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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПрАТ «Укргідроенерго»
З моменту створення і формування Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго», Товариство
почало існувати в новій системі корпоративного управління, що, в першу чергу, має
позитивний вплив на розвиток підприємства, державної економіки, та, безумовно, є
важливою складовою для ефективної співпраці з партнерами Товариства та інвесторами.
Компанія встала на шлях перспективного, сталого розвитку поряд з іншими сучасними,
корпоратизованими бізнес-структурами. Сьогодні ПрАТ «Укргідроенерго» - це сучасне
підприємство, яке має розвинуту систему корпоративного управління, що забезпечує
баланс інтересів підприємства та акціонера - держави. Адже метою Товариства є не тільки
генерація прибутку, а і здійснення соціальної функції, такої як, наприклад, виконання
обов'язків щодо ПСО, а також і економічної функції – реалізація капітальних інвестицій
(модернізація, модифікація, реконструкція основних засобів підприємства), залучення
зовнішніх фінансових інвестицій. І саме тому надзвичайно важливим є сталий та
прогнозований розвиток Товариства, нарощування його потенціалу, забезпечення сталого і
безперервного фінансово-економічного стану, дотримання сучасних стандартів good
standing.
Наглядова рада вже за цей короткий проміжок часу зробила багато важливих кроків для
розвитку Товариства в новій системі корпоративного управління, нами постійно
аналізується можливість Товариства виконувати покладені на нього завдання та ризики, які
пов'язані, наприклад, з виплатою дивідендів, реалізацією інвестиційних програм тощо. Ми
і надалі будемо робити усе можливе, аби ПрАТ «Укргідроенерго» займало провідні позиції
серед державних підприємств та залишалось стабільним та привабливим підприємством
для нових інвестицій і його подальшого розвитку.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Валентин Гвоздій

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПрАТ «Укргідроенерго»
Шановне товариство!
В умовах активної трансформації енергетичного сектора в Україні та інтенсивного розвитку
відновлюваних джерел енергії особливого значення набуває проблема дефіциту
маневрових потужностей у національній енергосистемі. У цьому контексті зростає
значущість гідроенергетики, адже саме ГЕС і ГАЕС є найкращим джерелом регулюючих та
резервних потужностей та можуть забезпечити збалансовану й ефективну роботу
Об’єднаної енергосистеми України.
Розуміючи виклики, які сьогодні стоять перед енергетичним співтовариством, компанія
Укргідроенерго робить свій внесок у енергетичну стабільність держави, йдучи шляхом
постійного самовдосконалення та розвитку. Усвідомлюючи, що Україні потрібна
ефективна, екологічна та конкурентна енергетика, яка сприяє підвищенню якості життя, ми
послідовно реалізовуємо політику масштабної реконструкції обладнання на наших
станціях. На цей час за рахунок залучених інвестицій та власних коштів із наявних
103 гідроагрегатів ми модернізували 71, забезпечивши значний приріст потужності та
підвищивши екологічні стандарти виробітку електроенергії. В наших амбітних планах —
завершити розпочату реконструкцію до 2026 року, повністю модернізувавши основне
обладнання на усіх станціях компанії.
Торік ми зробили декілька важливих кроків у напрямку реалізації поставленої мети. Один
з них — введення в промислову експлуатацію після реконструкції гідроагрегату № 2 на
Київській ГАЕС, що дозволило на 5,8 МВт збільшити його робочу потужність. Також на
станції розпочато роботи над гідроагрегатом № 6 та йде підготовка до реконструкції
гідроагрегату № 4.
Паралельно ми реконструюємо обладнання на ДніпроГЕС, Канівській, Каховській та
Середньодніпровській гідроелектростанціях. Під час модернізації гідроагрегатів фахівці
компанії та підрядні організації досягають збільшення терміну служби обладнання,
підвищують його коефіцієнт корисної дії, усувають можливий негативний вплив на
екологію басейну річок, а також суттєво збільшують діапазон регулювання.
Хочу зазначити, що велика гідроенергетика є чи не єдиним видом генерації в Україні, де на
сьогодні в стадії практичної реалізації знаходяться масштабні проєкти з будівництва нових
потужностей. Наразі Укргідроенерго спрямовує максимум зусиль на втілення
найамбітнішого проєкту сучасної України — будівництво Дністровської ГАЕС. Наразі
працює перша черга станції у складі трьох гідроагрегатів, в активній фазі будівництво
четвертого. Переконаний, що вже у серпні до Дня Незалежності ми здійснимо перший пуск
четвертого гідроагрегату, а до Дня енергетика введемо його в промислову експлуатацію. Із
пуском останнього, сьомого гідроагрегату та досягненням проєктної потужності у
2268 МВт у генераторному режимі Дністровська ГАЕС стане найбільшою
гідроакумулюючою станцією у Європі та шостою за встановленою потужністю у світі.

Варто наголосити, що Укргідроенерго продовжує працювати над втіленням перспективних
планів — будівництвом Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2. 2019 рік у цьому контексті
був ознаменований плідними перемовинами з потенційними інвесторами та вирішенням
деяких технічних питань. У нас попереду ще багато роботи, втім вже зараз можу сказати,
що ми знаходимося на правильному шляху і завдяки згуртованій команді професіоналів
здатні подолати усі труднощі.
Минулий рік для компанії був роком змін. Одна з ключових трансформацій, через яку ми
пройшли, — реформа корпоративного управління. Її мета — побудувати високоефективну
операційну модель ведення бізнесу. Наразі в Укргідроенерго сформована дієва незалежна
Наглядова рада, до складу якої увійшли експерти з багаторічним професійним досвідом,
бездоганною репутацією та високим рівнем суспільної довіри. Переконаний, що завдяки
свіжому погляду на процеси, які відбуваються всередині компанії, члени Наглядової ради
дадуть новий поштовх до зростання та розвитку Укргідроенерго.
2019 рік був багатим на виклики. Торік енергетичний сектор України почав функціонувати
за новими правилами. 1 липня в країні розпочала роботу нова модель ринку електроенергії
відповідно до норм Закону «Про ринок електричної енергії», ухваленого у 2017 році.
Розпочавши роботу в умовах нового ринку, компанія зіштовхнулася з низкою правових,
економічних та технічних проблем, які впливають на фінансовий результат підприємства.
Серед них — необхідність продажу 35 % електроенергії, що виробляє ГЕС, Гарантованому
покупцю за надто низькою ціною, збільшення вартості купівлі електроенергії для
заповнення водойм ГАЕС, неотримання доходу від надання послуг з автоматичного та
ручного регулювання частоти та потужності, додаткових втрат під час роботи у режимі
синхронного компенсатора при регулюванні напруги та реактивної потужності тощо.
Впевнений, що недосконала конкуренція та дискримінаційні умови на новому ринку мають
бути усунені за рахунок внесення змін до Правил ринку, щоб всі виробники електроенергії
отримали рівні можливості. Від цього виграє як генерація, так і кінцевий споживач.
Серед пріоритетів Укргідроенерго — системний розвиток проєктів у сфері сталого
розвитку та екології. Торік ми впроваджували нові формати, розроблені для ефективного
вирішення проблем довкілля. На гідроагрегаті № 6 Каховської ГЕС експериментально
перевірили метод аерації шляхом подачі стисненого повітря перед турбіною. Випробування
показали, що аерація технічно можлива і дає результат. Позитивний досвід експерименту
буде розповсюджено на всі ГЕС Дніпровського каскаду.
Ми розуміємо: усі досягнення, які мали місце в компанії у 2019 році, — це заслуга кожного
працівника Укргідроенерго. Лише завдяки злагодженій спільній роботі нам підкорилися
амбітні цілі, які ми ставили перед собою раніше. Команда сильна кожним гравцем, саме
тому повна реалізація потенціалу кожного гідроенергетика — одне з головних завдань
компанії. Я вдячний кожному, хто разом з нами генерує енергію майбутнього, розвиваючи
Укргідроенерго та творячи зміни в галузі.
Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго»
Ігор Сирота

РОЗДІЛ 1. ПРО «УКРГІДРОЕНЕРГО»
Місія та цінності
Місія:
Ми створюємо екологічну 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 є важливими 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 понятті «відповідальність за свою виробничу діяльність» на перше місце
ми ставимо інтереси людини, безпеку кожного українця, до чийого будинку постачається
чиста енергія, вироблена нашими підприємствами з води.
 Взаєморозуміння. Ефективність роботи компанії залежить від рівня
взаєморозуміння між керівництвом компанії, топ-менеджментом і всіма співробітниками,
бачення щодо досягнення загальних цілей в реалізації державних програм із забезпечення
енергетичної безпеки країни.
 Довкілля. Одним із пріоритетів діяльності «Укргідроенерго» є організація та
проведення заходів попереджувального характеру, спрямованих на запобігання можливим
негативним впливам на довкілля. Товариство орієнтується на застосування провідних
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 згідно з
сучасними тенденціями розвинених країн, зокрема країн — членів ЄС.

Роль Укргідроенерго на енергетичному 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). Це єдина «зелена» галузь енергетики,
що може зібрати надлишок енергії та зберегти його до того моменту, коли в мережі
буде дефіцит. Крім того, гідроелектростанції, на відміну від сон ячних та вітряних, не
залежать від погодних умов і можуть генерувати електроенергію в будь -який час.
«Укргідроенерго» в своєму складі нараховує Апарат управління і 8 філій, зокрема:
• філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» (Київська обл., м. Вишгород);
• філія «Канівська ГЕС» (Черкаська обл., м. Канів);
• філія «Кременчуцька ГЕС» (Кіровоградська обл., Світловодський р-н, Павлівська
сільська рада);
• філія «Середньодніпровська ГЕС» (Дніпропетровська обл., м. Кам’янське);
• філія «Дніпровська ГЕС» (м. Запоріжжя);
• філія «Каховська ГЕС ім. П. С. Непорожнього» (Херсонська обл., м. Нова Каховка);
• філія «Дністровська ГЕС» (Чернівецька обл., м. Новодністровськ);
• філія «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» (Чернівецька обл.,
Сокирянський р-н, с. Василівка).
Потужності гідроенергетики в Україні можуть забезпечувати лише 30 % від потреб
Об'єднаної енергетичної системи. Частка виробітку «Укргідроенерго» в балансі
енергосистеми України складає приблизно 4,7 %. Гідроелектростанціями Товариства
в 2019 році вироблено 7 197,843 млн кВт∙год електроенергії.
Використання відновлюваних джерел енергії є глобальним трендом у зв’язку із прагненням
світової спільноти зменшити негативний вплив енергетики на навколишнє середовище.
ПрАТ «Укргідроенерго» має суттєвий потенціал для модернізації та створення підґрунтя
для розвитку економіки України.
Відкритий ринок електроенергії
1 липня 2019 року в Україні розпочав роботу відкритий ринок електроенергії. З одного боку,
відтепер утворюються прямі договірні відносини між виробниками та постачальниками
електроенергії, а у споживача є можливість змінити постачальника. Це має стимулювати
конкуренцію. З іншого боку, бізнес-процеси для ПрАТ «Укргідроенерго» ускладнилися.
Щоб забезпечити населення дешевою електроенергією, на Товариство було покладено
спеціальні обов’язки. Компанія продавала 35 % електроенергії, виробленої на
гідроелектростанціях, держпідприємству «Гарантований покупець» за встановленою
урядом ціною.
У ІІ півріччі 2019 року Товариство здійснювало купівлю та продаж електричної енергії у
наступних сегментах ринку:
• ринок двосторонніх договорів в частині виконання спеціальних обов’язків учасників
ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії (далі — PSO);
• ринок «на добу наперед» (далі — РДН);
• внутрішньодобовий ринок (далі — ВДР);
• балансуючий ринок (далі — БР).
Товариство не було задіяне в наступних сегментах ринку:

