноцінне фінансування добудови ДГАЕС стало
можливим після передачі будівництва у 2008 році
замовнику Укргідроенерго. Генеральний підрядник
будівництва – Консорціум «НВО „Укргідроенергобуд“».
2008 рік
Генеральний проектувальник Дністровської ГАЕС – ПрАТ
«Укргідропроект».

2010 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік

21 грудня: здійснено пробний пуск першого гідроагрегату.
22 грудня – введено у промислову експлуатацію перший
гідроагрегат та отримано сертифікат відповідності № ЧВ
000341.
17 грудня – початок пускових операцій на другому
гідроагрегаті.
25 грудня – введено у промислову експлуатацію другий
гідроагрегат та отримано сертифікат відповідності IV №
165143600677.
20 грудня – початок пускових операцій на третьому
гідроагрегаті.
16 серпня – введено у промислову експлуатацію третій
гідроагрегат, отримано сертифікат відповідності IV №
165163291923.

278

На станції вже працюють три гідроагрегати, наразі ведеться будівництво
четвертого, потужність якого складе 324 МВт у генераторному режимі і 421
МВт у насосному режимі. З початку пуску гідроагрегату № 1 (на 1.09.2018 р.)
Дністровською ГАЕС вироблено 5 948 млрд кВт·год, зокрема за 2017 рік – 1 241
млрд кВт·год. Введення в експлуатацію Дністровської ГАЕС дозволить щороку
економити 1,1 млн тонн вугілля та 200–300 млн куб. м газу. Будівництво другої
черги Дністровської гідроакумулюючої електростанції у складі 4-го
гідроагрегату розпочалося 26 травня 2017 року. Верхнє та нижнє водосховища
вже готові до запуску всіх 7-ми гідроагрегатів.

СТАНЦІЯ СЬОГОДНІ

Проект будівництва ІІ черги у складі 4-го гідроагрегату затверджено
Розпорядженням КМУ № 164-р від 16.03.2017 р. Сьогодні для четвертого
гідроагрегату триває спорудження підземних водоводів діаметром 7,5 м. На
Дністровську ГАЕС уже поступає основне обладнання гідрогенератора та
турбіни. Виконуються будівельно-монтажні роботи.
До складу Дністровської ГАЕС входять: верхнє водоймище; водоприймач;
напірні підвідні водоводи; будівля ГАЕС; відвідні водоводи; водовипуск;
відвідний канал; нижнє водосховище з комплексом захисних споруд.
ГАЕС надійно вирішує проблему покриття змінних навантажень енергосистеми,
оптимiзує структуру потужностей, поліпшує режими роботи ТЕС, скоротивши їх
щодобові зупинки, знижує перевитрати палива, виконує службу
швидкодіючого аварійного й частотного резервів.
Дністровська ГАЕС розташована на правому березі середньої ділянки Дністра.
Створ ГАЕС знаходиться в 660 км від гирла.
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КАХОВСЬКА ГЕС-2 (В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО БУДІВНИЦТВА)
АДРЕСА
Гідроенергетика України є невід'ємною частиною енергетичного комплексу країни.
Зважаючи на відносно невелику частку гідроенергетики в загальному виробленні
електроенергії, Україна відчуває нестачу регулюючих потужностей і тому намагається
заповнити потребу в них за рахунок теплоелектростанцій, що працюють на вугіллі, хоча це
дуже неефективний і ненадійний шлях через те, що ці станції вже протягом тривалого часу
знаходяться в експлуатації. Мобільні гідроагрегати покривають пікову частину загального
графіка навантаження і служать аварійним і частотним резервом енергосистеми.
Можливість роботи гідроагрегатів в режимі синхронного компенсатора забезпечує як
вироблення, так і споживання реактивної енергії. Крім того, ці установки забезпечують
швидкий запуск резервних потужностей енергетичної системи в аварійних ситуаціях і
управління частотою і напругою національної енергомережі. Велика частина
електроенергії отриманої за рахунок гідроресурсів України виробляється каскадом
гідроелектростанцій розташованих на річці Дніпро.
Для оптимізації роботи Каховського гідровузла необхідно збільшити його встановлену
потужність шляхом вводу додаткових гідроагрегатів. При цьому приріст
середньобагаторічного вироблення електроенергії відбудеться за рахунок використання
холостих скидань. Установка додаткових агрегатів дозволить підвищити використання
стоку всіма турбінами Каховської ГЕС до 95 %, і тим самим, збільшити вироблення
електроенергії.

ОПИС

Передбачається, що оптимальне підвищення потужності Каховської ГЕС за рахунок
будівництва ГЕС-2 може бути досягнуте в результаті синхронізації експлуатації
ДНЕПРОГЕС-1, ДНЕПРОГЕС-2 і Каховської ГЕС-1+ГЕС-2. В цьому випадку витрата, що
пропускається Дніпровським гідровузлом для вироблення електроенергії в період
пікового навантаження, повністю використовуватиметься Каховською ГЕС-1+ГЕС-2.
Збільшення потужності Каховського гідровузла дозволить ефективніше регулювати
витрати річки Дніпро за рахунок переводу її в гостропікову частину графіка навантаження
енергосистеми.
Основні споруди Каховської ГЕС-2 розташовуються в правобережному примиканні
існуючої земляної греблі Каховського гідровузла. Вісь споруд перпендикулярна осі
земляної греблі і перетинає її на ПК2+00, а підвідний і відвідний канали мають
криволінійний обрис і плавно спрягають проточний тракт споруд ГЕС-2 з дном
водосховища і річки.
Споруди ГЕС-2 розміщені, в основному, на незатоплюваних відмітках і на мілководді, що
значно полегшить проведення робіт зі зведення споруд.
До складу основних споруд Каховської ГЕС-2 входять:
-тимчасова гребля
-підвідний канал;
-водоприймач;
-залізобетонні водоводи;
-будівля ГЕС з монтажним та пристанційним майданчиками;
-відвідний канал;
-розподільчий пристрій.
Всі споруди ГЕС-2 практично розташовані в межах існуючої земляної греблі ГЕС-1, при
цьому на гребені існуючої греблі зберігається залізнична колія на відм. +20,000 м і
автомобільна дорога на відм. +16,800 м зі сторони нижнього б’єфу, з якої на
пристанційний майданчик будівлі ГЕС-2 на відм. +13,830 м передбачений під'їзд як з
правого берега так і з лівого. На пристанційному майданчику зі сторони нижнього б'єфу
розташований критий розподільчий пристрій КРПЕ-330 кВ і службово-виробничий корпус
СВК.
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Характеристики басейну :
Площа басейну в створі Каховського гідровузла - 482 000 км2
Середньобагаторічна витрата, Q0 - 1680 м3/с
Середньобагаторічний річний стік, W0 - 3 53,0 млн. м
Водосховище:
НПР - 16,0 м
РМО - 12,7 м
ФПР при пропуску перевірочного паводку (Р=0,01%) - 18,0 м
Площа дзеркала водосховища при НПР - 2155 км2
Загальний об'єм - 18,18 км3
Корисний об'єм - 6,78 км3
Мертвий об'єм - 11,40 км3

ОСНОВНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати :
Санітарна витрата - 500 м3/с
Максимальна витрата води забезпеченістю:
-Р=0,01% - 23200 м3/с
-Р=0,1% - 14000 м3/с
-Р=1% - 9200 м3/с
Напори нетто :
Максимальний напір: Нмакс. - 16,5 м
Мінімальний напір: Нмин. - 7,7 м
Розрахунковий за потужністю напір: Нрас. - 14,5 м
Рівень води у нижньому б'єфі:
Максимальний рівень (Р = 0,01%) - 6,9 м
Мінімальний рівень при роботі одного агрегату - 0,8 м
Енергетичні показники:
Установлена потужність ГЕС-1+ГЕС-2, у тому числі - 585 MВт
ГЕС-1 - 335 MВт
ГЕС-2 - 250 MВт
Середньобагаторічний річний виробіток електроенергії - 1406 млн.кВт×год
Середньобагаторічне число годин використання установленої потужності за рік 2400 год
Коефіцієнт використання встановленої потужності (Plan factor):
Максимальна пропускна здатність турбін ГЕС-1+ГЕС-2 при НПР - м3/с м3/с
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КАНІВСЬКА ГАЕС (В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО БУДІВНИЦТВА)
АДРЕСА