• вільний ринок двосторонніх договорів;
• ринок допоміжних послуг.
За ІІ півріччя 2019 року ПрАТ «Укргідроенерго» було придбано на новому ринку
електричної енергії 1 272 452,687 МВт⋅год, з них для заповнення водойм ГАЕС —
679 487,468 МВт⋅год (дані за жовтень-грудень 2019 року за версією комерційного обліку
MMS1).
Структура купівлі електричної енергії Товариством на новому ринку електричної енергії:
• ринок «на добу наперед» — 454 943,800 МВт⋅год;
• внутрішньодобовий ринок — 9 395,900 МВт⋅год;
• балансуючий ринок — 808 112,987 МВт⋅год.
За ІІ півріччя 2019 року на новому ринку електричної енергії склалися наступні ціни:
• встановлена ціна PSO — 673,76 грн/МВт⋅год;
• середньозважена ціна на РДН — 1 492,60 грн/МВт⋅год;
• середньозважена ціна на ВДР — 1 532,62 грн/МВт⋅год;
• середньозважені ціни на балансуючому ринку на завантаження та розвантаження
неможливо визначити через відсутність даних про обсяги небалансів у ОЕС України у
відкритих джерелах ОСП.
Значний обсяг обов’язкового продажу за фіксованою ціною визначеному покупцю
перешкоджає вільній роботі Товариства в інших організованих сегментах ринку
електроенергії та обмежує доступ промислових споживачів до електричної енергії,
виробленої ГЕС та ГАЕС «Укргідроенерго». До речі, фінансовий план Товариства на 2019
рік, затверджений Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від
27.06.2019, було сформовано виходячи з обсягу 20 % від виробленої ГЕС електроенергії,
тоді як з вересня цей обсяг було збільшено до 35 %, що ускладнило виконання
«Укргідроенерго» планових фінансових показників на 2019 рік та фінансування
капітальних інвестицій у запланованому обсязі.
ПрАТ «Укргідроенерго» виробляє електроенергію за рахунок використання гідроенергії,
але, відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії», ГЕС та ГАЕС
Товариства не належать до електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах
енергії (ВДЕ). Отже, на електроенергію, що виробляється ПрАТ «Укргідроенерго», не може
бути встановлений так званий «зелений» тариф. Тобто, на відміну від власників сонячних і
вітрових електростанцій, а також малих ГЕС, Товариство на новому ринку електроенергії
повинно на конкурентних засадах брати участь у продажу виробленої електроенергії на
організованих
аукціонах.
На
прохання
керівництва
НЕК
«Укренерго»,
ПрАТ «Укргідроенерго» не припиняло з 1 липня 2019 року участі у автоматичному та
ручному регулюванні частоти та потужності, а також регулюванні напруги та реактивної
потужності, оскільки надійність та безперебійність роботи ОЕС України залежить,
передусім, від ГЕС та ГАЕС. ПрАТ «Укргідроенерго» зазнає збитків через роботу на
балансуючому ринку, в той час як електростанції, що працюють на ВДЕ, не мають
зобов’язань щодо роботи на балансуючому ринку.
У 2019 році Товариство зіштовхнулося з гострими економічними та технічними питаннями,
які потребують вирішення:
• необхідність продавати 35 % електроенергії, що виробляється ГЕС, Гарантованому
покупцю за надто низькою ціною — 673,76 грн/МВт⋅год без ПДВ;
• збільшення вартості купівлі електроенергії для заповнення водойм ГАЕС;
• необхідність додаткових витрат на послуги оператора ринку під час купівлі-продажу
електроенергії на РДН/ВДР, послуги з передачі та розподілу електроенергії,
диспетчеризацію тощо;
• збитковість роботи на балансуючому ринку;
• виконання команд диспетчера НЕК «Укренерго» з операційної безпеки та з грифом
«Аварійно», особливо під час включення ГАЕС у насосному режимі вдень;

• неотримання доходу від надання послуг з автоматичного та ручного регулювання
частоти та потужності, додаткові втрати при роботі у режимі синхронного компенсатора
при регулюванні напруги та реактивної потужності;
• скасування команд диспетчера НЕК «Укренерго» в процесі виконання попередніх
команд.
Внаслідок високого рівня генерації сонячних електростанцій (СЕС) у години максимальної
сонячної активності з серпня до листопада 2019 року диспетчери НЕК «Укренерго»
систематично віддавали команди на закачування ГАЕС вдень. Це призводило до
примусової закупівлі електроенергії за ціною 1 741 грн/МВт⋅год, нижче якої заявлятися
було заборонено Правилами ринку. Водночас ціна продажу електроенергії, виробленої
ГАЕС при ціні закачування з урахуванням КПД 75 % та необхідності оплати послуг за
передачу за умови споживання електричної енергії з енергосистеми, складала не менше
2 600 грн/МВт⋅год. А максимальна дозволена ціна заявки щодо завантаження на
балансуючому ринку дорівнювала 2 355 грн/МВт⋅год у денні години та 1 103 грн/МВт⋅год
у нічні. Варто зазначити, що команди на запуск ГАЕС в генераторному режимі часто
надходили в період з 06:00 до 08:00, коли обмеження ціни саме й складало
1 103 грн/МВт⋅год.
Тож Товариство зазнавало збитків від роботи на балансуючому ринку. Після внесення змін
до Правил ринку у грудні 2019 року ситуація в цьому сегменті ринку дещо покращилася.
Ще складнішою ситуація виглядає вдень, коли графік ПрАТ «Укргідроенерго» дорівнює
обсягам електроенергії для виконання загальносуспільних обов’язків, тобто Гарантований
покупець купляє її за ціною 673,76 грн/МВт⋅год без ПДВ, а диспетчер НЕК «Укренерго»
розвантажує ГЕС на балансуючому ринку (або видає команди з операційної безпеки) до
нульового значення, і закупівля електроенергії на балансуючому ринку відбувається за
цінами, аналогічними до попереднього прикладу.
Якщо ГАЕС закачувати у насосному режимі за ціною 1 741 грн/МВт⋅год, то, з урахуванням
ККД на рівні 65 %, продавати електроенергію, вироблену ГАЕС, необхідно за цінами 2 500–
2 600 грн/МВт⋅год. Такі ціни є вищими навіть за граничні на балансуючому ринку. Отже,
робота ГАЕС на новому ринку електроенергії є переважно збитковою, що суттєво погіршує
інвестиційну привабливість їх будівництва та розвитку.
Тільки з 1 грудня 2019 року набули чинності Правила ринку, які дозволили пом’якшити
надто жорсткі вимоги до систем вимірювання, пройти випробування на відповідність та
отримати сертифікати одиниць постачання допоміжних послуг.
Найближчим часом очікується повноцінний старт роботи ринку допоміжних послуг, що
надасть Товариству можливість отримувати додаткові доходи в цьому сегменті.

Важливі події 2019 року
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Набула чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про
встановлення тарифів на відпуск електричної енергії ПрАТ
«Укргідроенерго» на 2019 рік».
На сайті ПрАТ «Укргідроенерго» сформована рубрика «Діяльність
Товариства — Ринок електричної енергії», у якій, зокрема, відповідно до
вимог постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 «Про затвердження
Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії,
використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на
навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом
електричної енергії», щоквартально оприлюднюється інформація про
частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва
електричної енергії та інформація про вплив на навколишнє природне
середовище, спричинений виробництвом електричної енергії ПрАТ
«Укргідроенерго».
Налагоджено планування доходів та витрат, пов’язаних із введенням нового
ринку електричної енергії.
10.04.2019 ПрАТ «Укргідроенерго» набуло статусу члена ринку.
З метою продажу електричної енергії на балансуючому ринку
ПрАТ «Укргідроенерго» 26.04.2019 приєднано до умов договору про участь
у балансуючому ринку № 0422–04012 та долучено до реєстру
постачальників послуг з балансування.
Для забезпечення діяльності ПрАТ «Укргідроенерго» на новому ринку
електричної енергії укладено договори з Оператором системи передачі —
ДП НЕК «Укренерго» «Про надання послуг з передачі електричної енергії»
№ 0422–02012 від 03.05.2019 та «Про надання послуг з диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління» № 0422–03012 від 30.05.2019.
ПрАТ «Укргідроенерго» отримало нову ліцензію з виробництва
електричної енергії, відповідно до Закону України «Про ринок електричної
енергії».
З метою продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобовому ринку 28.06.2019 ПрАТ «Укргідроенерго» уклало з
ДП «Оператор ринку» Договір про участь у ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобовому ринку № 78/01, Договір про купівлю-продаж
електричної енергії на ринку «на добу наперед» № 78/01РДН від 29.06.2019
та Договір про купівлю-продаж електричної енергії на внутрішньодобовому
ринку № 78/01ВДР від 29.06.2019.
З метою продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на
електронних аукціонах 25.06.2019 ПрАТ «Укргідроенерго» уклало з
Товарною біржею «Українська енергетична біржа» Договір про організацію
та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за
двосторонніми договорами № 190602.
27.06.2019 ПрАТ «Укргідроенерго», відповідно до Договору купівліпродажу електричної енергії з Гарантованим покупцем для забезпечення
загальносуспільних інтересів № 399П/2019, здійснило перший продаж
власної електричної енергії за двостороннім договором з ДП «Гарантований
покупець». Всього за 2019 рік за результатами проведених аукціонів на

Товарній біржі «Українська енергетична біржа» укладено 7 аналогічних
договорів з ДП «Гарантований покупець».

ЛИПЕНЬ

Наказом Міненерговугілля від 19.07.2019 № 317 було сформовано
Наглядову раду ПрАТ «Укргідроенерго» та призначено членами Наглядової
ради Волша Стівена Лерда, Гвоздія Валентина Анатолійовича, Микольську
Наталію Ярославівну, Терлецького Олега Романовича як незалежних членів
та Шкуракова Василя Олександровича, Кальніченко Валентину
Анатоліївну, Буславець Ольгу Анатоліївну як представників держави.
З 01.07.2019 ПрАТ «Укргідроенерго» почало здійснювати продаж
електричної енергії в організованому сегменті нового ринку електричної
енергії.

СЕРПЕНЬ

Для обміну технологічною інформацією під час моніторингу надання
допоміжних послуг проведено модернізацію обладнання для передачі даних
за допомогою протоколу IEC 60870-5-104.
Налагоджено власний облік обсягів та вартості балансуючої електроенергії.
Розроблено порядок обліку власної виробленої, спожитої та купленої для
перепродажу електроенергії, а також розподілу купленої та проданої
електроенергії між сегментами ринку.
В ПрАТ «Укргідроенерго» впроваджено систему моніторингу надання
допоміжних послуг.
На гідроагрегаті № 6 Каховської ГЕС було експериментально
випробувано метод аерації шляхом подачі стисненого повітря перед
турбіною, результати якого показали збільшення концентрації кисню,
зменшення кількості заліза та марганцю у річковій воді нижче греблі.

Розроблено та погоджено в НЕК «Укренерго» Типові та робочі програми
випробувань участі гідроагрегатів ПрАТ «Укргідроенерго» у вторинному,
третинному регулюванні частоти та активної потужності.
ВЕРЕСЕНЬ Укладено договір із органом з оцінки відповідності для проведення
випробувань.
Організовано подачу нових форм звітності НКРЕКП, пов’язаних із
введенням нового ринку електричної енергії.
1 жовтня 2019 року гідроагрегат № 2 Київської ГАЕС було введено в
промислову експлуатацію.
ЖОВТЕНЬ Було завершено ремонт проїжджої частини мостового переходу через
греблю ДніпроГЕС, який тривав упродовж 2019 року.
Наказом Мінекоенерго від 27.11.2019 № 451 було припинено повноваження
членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» — представників держави:
Кальніченко Валентини Анатоліївни, Буславець Ольги Анатоліївни.
ЛИСТОПАД Наказом Мінекоенерго від 28.11.2019 № 456 було оголошено конкурсний
відбір на заміщення вакантних посад членів Наглядової ради
ПрАТ «Укргідроенерго» — представників держави.
Дніпровська ГЕС-1 та Середньодніпровська ГЕС отримали свідоцтво про
відповідність вимогам до допоміжних послуг.
Відповідно до вимог Кодексу системи розподілу, затвердженого
постановою НКРЕКП № 310 від 14.03.2018, укладено Договір Виробника
ГРУДЕНЬ про надання послуг з розподілу електричної енергії з Оператором системи
розподілу між ПрАТ «Укргідроенерго» та АТ «Вінницяобленерго» № 01ВО/2019 від 24.12.2019. Аналогічні проєкти договорів підготовлені по
кожній філії Товариства та надіслані для підписання відповідним
операторам системи розподілу.

РЕЗУЛЬТАТИ 2019 року
Вироблено
До складу входять
Встановлена потужність
гідроелектростанцій
На станціях компанії встановлено
гідроагрегатів

7 197, 843
10
5 844,2

Реконструйовано гідроагрегатів
Продовжено термін експлуатації
обладнання на
Кількість співробітників
Фонд оплати праці
Витрати на охорону праці
Витрати на охорону
навколишнього середовища

млн кВт⋅год
електроенергії
станцій
МВт

103

одиниць

71

одиниць

50

років

більше 3 100
833 263
9 170

осіб
тис. грн
тис. грн

227 239,72

тис. грн

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 2019 року
Дохід від всіх видів діяльності
Чистий дохід від реалізації
продукції
Чистий прибуток
Рентабельність ЕВІТА
Товариство сплатило в повному
обсязі свої зобов'язання до
бюджетів усіх рівнів

9 269 852

тис. грн

8 262 350
3 222 610
49,7

тис. грн
тис. грн
%

3 228 438

тис. грн

Виробіток електроенергії у 2019 році, млн кВт.•год
Назва електростанції
Київська ГЕС
Київська ГАЕС
Канівська ГЕС
Кременчуцька ГЕС
Середньодніпровська ГЕС
Дніпровська ГЕС
Каховська ГЕС
Дністровська ГЕС

Виробіток електроенергії
474,555
146,648
599,195
825,027
705,184
1 898,159
766,488
776,951

Дністровська ГАЕС

1 005,636

Всього

7 197,843

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
«УКРГІДРОЕНЕРГО»
Стратегія розвитку «Укргідроенерго»
Стратегічною метою компанії є забезпечення енергосистеми України електроенергією
та резервом потужності завдяки гідроресурсам річок Дніпро та Дністер. Стратегічний
план розвитку ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019–2023 рр. ґрунтується на Програмі
розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, що схвалена розпорядженням
КМУ від 13.07. 2016 р. № 552-р, Енергетичній стратегії України на період до 2035
року та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленій указом Президента
України від 12.01. 2015 р. № 5/2015. Завданнями цих документів є забезпечення
випереджуючого росту енергогенеруючих потужностей для забезпечення, в свою чергу,
надійного виробітку та постачання електроенергії для промислових споживачів та
населення України, підвищення стійкості, надійності й ефективності роботи Об’єднаної
енергетичної системи України (ОЕС) 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 відновлювальної енергетики, зокрема з максимальним
використанням економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу річок Дніпро та
Дністер.
Стратегія ПрАТ «Укргідроенерго» базується на таких принципах та засадах:
 Використання гідроенергетичного потенціалу 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 черг Дністровської ГАЕС у складі 4
гідроагрегатів, в середньостроковому періоді — введення в експлуатацію третьої черги
Дністровської ГАЕС в складі гідроагрегатів № 5–7, Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2.
 Розвиток альтернативних і поновлюваних джерел енергії.
 Використання енергоефективного обладнання, цифрових систем керування
технологічними процесами, сучасних матеріалів та будівельних технологій і т. д.
 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.
Реалізація всіх перспективних проєктів ПрАТ «Укргідроенерго» дозволить до 2035 року
довести частку маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16 %,
створить оптимальний баланс між різними видами енергогенеруючих потужностей на
ринку електроенергії в Україні, зокрема за рахунок різкого зростання потужності об’єктів,
що використовують відновлювані джерела енергії, зокрема сонячних і вітряних
електростанцій, та амбітні плани щодо подальшого їх розвитку, визначені урядовими
рішеннями.
Основні стратегічні цілі ПрАТ «Укргідроенерго»:
1. Безпечне виробництво електричної енергії гідроелектростанціями, тобто
виконання показників, передбачених для Товариства у прогнозних балансах електроенергії
ОЕС України на відповідний період.

2. Підвищення рівня безпеки діючих гідроелектростанцій та продовження
терміну експлуатації не менше ніж на 40-50 років шляхом проведення реконструкції
діючих ГЕС. Впродовж ІІ етапу реконструкції на ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» було
проведено реконструкцію 46 гідроагрегатів з приростом потужності 214,2 МВт.
3. Забезпечення належного рівня аварійної готовності та надійної роботи турбін
під час роботи в системі автоматичного регулювання частоти та потужності (САРЧП)
енергосистеми України для ГЕС, які беруть участь у роботі САРЧП. Одним із напрямків
реконструкції основного та допоміжного обладнання Товариства була реконструкція
систем керування, регуляторів швидкості та систем збудження. Протягом 2010–2017 років
були встановлені нові системи керування Ovation компанії Emerson на Київській ГЕС,
Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС, Середньодніпровській ГЕС,
Дніпровській ГЕС-1 та Дніпровській ГЕС-2, Каховській ГЕС, Дністровській ГЕС-1,
Дністровській ГАЕС та на диспетчерському пульті компанії. На другому етапі
реконструкції виконана в повному обсязі поставка 42 регуляторів швидкості та 46 систем
збудження фірми Alstom. В 2016 році закінчено впровадження програмного забезпечення
автоматизованої системи контролю гідротехнічних споруд (АСК ГТС) «Каскад», що є
завершальною стадією створення повномасштабної системи моніторингу. Завдання
програмного забезпечення «Каскад» — в автоматизованому режимі здійснювати
максимально можливу обробку інформації, отриманої з точок контролю, та її
багатофакторний аналіз за допомогою математичного апарату методами статистичного
аналізу. Використання АСК ГТС значно підвищує оперативність отримання інформації про
стан споруд і прийняття рішень про необхідність виконання ремонтних та
реконструктивних заходів, а також забезпечення безпеки ГТС загалом.
4. Забезпечення належної якості та обсягів ремонтних робіт на
гідроелектростанціях. Метою реалізації заходів з ремонту гідроагрегатів ГЕС є виконання
ремонтів у запланованих обсягах, з високою якістю та в терміни, передбачені
затвердженими графіками планово-попереджувальних ремонтів.
5. Забезпечення безпечних умов праці: планування та фінансування роботи з охорони
праці; виконання комплексних заходів з поліпшення системи охорони праці; організація
безпечного виконання робіт; забезпечення працюючих засобами колективного та
індивідуального захисту, зокрема спецодягом і спецвзуттям; організація виконання плану
основних заходів з цивільного захисту та пожежної безпеки; додержання вимог
законодавства щодо прав працівників Товариства в галузі охорони праці.
6. Підвищення ефективності роботи: досягнення позитивного економічного
результату та зваженого прийняття оптимальних управлінських рішень; забезпечення
ефективного використання фінансових та матеріальних ресурсів у процесі виконання
виробничої програми, мінімізації витрат.
7. Підвищення продуктивності праці та збереження робочих місць, залучення
висококваліфікованого персоналу для підвищення продуктивності праці та ефективної
роботи Товариства.
8. Забезпечення координації заходів соціального розвитку Товариства із
державною соціальною політикою: послідовне виконання Галузевої угоди між
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України1, Фондом державного майна
України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців
паливно-енергетичного комплексу України» і Профспілкою працівників енергетики та
електротехнічної промисловості України, Генеральної угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики та трудових відносин в Україні
між Кабінетом Міністрів України та Федерацією професійних спілок України,
Колективного договору ПрАТ «Укргідроенерго».
Постановою КМУ № 847 від 18 вересня 2019 р. перейменовано на Міністерство енергетики та захисту
довкілля.
1

Основні стратегічні завдання та заходи Товариства у 2019 році в розрізі
проєктів
Назва

Стратегічні завдання та заходи

Плани на 2020 рік і
середньострокову перспективу

Дністровська ГАЕС

Основним стратегічним завданням під
час спорудження першої та другої черг
Дністровської ГАЕС було
забезпечення темпів виконання
будівельних робіт, що дозволили б
здійснити пуск гідроагрегату № 4 в
2020 р. та завершити будівництво
другої черги Дністровської ГАЕС у
2022 р. Це завдання було виконано.
Основним стратегічним завданням у
будівництві третьої черги
Дністровської ГАЕС є пошук
інвестора для реалізації цього проєкту
та підготовка необхідної документації,
що дозволить залучити кошти під
державні гарантії. У 2019 році було
проведено ряд зустрічей з компаніями,
що зацікавились проєктом, та
розроблено інвестиційний проєкт.

Головним завданням компанії є
забезпечення пуску четвертого
гідроагрегату Дністровської ГАЕС у
кінці 2020 року. Це дозволить ввести
додаткові потужності — 324 МВт в
генераторному режимі, підвищить
надійність і маневровість ОЕС
України, вирішить проблему
перевантаження базових станцій у
години пік та розвантаження їх у
години нічного провалу, буде
створено додатковий резерв
регулювання для підключення
генерації за «зеленим» тарифом.
Загальносистемний ефект буде
досягнуто за рахунок зниження
кількості пусків вугільних блоків
ТЕС, стабілізації їх навантаження,
заміщення споживання природного
газу для пусків енергоблоків, економії
вугілля за рахунок зменшення
перехідних та неекономічних режимів
енергоблоків ТЕС.
Одним із основних стратегічних
завдань компанії є початок робіт з
реалізації проєкту будівництва третьої
черги Дністровської ГАЕС. Для цього
в 2020 р. планується виконати роботу
з уточнення технічних параметрів
гідроагрегатів, що увійдуть до складу
третьої черги, зокрема потужності та
діапазону регулювання. На підставі
отриманих результатів буде
відкориговано інвестиційний проєкт
та розпочато процедуру його
затвердження.
Відповідно до наявного
інвестиційного проєкту у результаті
його реалізації буде введено додаткові
потужності — 972 МВт (3
гідроагрегати по 324 МВт) в
генераторному режимі та 1 263 МВт в
насосному режимі (3 гідроагрегати по
421 МВт).
Приріст річного виробітку складе
2 110 млн кВт·год, приріст річного
споживання – 2 701 млн кВт·год.

Канівська ГАЕС

Основними завданнями є спорудження
та введення в експлуатацію нових
високоманеврових генеруючих
потужностей ГАЕС, що, в свою чергу,
сприятиме вирішенню проблеми
дефіциту маневрених потужностей в
ОЕС України.
У звітному періоді в межах проєкту
«Будівництво Канівської ГАЕС» були
намічені та здійснювались наступні
заходи:
 роботи щодо землевпорядкування
території майбутнього будівництва;
 роботи з повного археологічного
дослідження пам’яток культурної
спадщини, які розташовані в самій
зоні будівництва Канівської ГАЕС
або межують з нею;
 здійснена плата за земельну ділянку
та
компенсація
витрат
с/г
виробництва;
 розроблений інвестиційний проєкт
«Будівництво Канівської ГАЕС».
Для отримання державних гарантій
у 2019 році інвестиційний проєкт
«Будівництво Канівської ГАЕС»
поданий на експертизу, в процесі
якої отримано:
 позитивний висновок Міністерства
енергетики
та
вугільної
промисловості
України
за
результатами проведення державної
експертизи інвестиційних проектів;
 позитивний
висновок
Мінекономрозвитку щодо оцінки
економічної ефективності;
 позитивний висновок Міністерства
фінансів
України
щодо
ідентифікації та оцінки ризиків
проєкту.

Подальші кроки для реалізації
проєкту:

















завершення робіт з повного
археологічного дослідження
об’єктів археологічної спадщини в
зоні будівництва Канівської
ГАЕС, а саме: дослідження
залишків об’єкта археологічної
спадщини — городища на горі
Лисуха;
розробка робочої документації;
завершення розробки
землевпорядної документації
щодо додатково відведених
земельних ділянок у постійне
користування для потреб
будівництва;
отримання рішення
Антимонопольного комітету
України щодо допустимості
надання державної допомоги;
отримання державних гарантій для
забезпечення виконання боргових
зобов'язань за кредитами, що
залучатимуться для реалізації
інвестиційного проєкту;
робота з потенційними
інвесторами щодо залучення
кредитних коштів державних і
комерційних фінансових установ
та можливості спільної реалізації
проєкту;
проведення підготовчих та
першочергових робіт для
створення інфраструктури в
районі будівництва (прокладання
доріг, енергопостачання,
водопостачання, будівництво
будівельних баз, розбивка
геометричних осей тощо),
виконання проєктних
(першочергових) та
вишукувальних (геологічних,
топографічних) робіт стадії РД
(робоча документація);
надання всебічної підтримки
проєкту будівництва Канівської
ГАЕС як одному з пріоритетних у
галузі міжнародної співпраці;
початок будівництва Канівської
ГАЕС у 2021 році.