ОПИС

Підготовка будівництва та розробка проектної документації почалися
ще у 1984 році. В 1987 році затверджено проект будівництва
Канівської ГАЕС потужністю 3600 МВт. У 1991 році, у зв’язку із
відсутністю фінансування та загальним економічним станом країни, на
будівництво було накладено мораторій. В 1999 році мораторій було
знято. В період з 2006 по 2007 роки було розроблене та затверджене
оновлене техніко-економічне обґрунтування будівництва Канівської
ГАЕС, адаптоване до нових умов та потреб Об’єднаної енергетичної
системи України, зі встановленою потужністю станції 1000 МВт.
верхня акумулююча водойма;
- реверсивний водоприймач з підвідним каналом та стоянами;
- чотири нитки напірних сталезалізобетонних засипаних водоводів, з
внутрішнім діаметром 8,00 м;

ДО СКЛАДУ ОСНОВНИХ
ОБ'ЄКТІВ ГАЕС ВХОДЯТЬ:

- будівля ГАЕС з 4-ма оборотними гідроагрегатами та монтажним
майданчиком;
- відвідний канал з стоянами;
- пристанційний майданчик із службово-лабораторним та
адміністративно-виробничим корпусами, спорудою центрального
масляного господарства (ЦМГ), будів-лею КПП, ВОХОР та ЦО,
відкритим складом масла, баком аварійного зливу масла із
трансформаторів;
- комплектна розподільча установка елегазова КРУЕ-330 кВ.
Після виділення Об’єднаної енергетичної системи України із
Об’єднаної енергетичної системи СРСР, фактично отримано значний
дефіцит маневрових та резервних потужностей, що забезпечують
регулювання добового та тижневого графіку споживання
електроенергії.

ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУ
ПОНОВЛЕННЯ БУДІВНИЦТВА

В останні роки, відбувається активізація освоєння нетрадиційних і
відновлюваних джерел енергії (сонячна, вітрова тощо), що також
потребують наявності вільних маневрових потужностей. Відповідно,
оновленою редакцією «Енергетичної стратегії до 2030 року»
передбачено будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт.
Введення Канівської ГАЕС сприятиме виконанню Україною у процесі
інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до ENTSO-E
(європейська мережа система операторів передачі електроенергії)
вимог стосовно регулювання частоти та активної потужності, зокрема
в діапазонах первинного та третинного регулювання, а також
сприятиме створенню умов для використання повною мірою
потенціалу відновлювальних джерел енергії, активізація будівництва
яких спостерігається в Україні останнім часом.
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ІНФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОЕКТУ

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ
ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА
КАНІВСЬКОЇ ГАЕС