Будівництво
Каховської ГЕС-2

У звітному періоді в межах проєкту
«Будівництво Каховської ГЕС-2» були
намічені та здійснені наступні заходи:




Подальші кроки для реалізації
проєкту:
На 2020 рік та середньострокову
перспективу по проєкту «Будівництво
Каховської ГЕС-2» планується:

розроблено інвестиційний проєкт
«Будівництво Каховської ГЕС-2» з
метою залучення міжнародних
інвестицій під державні гарантії. 
Його буде подано до Міністерства
енергетики та захисту довкілля
України для проведення державної
експертизи
відповідно
до
Постанови КМУ № 701 від
09.06.2011 «Про затвердження
Порядку проведення державної
експертизи
інвестиційних

проєктів»;
розроблено Звіт з оцінки впливу на
довкілля (ОВД) та проведено
громадські слухання в межах
процедури
громадського
обговорення
Звіту
з
ОВД,
планованої
діяльності
щодо
реалізації проєкту «Будівництво 
Каховської ГЕС-2» згідно з
вимогами Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».









отримати висновок від
уповноваженого територіального
органу з питань екології та
природних ресурсів у Херсонській
області щодо планованої
діяльності ПрАТ
«Укргідроенерго» з реалізації
проекту «Будівництво Каховської
ГЕС-2». Очікуваний термін
надання висновку — 2020 рік;
розробити землевпорядну
документацію — проєкти
землеустрою на додатковий
землевідвід під майданчик
будівництва основних споруд
Каховської ГЕС-2 та провести їх
затвердження в порядку,
встановленому чинним
законодавством України;
надати до Міністерства енергетики
та захисту довкілля України
інвестиційний проєкт
«Будівництво Каховської ГЕС-2»
для проведення державної
експертизи відповідно до
Постанови КМУ № 701 від
09.06.2011 «Про затвердження
Порядку проведення державної
експертизи інвестиційних
проєктів»;
отримати державні гарантії для
реалізації інвестиційного проєкту.
ініціювати залучення кредитних
коштів міжнародних фінансових
організацій (зацікавлені ЄБРР та
ЄІБ) або інших іноземних
інвесторів для реалізації проєкту;
виконати етап проєктування
(стадія «Проєкт») та пройти
державну експертизу проєктної
документації будівництва;
затвердити проєкт у порядку,
встановленому чинним
законодавством України;
розпочати будівництво Каховської
ГЕС-2 у 2022 році.

Вихід на відкритий ринок електроенергії
1 липня 2019 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до
Закону «Про ринок електричної енергії». Реформа ринку проводиться в рамках
імплементації Україною Третього енергопакету Європейського союзу. Її метою є
запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку, вибір контрагентів
та забезпечення права споживача вільно обирати постачальника електричної енергії.
Для роботи відкритого ринку важливо, щоб пропозиції виробників електроенергії
відповідали фактичному її попиту. Втім, у реальному часі забезпечити цю
відповідність досить важко. Для врегулювання небалансів разом з електроенергією,
яка виробляється на ТЕС, може використовуватися електроенергія ГЕС і ГАЕС.
Принципова відмінність нової моделі ринку — це наявність прямих договірних
відносин між виробниками й постачальниками електроенергії і можливість зміни
постачальника споживачем, що дає максимальну свободу споживачу і стимулює
конкуренцію як на оптовій частині ринку, так і в роздрібному секторі. Однак
зворотним боком медалі є кратне ускладнення бізнес-процесів на цьому ринку і
необхідність застосування спеціалізованого програмного забезпечення. Один лише
балансуючий ринок, який, по суті, є допоміжним, вимагає великої кількості обчислень
величезного обсягу інформації в доволі короткі часові проміжки.
З
метою
забезпечення
населення
дешевою
електроенергією
на
ПрАТ «Укргідроенерго» було покладено спеціальні обов’язки. Компанія у липнісерпні була зобов’язана продавати 20 % від виробленої гідроелектростанціями
електричної енергії держпідприємству «Гарантований покупець» за встановленою
урядом ціною, а з вересня цей обов’язок було збільшено до 35 %
Наявність декількох сегментів ринку замість єдиного у старій моделі ринку, кожний з яких
має свої правила та оператора, сильно ускладнює роботу будь-якого учасника ринку. Крім
цього, всі операції купівлі-продажу у всіх сегментах ринку відбуваються у дуже короткому
розрахунковому періоді (одна година), що значно ускладнює організацію комерційного
обліку та впровадження іншого необхідного для розрахунків програмного забезпечення.
Ринок «на добу наперед» (стадії РДН), як і внутрішньодобовий ринок, призначений для
того, щоб полегшити споживачу та постачальнику збалансування своїх графіків добового
споживання. Балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг забезпечує оператору
системи передачі (ОСП) можливість балансувати енергосистему в оперативному режимі.
Незважаючи на значну складність нової моделі ринку, перехід до цієї моделі відбувся
передчасно та фактично без будь-якого попереднього тестування (за винятком тестування
роботи на РДН). Крім цього, були збережені основні вади старої моделі ринку, як то
перехресне субсидіювання населення, обмеження цін в основних сегментах ринку,
неринковий механізм підтримки «зеленої» генерації та неповні розрахунки за куповану
електричну енергію. Внаслідок цього ПрАТ «Укргідроенерго» після впровадження нової
моделі ринку зіштовхнулося з рядом проблем, результатом яких були значні фінансові
втрати та порушення режимів водокористування.
Передусім у Правилах ринку, які приймалися поспіхом і без урахування зауважень ПрАТ
«Укргідроенерго», зовсім не враховуються особливості роботи ні ГЕС, ні ГАЕС. Головна
особливість ГЕС в тому, що її наявна потужність не може бути активована в одному
напрямку (завантаження або розвантаження) на термін, що перевищує дві години протягом
доби, для запобігання порушенню гідрологічних режимів. Інша важлива особливість ГЕС
полягає в тому, що вони можуть змінювати навантаження протягом хвилини. Ця
можливість станцій є вкрай необхідною для якісного регулювання системи, а у Правилах

ринку моментальної активації не передбачено. Тому диспетчер регулярно використовував
всі особливості та можливості ГЕС і ГАЕС, але розрахунки за таке використання
проводилися некоректно, що призводило до фінансових втрат.
Крім того, Система управління ринком (MMS) неспроможна на сьогодні обраховувати
будь-які нестандартні команди. А нестандартними є всі команди на навантаження або
розвантаження понад заявлені обсяги на балансуючому ринку, всі команди, які потребують
невідкладного виконання, та робота під управлінням САРЧП. Оператор системи передачі
дуже активно використовує зазначені типи команд і водночас залишається абсолютно
пасивним щодо вирішення проблеми заподіяння збитків учаснику ринку, який бездоганно
виконує диспетчерські команди. Хоча своєчасне ініціювання внесення змін до Правил
ринку є відповідальністю саме ОСП як адміністратора Правил ринку, згідно з Законом
України «Про ринок електричної енергії».
Внаслідок високого рівня генерації сонячних електростанцій (СЕС) у години максимальної
сонячної активності з серпня до листопада 2019 року диспетчери НЕК «Укренерго»
систематично віддавали команди на закачування ГАЕС вдень, що призводило до
примусової закупівлі електроенергії за ціною 1 741 грн/МВт⋅год, нижче якої заявлятися
було заборонено Правилами ринку. При цьому ціна продажу електроенергії, виробленої
ГАЕС за такою ціною закачування з урахуванням ККД 75 % та необхідності оплати послуг
за передачу при споживанні електричної енергії із енергосистеми, складала не менше 2 600
грн/МВт⋅год, а максимальна дозволена ціна заявки на завантаження на балансуючому
ринку дорівнювала 2 355 грн/МВт⋅год у денні години та 1 103 грн/МВт⋅год у нічні. І
команда на запуск ГАЕС в генераторному режимі часто давалася саме в період з 06:00 до
08:00, коли обмеження ціни складало саме 1 103грн/МВт⋅год.
З весни 2020 року ситуація із збитковою роботою ГАЕС може значно погіршитися
внаслідок введення додаткових потужностей СЕС та вітроелектростанцій (ВЕС), паводку
та великої сонячної активності. Розвиток «зеленої» енергетики відбувається надзвичайно
швидкими темпами, однак економічні умови для роботи ГАЕС та інших накопичувачів
енергії не створені.
Крім того, існують цінові обмеження на ринку «на добу наперед», встановлені НКРЕКП без
врахування реальних балансів виробництва та споживання електричної енергії і
собівартості виробництва електричної енергії на ТЕС, що призвело до створення штучних
дефіцитів електричної енергії з 23:00 до 08:00, коли межа встановлена на рівні
959 грн/МВт⋅год. Особливо критична ситуація з 06:00, коли споживання зростає більше ніж
на 2 000 МВт, а ТЕС ще не розпочали роботу через небажання працювати за низькими
цінами, тому в ці години регулярно завантажувалися ГЕС, що призводило як до
спрацювання гідроресурсів понад дозволені обсяги, так і до втраченої вигоди Товариством
через необхідність продажу електричної енергії за цінами, суттєво нижчими, ніж у денні
години.
До кінця 2019 року так і не був запущений ринок допоміжних послуг, незважаючи на той
факт, що ряд станцій успішно пройшли випробування на відповідність вимогам кодексу
системи передачі, зокрема й станції ПрАТ «Укргідроенерго». Тільки з 1 грудня 2019 року
набули чинності зміни у Правила ринку, що дозволили пом’якшити надто жорсткі вимоги
до систем вимірювання і пройти випробування на відповідність та отримати сертифікати
одиниць постачання допоміжних послуг. Але досі залишилися помилки у Порядку
моніторингу допоміжних послуг, які не дають можливості учасникам ринку розпочати
надання допоміжних послуг.

Ключові операційні результати
2019 рік був багатим на важливі події та досягнення. ПрАТ «Укргідроенерго» забезпечило
4,7 % виробництва електроенергії в Україні. Аналіз фінансових показників компанії за
останні роки підтверджує стабільний фінансовий стан і позитивну динаміку розвитку
Товариства. ПрАТ «Укргідроенерго» посіло 9-ту сходинку у топ-50 найуспішніших
держпідприємств,
продемонструвавши
високі
показники
ліквідності
та
прибутковості.
Виробництво електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» у 2018–2019 рр.

Рік

УГЕ,
млн кВт∙год

Відхилення
від
попередньог
о року

ГЕС

Відхилення від
попереднього
року

ГАЕС

Відхилення
від
попереднього
року

2018

11 368,597

1 399,280

9 984,319

1 419,263

1 384,278

-19,983

2019

7 197,843

-4 170,754

6 045,559

-3 938,760

1 152,284

-231,994

Реалізація електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» у 2018–2019 рр.

Рік

УГЕ,
млн кВт∙год

Відхилення
від
попереднього
року

ГЕС

Відхилення
від
попереднього
року

ГАЕС

Відхилення
від
попереднього
року

2018

11 187,740

1 381,725

9 818,929

1 403,252

1 368,811

-21,527

2019

7 044,950

-4 142,790

5 905,694

-3 913,235

1 139,256

-229,555

Реалізація електроенергії за 2019 рік склала 7 044,950 млн кВт·год,
4 142,790 млн кВт∙год менше, ніж за 2018 рік (11 187,740 млн кВт∙год).

що на

Обсяги продажів
Чистий дохід від реалізації продукції досяг найбільшого значення у 2019 році та склав
8 262 350 тис. грн, що на 301 559 тис. грн більше, ніж за 2018 рік (7 960 791 тис. грн), та на
2 545 950 тис. грн більше, ніж за 2017 рік (5 716 400 тис. грн). Темпи приросту обсягу
чистого доходу за останні 3 роки становлять 44,5 %.
2018 рік

2019 рік

Чистий дохід від реалізації продукції

7 960 791

8 262 350

EBITDA

5 181 155

4 109 158

Чистий прибуток

3 668 256

3 222 610

46,1

39,0

30 042 233

33 795 633

Показники, тис. грн

Рентабельність діяльності, %
Сума активів

Собівартість реалізованої продукції ПрАТ «Укргідроенерго» за 2018–2019 роки
збільшилася.
Собівартість реалізованої продукції ПрАТ «Укргідроенерго» у 2018–2019 рр.
у тис. грн
Назва продукції

2018 рік

2019 рік

Собівартість реалізованої продукції

3 157 097

4 069 019

Витрати на електроенергію

1 544 233

2 392 260

Амортизація основних засобів і нематеріальних
активів

718 457

731 604

Витрати на оплату праці та відрахування на
соцзаходи

416 243

582 585

Послуги виробничого характеру

101 928

70 067

Витрати на сировину і матеріали

43 101

43 009

Податки, збори та платежі

51 037

70 825

Плата за воду

269 034

155 618

Інші витрати

13 064

23 051

Найбільшу частку в структурі собівартості протягом 2017–2019 років склали витрати на
електричну енергію для заповнення водойм Київської та Дністровської ГАЕС — близько
40-50 % від собівартості. Обсяг зазначених витрат протягом ретроспективного періоду мав
тенденцію до зростання. В 2019 році для заповнення водойм ГАЕС було використано
1 557,4 млн кВт∙год електроенергії. Крім того, у 2019 році здійснювалися витрати на
придбання електричної енергії, пов’язані з роботою на новому ринку електричної енергії,
що склали близько 23 % від собівартості.
Другою за величиною статтею витрат є амортизаційні відрахування. Це пов’язано з тим, що
при виробництві електричної енергії на гідроелектростанціях необхідні значні фінансові
вкладення в основні засоби.
Чистий прибуток
Чистий фінансовий результат за 2019 рік склав 3 222 610 тис. грн, що на 445 646 тис. грн
менше, ніж за 2018 рік (3 668 256 тис. грн), та на 1 757 077 тис. грн більше, ніж за 2017 рік
(1 465 533 тис. грн). Темп приросту обсягу чистого прибутку за останні 3 роки становить
119,9 %.

Рентабельність діяльності Укргідроенерго у 2018–2019 рр.
Показники

2018 рік

2019 рік

12,2

9,5

15,4

12,5

46,1

39,0

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, %

Показники рентабельності у 2019 році зменшились проти 2018 року, що пов’язано з
додатковими витратами, які виникли у зв’язку з роботою на новому ринку електроенергії
та створенням резерву сумнівних боргів на заборгованість ДП «Енергоринок», НЕК
«Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець» за відпущену
електроенергію у 2019 році.
Сума активів
Показники, тис. грн

2018 рік

2019 рік

Необоротні активи

26 788 456

29 661 333

Оборотні активи

3 253 777

4 134 300

Активи

30 042 233

33 795 633

Розмір активів за 2019 рік склав 33 795 633 тис. грн, що на 3 753 400 тис. грн більше, ніж за
2018 рік (30 042 233 тис. грн). Темп приросту активів Товариства за останній рік становить
112,5 %.
Збільшення суми необоротних активів відбулось за рахунок зростання суми незавершених
капітальних інвестицій і нематеріальних активів та одночасного зменшення суми
довгострокової дебіторської заборгованості.
Приріст суми оборотних активів пояснюється збільшенням дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги та розрахунками за авансами.
Матеріально-технічне забезпечення
Протягом 2019 року з метою забезпечення поточних ремонтно-експлуатаційних та
адміністративних потреб структурних підрозділів Товариства було використано
матеріально-технічних ресурсів на суму 53 295 тис. грн (без врахування ПДВ). Цей
показник включає як вартість ресурсів, придбаних та переданих у виробництво протягом
2019 року, так і використання запасів, що утворились в минулих періодах.
Крім того, здійснювалась значна робота з виконання встановлених показників планів
придбання основних засобів згідно з Планом капітальних інвестицій на придбання

обладнання без здійснення будівництва та окремим Планом придбання інших необоротних
матеріальних активів.

Дирекція з будівництва
Дністровської ГАЕС

2 011

861

1 226

3 731

648

205

182

145

61

87

61

93

219

Каховська ГЕС

901

Дніпровська ГЕС

1 416

Середньодніпровська
ГЕС

816

Кременчуцька ГЕС

1 657

Канівська ГЕС

Дністровська ГЕС

Каскад Київських ГЕС, і
ГАЕС

602

Управління

№
з/ Статті витрат
п

ПрАТ «Укргідроенерго»

У таблицях нижче наведено показники фактичних витрат, здійснених впродовж звітного
періоду з розподілом по сумах витрат для кожного структурного підрозділу.

Кошторис витрат на виробництво електроенергії, тис. грн

Матеріали і
1 комплектуючі 13 221
вироби
2

Канцелярські
товари

3 Тара

1 701
3

4

Запасні
частини

13 156

5

Будівельні
матеріали

3 585

6 МШП
7

Спецхарчуван
1 132
ня

Паливо,
8 мастила та
масла
9

4 055

Електроенергі
я

Всього

15 772

3
248

56

3 520 1 035

1 457

835

1 679

456

487

3 439

889

663

259

384

418

114

197

661

550

405

523

348

723

244

353

853

319

180

83

30

125

66

155

174

4 826

980

2 051

1 090

1 731

1 035

1 134

2 925

5 934

3 652

6 774

2 837

3 645

12 002

52 625 1 554 11 966 4 261

Кошторис інших операційних витрат
Паливо,
1 мастила та
масла
Всього

670

267

8

270

27

45

53

670

267

8

270

27

45

53

Дивіденди
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 24.04.19 № 364 «Про затвердження базового
нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у
статутному капіталі яких є корпоративні права держави» встановлено базовий норматив
відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2018 році.
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.04.2019 р.
№ 195 затверджено фінансову звітність ПрАТ «Укргідроенерго» за 2018 рік та розподіл
чистого прибутку ПрАТ «Укргідроенерго», що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.
Дивідендна політика Товариства спрямована на досягнення оптимального балансу між
виплатою дивідендів акціонеру та реалізацією інвестиційної програми компанії. 03.05.2019
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України було прийнято рішення
щодо виплати дивідендів за результатами діяльності у 2018 році у сумі 1 100 476,8 тис. грн.
Базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, Кабінетом Міністрів
України наразі не затверджено.
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 2019 році складе 966 783 тис. грн.

Показники, тис. грн
Чистий фінансовий результат
Дивіденди

2018 рік

2019 рік

3 668 256

3 222 610

1 100 476,8

966 783

Кредитна політика ПрАТ «Укргідроенерго»
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» є значним позичальником на
міжнародному та українському кредитному ринку. Вартість вітчизняних кредитів
Товариства залежить від облікової ставки НБУ, тому її зміни мають суттєвий вплив на
рівень відсоткових ставок, що, в свою чергу, може негативно вплинути на фінансові
показники Товариства.
Залучення кредитних ресурсів від міжнародних фінансових організацій (МБРР, ЄБРР, ЄІБ)
для реалізації проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій» здійснюється за значно нижчими
відсотковими ставками, ніж на вітчизняному ринку. Фінансування контрактів, які
укладаються в рамках реалізації цього проєкту, здійснюється за кошти міжнародних
фінансових організацій. Це значною мірою визначає залежність від валютного ризику,

оскільки Товариство здійснює сплату відсотків та погашення позик в іноземних валютах
(євро та доларах США).
Протягом 2019 року Товариство виплатило за позиками 815 840 тис. грн (зокрема,
270 041 тис. грн — сплачені відсотки). У 2018 році Товариство виплатило за позиками
861 910 тис. грн (зокрема, 302 784 тис. грн — сплачені відсотки).
За 2019 рік Товариство отримало кредитні кошті у сумі 1 244 156 тис. грн, а за 2018 рік —
397 699 тис. грн.
Обсяг непогашених залишків за залученими позиками станом на 31.12.2019 складав
4 347 880 тис. грн, а станом на 31.12.2018 —4 232 684 тис. грн.
Дані відображено в таблиці, що наведена нижче.
Інформація про кредити та позики, які залишалися непогашеними станом на 31
грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року
Показник

Валюта
кредиту

31 грудня 2019 року

31 грудня 2018 року

Непогашений залишок

%
ставка

У валюті
контракту,
тис. у. о.

%
ставка

Гривневий
еквівалент,
тис. грн

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

Гривневий
еквівалент,
тис. грн

1. Довгострокова частина заборгованості:
1.1. Кредити,
зокрема:

3 385 418

3 060 147

МФО —
кредит МБРР
№ 4 7950-UА
від 19.09.2005

USD

4,76 %

26 202

620 637

5,00 %

34 717

961 267

МФО —
кредит МБРР
№ 77910-UА
від 03.02.2010

USD

4,52 %

4 641

109 929

4,76 %

9 282

257 008

МФО —
кредит ЄБРР
№ 40518
від
29.09.2011

EUR

3,13 %

11 556

305 330

3,23 %

13 482

427 565

МФО —
кредит ЄБРР
№ 47947
від
30.12.2015

EUR

2,00 %

44 923

1 186 954

2,00 %

20 595

653 168

МФО —
кредит
ЄІБ
№ 31.177 від
21.09.2012

EUR

3,05 %

44 000

1 162 568

3,22 %

24 000

761 139

1.2.
Інші
позикові

449 956

599 956

кошти,
зокрема:
Договір
Міненерговугі
лля № 41/13 від
16.10.2013

UAH

14,00 %

449 956

УСЬОГО

449 956

18,5 %

599 956

599 956

3 835 374

3 660 103

362 506

422 581

2. Короткострокова частина заборгованості:
2.1. Кредити, в
т. ч.:
МФО —
кредит МБРР
№ 47950-UА
від 19.09.2005

USD

4,76 %

8 515

201 688

5,00 %

8 415

232 996

МФО —
кредит МБРР
№ 77910-UА
від 03.02.2010

USD

4,52 %

4 641

109 930

4,76 %

4641

128 504

МФО —
кредит ЄБРР
№ 40518
від
29.09.2011

EUR

3,13 %

1 926

50 888

3,23 %

1 926

61 081

2.2.
Інші
позикові
кошти,
зокрема:
Договір
Міненерговугі
лля № 41/13 від
16.10.2013
УСЬОГО
ЗАГАЛОМ

150 000

UAH

14,00 %

150 000

150 000

150 000

18,50 %

150 000

150 000

512 506

572 581

4 347 880

4 232 684

В таблиці наведено середньозважені відсоткові ставки за позиками МБРР, ЄБРР, ЄІБ,
АТ «Ощадбанк».
Взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями та установами
Основними завданнями ПрАТ «Укргідроенерго» в міжнародній діяльності є залучення
фінансових інвестицій для:
 реалізації проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій»;
 реалізації інвестиційного проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС»;
 реалізації інвестиційного проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2»;
 реалізації інвестиційного проєкту «Будівництво Дністровської ГАЕС. 3-тя черга у
складі 5–7-го агрегатів».

В 2019 році ПрАТ «Укргідроенерго» продовжувало взаємодіяти з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським
інвестиційним банком по наступним позикам:
 Угода про позику від 19.09.2005 року № 47950-UA;
 Угода про позику від 03.02.2010 року № 77910-UA;
 Кредитна угода (проєкт «Реабілітація гідроелектростанцій») від 29 вересня 2011
року № 40518;
 Кредитна угода (проєкт «Реабілітація гідроелектростанцій») від 30 грудня 2015
року № 47947;
 Фінансова угода між Україною та ЄІБ (проєкт «Реабілітація гідроелектростанцій»)
від 21 вересня 2012 року № 31.177.
Фінансові інвестиції
Протягом 2019 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.