Згідно з вимогами законодавства були виконані процедури
інформування громадськості. Так в газеті «Дніпрова Зірка» № 49-50 від
23.06.2006 розміщена «Заява про екологічні наслідки будівництва та
експлуатації Канівської ГАЕС». В листопаді 2008 року в селах
Пшеничники і Бобриця Канівського району Черкаської області були
проведені громадські слухання з питань продовження будівництва
Канівської ГАЕС та отримано схвалення будівництва та експлуатації
електростанції з боку місцевої громади, про що складено відповідні
протоколи.
Строк будівництва 6,5 років.
Загальна кошторисна вартість будівництва Канівської ГАЕС в поточних
цінах станом на 01.01.2013 складає 11 984,283 млн.грн.
ПОТУЖНІСТЬ У ТУРБІННОМУ РЕЖИМІ - 1000 МВт
ПОТУЖНІСТЬ У НАСОСНОМУ РЕЖИМ - 1040 МВт
Однією з складових проектної документації будівництва Канівської
ГАЕС є розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище». У даному
розділі фахівцями ПАТ «Укргідропроект», Інституту гідробіології НАНУ
(м. Київ), Національного науково-природничого музею НАНУ, Інституту
зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ (м. Київ), Інституту гігієни та
медичної екології ім. А.Н.Марзєєва АМНУ (м. Київ), ДП «Українській
державний інститут «Укррибпроект» (м. Київ), Українського науководослідного інституту екологічних проблем Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України (м. Харків),
Українського науково-дослідного інституту водогосподарськоекологічних проблем (м. Київ), Інституту археології НАНУ (м. Київ) було
зроблено всебічний ґрунтовний аналіз сучасного стану навколишнього
середовища, виконана оцінка компонентів навколишнього
середовища, прогнозної оцінки впливу ГАЕС на навколишнє
середовище, інженерні рішення і природоохоронні заходи щодо
запобігання або зменшення негативного впливу будівництва та
експлуатації ГАЕС на навколишнє середовище.
Наразі спеціалістами ПАТ «Укргідроенерго» разом із незалежними
консультантами доопрацьовується проект документу «ЗВІТ з оцінки
екологічних та соціальних впливів. ПЛАН заходів із мінімізації
негативних впливів проекту спорудження Канівської ГАЕС» відповідно
до стандартів міжнародних фінансових установ. Публікацію та
обговорення цього документа буде проведено пізніше.
Реалізація проекту дозволить забезпечити створення нових робочих
місць як в період будівництва, так і в період експлуатації ГАЕС. За
попередніми розрахунками очікується участь в будівництві Канівської
ГАЕС близько 2000 працівників, у т.ч. персоналу вітчизняних підрядних
організацій. Прогнозна чисельність персоналу Канівської ГАЕС після її
введення в експлуатацію буде становити 236 працівників. Залучення
населення до будівництва та експлуатації дозволить збільшити його
доходи і купівельну спроможність, що сприятиме підвищенню рівня
життя та стандартів проживання.
Слід також зазначити, що відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України в процесі реалізації проекту, передбачається
будівництво житла та об’єктів соціального призначення на суму
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близько 302 млн. грн. (перелік об’єктів узгоджений із місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування),
що, безумовно, разом із зазначеним вище призведе до поліпшення
житлових і культурно-побутових умов працівників, зайнятість яких
передбачається в період будівництва та при експлуатації Канівської
ГАЕС, членів їх сімей, а також мешканців регіону розташування станції.

Очікується, що в результаті реалізації проекту значно збільшаться
обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових
фондів, у т.ч. за рахунок:
-відрахувань до державних цільових фондів соціального страхування
(єдиний соціальний внесок), що матимуть місце внаслідок збільшення
кількості працівників;
-податку на прибуток, отриманого при здійсненні діяльності з
виробництва електричної енергії Канівською ГАЕС тощо.
Реалізація проекту дозволить:
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
-забезпечити покриття за рахунок ГАЕС попиту в піковій зоні добового
графіку навантаження;
-зменшити провали навантажень в нічні години, одночасно
поліпшуючи режими роботи теплоелектростанцій та атомних
електростанцій, у т.ч. щодо зменшення їх розвантаження на величину
робочої потужності Канівської ГАЕС – 1000 МВт, що є сумірною з
потужністю енергоблоку АЕС;
-регулювати навантаження та міжсистемні перетоки в Об'єднаній
енергосистемі України;
-сприяти ефективному регулюванню вітрових електростанцій,
сонячних електростанцій, у т.ч. у періоди мінімального навантаження.
На даний час проект будівництва пройшов державну комплексну
експертизу щодо дотримання вимог до міцності, надійності та
довговічності, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення,
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони
праці, екології, пожежної безпеки, техногенної безпеки,
енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва та
отримав позитивний висновок.

СУЧАСНИЙ СТАН

Також отримано позитивний висновок державної екологічної
експертизи Міністерства екології та природних ресурсів України щодо
екологічної допустимості прийнятих рішень у проекті.
25 листопада 2013 року між Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України та Європейським інвестиційним банком, у місті
Люксембург, було підписано "Декларацію про наміри стосовно
співробітництва в сфері фінансування проектів в гідроенергетичній
галузі України", згідно якої фінансування будівництва Канівської ГАЕС
буде здійснюватись за рахунок кредиту Європейського інвестиційного
банку.
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11 грудня 2013 року Кабінет Міністрів України, своїм розпорядженням
№1050-р, затвердив проект та титул будови “Будівництво Канівської
ГАЕС”. Зараз робота зосереджена на визначенні джерел фінансування
будівництва.
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