Інвестиційна діяльність
В умовах започаткування інтеграції ОЕС України з ENTSO-E для забезпечення достатнього
рівня резервів і надійного електропостачання споживачам «дешевої» електроенергії,
враховуючи тенденції, викладені в Енергетичній стратегії України на період до 2035 року,
та керуючись Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року,
ПрАТ «Укргідроенерго» визначено необхідність реалізації інвестиційних проєктів
стосовно ГЕС і ГАЕС, а саме:
•
•

•
•

реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду та Дністровської ГЕС-1 із збільшенням
потужності та підвищенням рівня безпеки експлуатації;
будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів
загальною потужністю 972 МВт, другої черги Дністровської ГАЕС — гідроагрегату
№ 4 потужністю 324 МВт та третьої черги будівництва Дністровської ГАЕС у складі
трьох гідроагрегатів № 5–7 загальною потужністю 972 МВт;
будівництво Канівської ГАЕС загальною потужністю 1000 МВт у складі чотирьох
гідроагрегатів по 250 МВт;
будівництво Каховської ГЕС-2 загальною потужністю 250 МВт у складі чотирьох
гідроагрегатів потужністю 62,5 МВт кожний.

Будівництво ГЕС та ГАЕС дозволить Товариству до 2035 року розширити частку
маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16 %, збільшити
кількість робочих місць у регіонах будівництва до 3 000 осіб під час проведення робіт
протягом 5-6 років та близько 400 робочих місць — на період роботи ГЕС/ГАЕС.
Додатковий ефект буде отримано від зменшення техногенного навантаження на довкілля
та покращення умов проживання, зниження шкідливого впливу викидів на здоров'я
населення за рахунок зменшеного використання органічного палива та викидів
забруднюючих речовин в навколишнє середовище, зокрема парникових газів, а також від
підтримки розвитку виробників вітчизняного обладнання.

Основні інвестиційні проєкти
Назва проєкту

Термін реалізації, роки

Друга черга реконструкції ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго»

2006–2024

Завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС у
складі трьох гідроагрегатів

1983–2022

Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС — гідроагрегату
№4

2017–2022

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

2021–2028

Будівництво Канівської ГАЕС

2007–2027

Будівництво Каховської ГЕС-2

2017–2027

Детальніше про основні інвестиційні проєкти, їх мету та очікування — у Звіті про
управління (Звіт керівництва) за 2018 рік.
Фінансування капітальних інвестицій, здійснених ПрАТ «Укргідроенерго» в 2019
році, млн грн з ПДВ
Показники
Всього профінансовано:

2019 рік
3 938,2

за джерелами фінансування:
власні кошти

2 853,7

кошти міжнародних фінансових організацій

1 084,5

за основними напрямами:
будівництво І, ІІ, ІІІ черг Дністровської ГАЕС

1 485,7

ІІ черга реконструкції ГЕС

1 975,2

інші заходи

477,3

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних за 2019 рік в розрізі основних інвестиційних
проєктів
Друга черга реконструкції ГЕС
Опис: реконструкції діючих ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» з модернізацією та оновленням
більшості обладнання та гідротехнічних споруд.
Реалізація проєкту: 2006–2024 роки.
Загальна вартість проєкту: 22 328,2 млн грн (станом на 10.06.2014).
Під час виконання проєкту заплановано:

- реконструкція 71 гідроагрегатів;
- заміна силових трансформаторів та обладнання підстанцій;
- реконструкція гідромеханічного обладнання та гідротехнічних споруд;
- впровадження систем автоматичного моніторингу безпеки гребель;
- покращення екологічної ситуації на річках Дніпро та Дністер;
- створення інформаційної системи управління ПрАТ «Укргідроенерго»;
- поліпшення умов роботи персоналу компанії.
Завдяки цьому на 40-50 років подовжується термін безпечної експлуатації ГЕС, зростає
їх ефективність за рахунок збільшення потужності та коефіцієнту корисної дії
реконструйованих гідроагрегатів.
З 2016 року завершено реконструкцію 47 гідроагрегатів і отримано приріст потужностей
на 180,1 МВт (з урахуванням потужностей на гідроагрегатах, за якими не завершено
перемаркування). Весь обсяг робіт з реконструкції гідроагрегатів виконали вітчизняні
виробники — АТ «Турбоатом» та ДП «Електроважмаш». Контракти на виготовлення
обладнання з АТ «Турбоатом» та ДП «Електроважмаш» були підписані як після проведення
торгів за участю зарубіжних компаній, так і за прямими контрактами.
Фінансування проєкту реконструкції ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» здійснюється з
декількох джерел, а саме:
- за рахунок власних коштів, отриманих від виробітку і продажу електроенергії та з
інших надходжень;
- за рахунок коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій (кредити та
гранти Світового банку реконструкції і розвитку, Європейського банку реконструкції і
розвитку, Європейського інвестиційного банку).
Загальний термін реалізації всіх укладених за результатами міжнародних конкурсних
торгів контрактів — 2021 рік.
Протягом 2019 року:
- на Київській ГАЕС завершено в повному обсязі реконструкцію ГА № 2, з 30.06.2019
він введений в роботу з новою потужністю 46,8 МВт (збільшення потужності становить
5,3 МВт, наразі здійснюється перемаркування обладнання);
- ГА № 6 Київської ГАЕС — на реконструкції з 08.04.2019;
- на Канівській ГЕС, Середньодніпровській ГЕС, ДніпроГЕС-1 і ДніпроГЕС-2 виведено
дев’ять гідроагрегатів, на яких активно проводяться монтажні роботи;
- ГА № 14 і № 16 Канівської ГЕС змонтовані та проходять пусконалагоджувальні роботи
на оборотах.
За результатами міжнародних конкурсних торгів укладено чотири міжнародні контракти:
- DKVP/С/7-18 від 26.02.2019 з АТ «Банкомзв'язок» (Україна) зі створення АСК безпеки
греблі Київської ГАЕС (вартість 55,6 млн грн).
-TKRE/С/8-17 від 14.03.2019 «Реконструкція 2-х гідроагрегатів на Кременчуцькій ГЕС» з
консорціумом «Турбоатом-Електроважмаш» (вартість 1 269,4 млн грн);
- TRF/С/10-17 від 15.05.2019 із ATEF GROUP OF COMPANIES LLC (Азербайджан) на
поставку 10 силових трансформаторів (вартість 6,328 млн євро);
- UHE/CSA/T/9-17 від 25.06.2019 «Додаткові консультативні послуги по проєкту» з
Electricitе de France (вартість 0,9 млн євро).
Станом на 01.01.2020 року проєкт профінансовано на суму 10 346,6 млн грн (з ПДВ),
зокрема за 2019 рік на 1975,2 млн грн, у тому числі за рахунок кредитних коштів МФО – на
1 084,5 млн грн, власних коштів — на 890,7 млн грн.

Плани на 2020 рік і середньострокову перспективу
Планується продовжити реконструкцію об’єктів на всіх станціях:
- гідросилового устаткування, електротехнічної частини, допоміжного обладнання та
систем (у 2020 році буде здійснюватися активна реалізація контракту із Andritz Hydro,
укладеного на реконструкцію гідроагрегатів № 1, 2, 3 Дніпровської ГЕС, контрактів з
компаніями «Турбоатом» та «Емерсон», укладених на реконструкцію 19 гідроагрегатів
Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Кременчуцької ГЕС, Середньодніпровської ГЕС та
Дніпровської ГЕС-2, які фінансуються за рахунок кредитів ЄБРР,ЄІБ); заміна силових
траснформаторів. Передбачається введення в роботу гідроагрегату Київської ГАЕС № 6 і
блоку № 4 Канівської ГЕС;
- механічного обладнання (решіток, затворів, кранів);
- гідротехнічних споруд та автодорожнього переїзду Дніпровської ГЕС
(реконструкція бетонних і земляних споруд);
- будівель та споруд, зовнішніх та внутрішніх мереж, елементів благоустрою тощо.
У 2020 році заплановано завершити реконструкцію 9 гідроагрегатів на Київській ГАЕС,
Канівській ГЕС, Середньодніпровській ГЕС, ДніпроГЕС-1 і ДніпроГЕС-2 і отримати
приріст потужностей 37,9 МВт (з них 5,3 МВт — приріст потужності г/а № 2 Київської
ГАЕС після проведення перемаркування, реконструкція якого завершилася у 2019 році).
Додатковий економічний ефект буде отримано за рахунок:
- підвищення рівня ефективності функціонування електроенергетичного обладнання після
введення в промислову експлуатацію;
- збільшення потужності діючих ГЕС шляхом відновлення та збільшення корисної дії
гідроагрегатів;
- підвищення безпеки роботи ГЕС шляхом впровадження сучасних систем моніторингу,
управління та захисту гідротехнічних споруд.
Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів
Опис: зниження кількості пусків блоків ТЕС, забезпечення роботи нових блоків АЕС в
умовах змінних режимів ОЕС України. Підвищення потужності ГАЕС.
Реалізація проєкту: 1983–2022 роки.
Вартість проєкту: 17 351 млн грн.
У 2019 році було відкориговано проєкт будівництва першої черги Дністровської ГАЕС.
Уточнений проєкт затверджено наказом ПрАТ «Укргідроенерго» від 05.06.2019 № 171-н
«Про затвердження відкоригованого проєкту Уточнення проєкту першої черги ГАЕС у
складі трьох агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки
гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та гідромеханічного
обладнання Дністровської ГАЕС. Коригування», що був погоджений Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України листом від 30.05.2019 № 02/21-5190.
Показники економічної ефективності проєкту наступні:
- чиста поточна/приведена вартість
— 8 884 млн грн;
- внутрішня норма прибутку
— 18,5 %;
- індекс прибутковості
— 3,0;
- дисконтований термін окупності
— 3,4 роки.
Зараз введено в дію всі три гідроагрегати, основні гідротехнічні споруди ГАЕС (верхня
водойма, водоприймач, водовід, водовипуск) перебувають під напором в робочому стані,

ведуться роботи, необхідні для нарощення нижньої водойми, що дозволить збільшити час
роботи ГАЕС та, відповідно, збільшити виробіток.
Протягом 2019 року тривали будівельні роботи на усіх конструктивах, ведуться роботи,
необхідні для нарощення нижньої водойми, що дозволить збільшити час роботи ГАЕС та,
відповідно, збільшити виробіток. Завершення робіт планується у 2022 році.
Станом на 01.01.2020 року проєкт профінансовано на суму 13 468,5 млн грн (з ПДВ),
зокрема за 2019 рік на 255,5 млн грн за рахунок власних коштів товариства,
у тому числі за видами робіт:
 витрати на здійснення будівельних робіт — 120, 4 млн грн;
 обладнання — 82,2 млн грн;
 проєктно-вишукувальні роботи та інші витрати — 52,9 млн грн.
Плани на 2020 рік і середньострокову перспективу: продовжити будівництво, виходячи
з фінансових можливостей ПрАТ «Укргідроенерго» і в цілому завершити реалізацію
проєкту.

Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС — гідроагрегату № 4
Опис: будівництво другої черги Дністровської ГАЕС — гідроагрегату № 4.
Реалізація проєкту: 2017–2022 роки.
Вартість проєкту: 4 513,2 млн грн.
Показники економічної ефективності проєкту наступні:
- чиста поточна/приведена вартість
— 14 290,5 млн грн;
- внутрішня норма прибутку
— 34,12 %;
- індекс прибутковості
— 4,80;
- дисконтований термін окупності
— 6 років.
Зараз тривають будівельні роботи, заводами-виробниками поставлене гідросилове
обладнання, триває монтаж гідроагрегату № 4.
Протягом 2019 року:
- здійснено монтаж конусу відсмоктувальної труби, статора турбіни, спіральної
камери, усіх закладних трубопроводів, робочого колеса, щита кільцевого затвору та
кришки турбіни, облицювання шахти насос-турбіни гідроагрегату № 4;
- виконано укрупнене збирання та підготовлено до монтажу вал турбіни, опори
підп’ятника і регулюючого кільця. А на монтажному майданчику завершується збирання
ротора і статора генератора гідроагрегату № 4;
- доставлено унікальний головний блочний трансформатор енергоблоку № 4
потужністю 430 МВт∙ загальною вагою 329,5 т, виробником якого є українське
підприємство ПрАТ «Запоріжтрансформатор»;
- змонтована кришка турбіни, яка має масу 335 т та є найважчим елементом турбіни,
завершення даної операції дозволяє перейти до наступних етапів збирання гідроагрегату.
У зв'язку зі зміною вартості робіт, обладнання, рівня заробітної плати та прийняття нових
технічних рішень було вирішено коригувати проєкт. Роботу було виконано генеральним
проєктувальником ПрАТ «Укргідропроект». Відкоригований проєкт направлено на
експертизу.
Станом на 01.01.2020 року проєкт профінансовано на суму 3 554,3 млн грн (з ПДВ),
зокрема за 2019 рік на 1 229,7 млн грн за рахунок власних коштів товариства,

у тому числі за видами робіт:
 витрати на здійснення будівельних робіт — 460,6 млн грн;
 Обладнання — 648,5 млн грн;
 проєктно-вишукувальні роботи та інші витрати — 120,6 млн грн.
Плани на 2020 рік і середньострокову перспективу
Головним завданням компанії є забезпечення пуску четвертого гідроагрегату Дністровської
ГАЕС наприкінці 2020 року. Це дозволить ввести додаткові потужності — 324 МВт в
генераторному режимі, підвищить надійність і маневровість Об’єднаної енергетичної
системи України, вирішить проблему перевантаження базових станцій у години пік та
розвантаження їх у години нічного провалу, буде створено додатковий резерв регулювання
для підключення генерації за «зеленим» тарифом.
Загальносистемний ефект буде досягнуто за рахунок зниження кількості пусків вугільних
блоків ТЕС, стабілізації їх навантаження, заміщення споживання природного газу для
пусків енергоблоків, економії вугілля за рахунок зменшення перехідних та неекономічних
режимів енергоблоків ТЕС.

Будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегатів № 5–7
Опис: до третьої черги будівництва Дністровської ГАЕС планується включити три
гідроагрегати (№ 5–7) загальною потужністю 972 МВт в генераторному режимі та
1 263 МВт у насосному.
Реалізація проєкту: 2021–2028 роки.
Вартість проєкту (орієнтовна): 26 108,7 млн грн (згідно з інвестиційним проєктом 2019
року).
Показники економічної ефективності проєкту наступні:
- чиста приведена вартість
— 2 016 млн грн;
- внутрішня норма рентабельності
— 7,6 %;
- дисконтований період окупності
— 23,7 роки;
- індекс прибутковості
— 1,10;
- бюджетний ефект
— 20 224 млн грн.
Протягом 2019 року:
На замовлення Товариства генеральним проєктувальником будівництва ПрАТ
«Укргідропроект» у 2019 році виконано розробку вихідних даних, необхідних для
підготовки інвестиційного проєкту. Орієнтовна вартість реалізації проєкту будівництва
третьої черги складе 26 108,7 млн грн. Планується введення в роботу гідроагрегату № 5 у
2026 році, гідроагрегату № 6 — у 2027 році, гідроагрегату № 7 — у 2028 році.
На замовлення ПрАТ «Укргідроенерго» розроблено інвестиційний проєкт «Завершення
будівництва 5–7-го гідроагрегатів Дністровської ГАЕС».
У 2019 році профінансовано робіт на 0,5 млн грн.
ПрАТ «Укргідроенерго» проводить роботу з пошуку кредитора для забезпечення
фінансування, необхідного для здійснення будівництва.
Плани на 2020 рік і середньострокову перспективу

Основним з головних стратегічних завдань компанії є початок робіт з реалізації проєкту
будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС. Для цього в 2020 році планується виконати
роботу з уточнення технічних параметрів гідроагрегатів, що увійдуть до складу третьої
черги, зокрема потужності та діапазону регулювання. На основі отриманих результатів буде
відкориговано інвестиційний проєкт та розпочато процедуру його затвердження.
Відповідно до наявного інвестиційного проєкту у результаті його реалізації буде введено
додаткові потужності: 972 МВт (3 гідроагрегати по 324 МВт) у генераторному режимі та
1 263 МВт — у насосному режимі (3 гідроагрегати по 421 МВт).
Приріст річного виробітку складе 2 110 млн кВт·год, приріст річного споживання —
2 701 млн кВт·год.

Канівська ГАЕС
Опис: Проєкт передбачає будівництво ГАЕС з такими характеристиками:
•
загальна потужність в генераторному режимі 1 000 МВт (4 г/а по 250 МВт);
•
загальна потужність в насосному режимі 1 040 МВт (4 г/а по 260 МВт);
•
верхня водойма — корисний об’єм 17 млн м³ із земляною огороджуючою греблею
завширшки 10 м і завдовжки 4 км (напірний фронт);
•
кількість експлуатаційного персоналу — 236 осіб, середньооблікова чисельність
працюючих, зайнятих на будівництві, — 1 900 осіб;
•
загальна тривалість будівництва — 6,5 років, пуск I гідроагрегату — через 3,5 роки
від початку будівництва.
Метою реалізації проєкту є спорудження та введення в експлуатацію нових
високоманеврових генеруючих потужностей ГАЕС, що, в свою чергу, сприятиме вирішенню
проблеми дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України, у тому числі за рахунок
різкого зростання потужності об’єктів, що використовують відновлювальні джерела енергії,
зокрема сонячних і вітряних електростанцій, та амбітні плани щодо подальшого їх розвитку,
визначені урядовими рішеннями.
Будівництво Канівської ГАЕС дозволить:
- підвищити надійність і маневреність ОЕС України, регулювання частоти у мережі;
- забезпечити виконання Україною вимог щодо контролю частоти та потужності для
інтеграції енергосистеми України в Європейську мережу операторів систем передачі
електроенергії (ENTSO-E);
- зняти перевантаження базових станцій (блоки АЕС та ТЕС) у години пік;
- створити резерв регулювання для підключення генерації за «зеленим» тарифом;
- створити в ОЕС України мобільний аварійний резерв.
Реалізація проєкту: 2007–2027 роки.
Вартість інвестиційного проєкту: 42 166 млн грн (з ПДВ) в цінах станом на 01.01.2019
року.
Показники економічної ефективності проєкту наступні:
- чиста приведена вартість
— 13 617 млн грн;
- внутрішня норма рентабельності
— 9,52 %;
- індекс прибутковості
— 1,38;
- дисконтований термін окупності
— 18 років;
- бюджетний ефект
— 25 470 млн грн.
Протягом 2019 року:

На сьогодні вже відведено 967,2 га земель під будівництво з оформленням права
землекористування, отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт в рамках проєкту
будівництва Канівської ГАЕС № ІУ 115170742270 від 15 березня 2017 р.
Зараз проводяться землевпорядкувальні роботи та археологічні дослідження в місцях
майбутнього проведення земляних робіт на території будівництва споруд ГАЕС,
компенсаційні виплати за землі сільськогосподарського призначення, для реалізації проєкту
ведуться переговори з потенційними інвесторами.
Загальний обсяг інвестицій складає 42 166 млн грн (з ПДВ), в тому числі:
 кредитні кошти — 29 409 млн грн
 власні кошти — 12 757 млн грн.
Станом на 01.01.2020 р. проєкт профінансовано на суму 125,03 млн грн з ПДВ, зокрема
за 2019 рік — на 11,13 млн грн з ПДВ, у тому числі за видами робіт:
 археологічні дослідження — 9,31 млн грн;
 плата за земельну ділянку — 1,65 млн грн;
 відведення земельної ділянки» – 0,12 млн грн;
 компенсація витрат с/г та л/г виробництв — 0,05 млн. грн.
Плани на 2020 рік і середньострокову перспективу:
- Завершення робіт з повного археологічного дослідження об’єктів археологічної
спадщини в зоні будівництва Канівської ГАЕС, а саме дослідження залишків об’єкта
археологічної спадщини — городища на горі Лисуха у 2020 році;
- розробка робочої документації;
- завершення розробки землевпорядної документації щодо додатково відведених
земельних ділянок у постійне користування для потреб будівництва;
- отримання рішення Антимонопольного комітету України щодо допустимості
надання державної допомоги;
- отримання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за
кредитами, що залучатимуться для реалізації інвестиційного проєкту;
- робота з потенційними інвесторами щодо залучення кредитних коштів від
державних і комерційних фінансових установ та можливості спільної реалізації проєкту;
- проведення підготовчих та першочергових робіт для створення інфраструктури в
районі будівництва (прокладання доріг, енергопостачання, водопостачання, будівництво
будівельних баз, розбивка геометричних осей тощо), виконання проєктних
(першочергових) та вишукувальних (геологічних, топографічних) робіт на стадії робочої
документації, завершення археологічних досліджень;
- надання всебічної підтримки проєкту будівництва Канівської ГАЕС як одному з
пріоритетних у галузі міжнародної співпраці;
- початок будівництва Канівської ГАЕС у 2021 році.
Будівництво Каховської ГЕС-2 (встановлена потужність 250 МВТ)
Опис: збільшення потужності Каховського гідровузла (ГЕС-1 + ГЕС-2) до 585 МВТ
дозволить:
 досягти виконання Україною вимог щодо контролю частоти та потужності для
інтеграції енергосистеми України в Європейську мережу операторів систем передачі

електроенергії (ENTSO-E), зокрема в діапазонах вторинного та третинного регулювання;
 забезпечити роботу ГЕС-1 і ГЕС-2 в піковій частині добових режимів
енергосистеми;
 збільшити середньобагаторічний виробіток за рахунок повного використання
повеневих скидів води;
 оптимізувати сумісну роботу Дніпровського і Каховського гідровузлів;
 продовжити термін експлуатації ГЕС-1 і гідровузла в цілому.
Реалізація проєкту: 2017–2027 роки.
Вартість інвестиційного проєкту: 18 121,4 млн грн (в цінах на 01.01.2019 року).
Основні показники інвестиційного проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2»:
- чиста приведена вартість
— 1,617 млрд грн;
- внутрішня норма рентабельності
— 7,3 %;
- дисконтований період окупності
— 19,5 років;
- індекс прибутковості
— 1,12;
- бюджетний ефект
— 9,817 млрд грн.
Протягом 2019 року:
Проведені громадські слухання Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
щодо реалізації проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2». Очікується отримання висновку
уповноваженого територіального органу з питань екології та природних ресурсів в 2020
році.
Для отримання державних гарантій у вересні 2019 р. розроблено інвестиційний проєкт
«Будівництво Каховської ГЕС-2», який у подальшому буде подано до Міністерства
енергетики та захисту довкілля України для проведення державної експертизи відповідно
до Постанови КМУ № 701 від 09.06.2011 «Про затвердження Порядку проведення
державної експертизи інвестиційних проєктів».
Загальна потреба в інвестиціях становитиме 18 087,4 млн грн (зокрема, іноземних —
15 064 млн грн), що еквівалентно 570,3 млн євро (курс НБУ станом на 01.01.2019 —
31,7141 грн/євро).
Станом на 01.01.2020 проєкт профінансовано на 63,3 млн грн з ПДВ, зокрема за 2019
рік — на 9,59 млн грн з ПДВ, зокрема за видами робіт:
 проєктно-вишукувальні роботи стадії «Проєкт»
— 9,12 млн грн;
 розробка інвестиційного проєкту
— 0,28 млн грн;
 розробка Звіту з оцінки впливу на довкілля
— 0,16 млн грн;
 плата за проведення громадських слухань
щодо Звіту з ОВД, супутні та інші витрати — 0,03 млн грн.
Плани на 2020 рік і середньострокову перспективу в розрізі проєктів:
- завершити розроблення Оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище
(ОВНСС) в міжнародному форматі;
- завершити процедуру оцінки впливу на довкілля проєкту «Будівництво Каховської
ГЕС-2» згідно з чинним законодавством;

- розробити землевпорядну документацію — проєкти землеустрою на додатковий
землевідвід під майданчик будівництва основних споруд Каховської ГЕС-2 та провести їх
затвердження в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- подати до Міністерства енергетики та захисту довкілля України інвестиційний
проєкт «Будівництво Каховської ГЕС-2» для проведення державної експертизи відповідно
до Постанови КМУ № 701 від 09.06.2011 «Про затвердження Порядку проведення
державної експертизи інвестиційних проєктів»;
- отримати державні гарантії для реалізації інвестиційного проєкту;
- ініціювати залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій
(зацікавлені ЄБРР та ЄІБ) або інших іноземних інвесторів для реалізації проєкту;
- виконати етап проєктування (стадія «Проєкт») та пройти державну експертизу
проєктної документації будівництва;
- затвердити проєкт в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- розпочати будівництво Каховської ГЕС-2 у 2022 році.

Розвиток та інновації
Протягом 2019 року науково-дослідними та проєктними організаціями та інститутами на
договірній основі з ПрАТ «Укргідроенерго» виконувались наступні роботи та дослідження
(вартість робіт вказана без ПДВ):
Київська ГЕС
1. ПрАТ «Укргідропроект» виконало комплексний аналіз стану гідротехнічних споруд
за даними натурних спостережень за період 2014–2018 рр. Київської ГЕС. Вартість
робіт складає 562 377 грн.
Ефективність. Проведено необхідні візуальні спостереження, але їх підсумкові
результати недостатньо систематизовані.
Інструментальні спостереження проводилися до 2002 року за технологіями ручного
контролю з рідкою періодичністю.
У 2002 р. була введена в дію АСК ГТС, і відтоді проводяться щоденні вимірювання в
автоматичному режимі з автоматизованою обробкою даних. Зі звичайною
(неавтоматизованою) комплексно-вимірювальною апаратурою (КВА) проводяться тільки
окремі контрольні вимірювання. У перші роки експлуатації АСК в роботі системи були
знайдені недоліки. Поступово робота АСК налагоджувалася, але і зараз є деякі проблеми.
Спеціальне програмне забезпечення (СПЗ) загалом забезпечує функціонування АСК ГТС,
але має низку недоліків і потребує доопрацювання.
Загалом, діюча на Київській ГЕС система натурних спостережень забезпечує мінімально
необхідний контроль ГТС, але потрібна модернізація АСК ГТС із усуненням наявних
недоліків і підвищенням ефективності функціонування.
Узагальнена оцінка стану комплексу гідротехнічних споруд: оцінюється зараз і
прогнозується на найближчі роки як працездатний.
2. У рамках договору «Науково-технічний супровід експлуатації ГТС Дніпровського
та Дністровського каскадів» ПрАТ «Укргідропроект» виконало роботи з
удосконалення обробки рядів значень контрольованих показників в АСК ГТС і
формування коректної бази даних. Вартість робіт складає 129 812 грн.
Ефективність. У рамках цих робіт були надані рекомендації щодо удосконалення
технології і організації робіт АСК ГТС.
3. У рамках договору «Науково-технічний супровід експлуатації ГТС Дніпровського
та Дністровського каскадів» ПрАТ «Укргідропроект» виконало аналіз
функціонування загальної системи натурного контролю. Вартість робіт складає
423 330 грн.
Ефективність. Надано результати аналізу функціонування загальної (традиційної)
системи контролю споруд Київської ГЕС у всіх напрямах. Організація обслуговування і
контролю ГТС як загалом на Київській ГЕС, так і в гідротехнічному цеху зокрема в цілому
відповідає основним вимогам галузевих керівних документів.
4. Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 08.02.2019 р. № 45 «Про обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанцій
та відповідного механічного обладнання» призначена міжвідомча комісія, яка
виконала обстеження гідротехнічних споруд і механічного обладнання Київської
ГЕС та перевірила організацію нагляду за ними в обсязі вимог, регламентованих
положенням «Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання

електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду»,
ГКД 34.03.106- 2003.
Ефективність. У результаті розгляду представлених матеріалів з контролю за роботою і
станом гідротехнічних споруд і їх механічного обладнання Київської ГЕС, їхнього
візуального огляду з урахуванням тривалого періоду їхньої безаварійної експлуатації
комісія дійшла висновку: гідротехнічні споруди та їх механічне обладнання Київської
ГЕС — в працездатному стані, відповідають вимогам проєкту і можуть виконувати своє
функціональне призначення в проєктних режимах.
З метою подальшого підвищення надійності і безпеки експлуатації ГТС Київської ГЕС у
проєктних режимах, з урахуванням сучасних вимог до безпеки і надійної експлуатації
гідровузлів і враховуючи тривалість експлуатації понад 25 років, комісія рекомендувала
виконати низку заходів.
Київська ГАЕС
1. ПрАТ «Укргідропроект» провело комплексний аналіз стану гідротехнічних споруд
за даними натурних спостережень за період 2014–2018 рр. Київської ГАЕС. Вартість
робіт складає 318 296 грн.
Ефективність. Проведено оцінку спостережень і комплексу засобів контролю та надано
узагальнену оцінку стану комплексу споруд, яка підтвердила його працездатність.
2. У рамках договору «Науково-технічний супровід експлуатації ГТС Дніпровського
та Дністровського каскадів» ПрАТ «Укргідропроект» виконало аналіз
функціонування загальної системи натурного контролю. Вартість робіт складає
340 395 грн.
Ефективність. Надані результати аналізу функціонування загальної (традиційної)
системи контролю споруд Київської ГАЕС за всіма напрямами, що був проведений в рамках
робіт щодо науково-технічного супроводу (НТС) експлуатації гідротехнічних споруд.
Організація обслуговування і контролю ГТС як загалом на Київській ГАЕС, так і в
гідротехнічному цеху зокрема в ціломувідповідає основним вимогам галузевих керівних
документів.
3. ТОВ «Проектгідромех» було виконано інструментальне обстеження аварійноремотного затвору № 6 водоприймача Київської ГАЕС. Вартість робіт складає
85 000 грн.
Ефективність. Інструментальне обстеження аварійно-ремонтного затвору № 6
водоприймача Київської ГАЕС встановило наступне:
1) За час експлуатації елементи металоконструкції затвору піддалися корозійному зносу.
Середні втрати металу частини елементів досягають і перевищують допустиме значення —
10 % товщини основного металу і досягають 19 % на стінці ригеля Р3.
2) Кривизна ригелів затвору спрямована назустріч напору і знаходиться в межах
допустимих величин.
3) Виявлені дефекти металоконструкції, що вимагають усунення.
4) Зворотні розпірки і бокові колеса мають дефекти, що вимагають усунення.
5) Ходові полози не обстежувались, тому що затвор при обстеженні стояв у власних пазах
водоприймача, відчеплений від гідропідйомника.
6) Ущільнювальний пристрій у незадовільному стані і потребує заміни.
7) Антикорозійне покриття у незадовільному стані і потребує відновлення.
8) Відсутня частина бетонного баласту над стінкою ригеля Р2 між діафрагми Д2-Д4 затвору.
9) Відсутня частина технічної документації на затвор.
Висновки:
1) Аварійно-ремонтний затвор № 6 потребує капітального ремонту.

2) Капітальний ремонт повинен виконуватися за проєктом, розробленим спеціалізованою
організацією.
3) У проєкті капітального ремонту передбачити усунення виявлених дефектів.
4) У проєкті капітального ремонту передбачити проведення ревізії ходових полозів. При
виявленні неприпустимих дефектів, відповідно до нормативної документації, виконати
ремонт полозів із заміною вкладишів полозів (у разі необхідності).
5) Виконати перевірочний розрахунок металоконструкції затвору, враховуючи фактичну
товщину металу.
6) П після усунення дефектів, відповідно до ГКД 34.21.501-2003
«Типова інструкція з експлуатації механічного обладнання гідротехнічних споруд» (Київ,
ОЕП «ГРІФРЕ», 2003 р.), не рідше двох разів на рік продовжувати проводити загальний
огляд затвору.
Термін проведення наступного інструментального обстеження затвору із залученням
спеціалізованої організації визначає Дирекція станції на підставі результатів загальних
оглядів затвору.
4. Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 08.02.2019 р. № 45 «Про обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанцій
та відповідного механічного обладнання» призначена міжвідомча комісія, яка
виконала обстеження гідротехнічних споруд і їх механічного обладнання Київської
ГАЕС та перевірила організацію нагляду за ними в обсязі вимог, регламентованих
положенням «Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання
електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду»,
ГКД 34.03.106- 2003.
Ефективність.
У результаті розгляду представлених матеріалів щодо контролю за роботою і станом
гідротехнічних споруд і механічного обладнання Київської ГАЕС, їх візуального огляду з
урахуванням тривалого періоду їх безаварійної експлуатації комісія дійшла висновку:
Гідротехнічні споруди та їх механічне обладнання Київської ГАЕС в працездатному
стані, відповідають вимогам проєкту і можуть виконувати своє функціональне
призначення в проєктних режимах.
З метою подальшого підвищення надійності і безпеки експлуатації ГТС Київської ГАЕС у
проєктних режимах, з урахуванням сучасних вимог до безпеки і надійної експлуатації
гідровузлів, котрі експлуатуються більше 25 років, комісія рекомендує виконати низку
заходів.
Канівська ГЕС
1. У рамках договору «Науково-технічний супровід експлуатації ГТС Дніпровського
та Дністровського каскадів» ПрАТ «Укргідропроект» виконало роботи з
удосконалення програмної системи «Титан» та інтерфейсу користувача. Вартість
робіт складає 168 034 грн.
Ефективність. Надано рекомендації щодо удосконалення ПС «Титан», ІК та інструкції
користувача.
2. ПрАТ «Укргідропроект» провело комплексний аналіз стану гідротехнічних споруд
за даними натурних спостережень за період 2014–2018 рр. Канівської ГЕС. Вартість
робіт складає 390 544 грн.
Ефективність. Здійснено оцінку проведених спостережень і комплексу засобів контролю.
Оцінка показала недостатню систематизованість підсумкових результатів.
Традиційні інструментальні спостереження проводяться в мінімально необхідному обсязі в
рамках можливостей ручного контролю. Стан недистанційної КВА Канівської ГЕС загалом

працездатний. У результаті впровадження АСК ГТС споруди Канівської ГЕС обладнані
комплексом різноманітних засобів автоматизованого контролю. Автоматизована система
функціонує, але має недоліки в налаштуваннях і програмній обробці даних, тому результати
автоматичних вимірювань не можуть використовуватися повною мірою.
Узагальнена оцінка стану комплексу гідротехнічних споруд: оцінюється станом на тепер і
прогнозується на найближчі роки як працездатний.
3. У рамках договору «Науково-технічний супровід експлуатації ГТС Дніпровського
та Дністровського каскадів» ПрАТ «Укргідропроект» виконало аналіз
функціонування загальної системи натурного контролю. Вартість робіт складає
356 261 грн.
Ефективність. Надані результати аналізу функціонування загальної (традиційної)
системи контролю споруд Канівської ГЕС за всіма напрямами, що був проведений в рамках
робіт щодо науково-технічного супроводу (НТС) експлуатації гідротехнічних споруд.
Організація обслуговування і контролю ГТС як загалом на Канівській ГЕС, так і в
гідротехнічному цеху зокрема в цілому відповідає основним вимогам галузевих керівних
документів.
4. Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 08.02.2019 р. № 45 «Про обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанцій
та відповідного механічного обладнання» призначена міжвідомча комісія, яка
виконала обстеження гідротехнічних споруд і їх механічного обладнання Канівської
ГЕС та перевірила організацію нагляду за ними в обсязі вимог, регламентованих
положенням «Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання
електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду»,
ГКД 34.03.106- 2003.
Ефективність. У результаті розгляду представлених матеріалів щодо контролю за
роботою і станом гідротехнічних споруд і їх механічного обладнання Канівської ГЕС,
їхнього візуального огляду з урахуванням тривалого безаварійного періоду експлуатації
комісія дійшла висновку: Гідротехнічні споруди та їх механічне обладнання Канівської
ГЕС у працездатному експлуатаційному стані, відповідають вимогам проєкту і
можуть виконувати своє функціональне призначення в проєктних режимах.
З метою подальшого підвищення надійності і безпеки експлуатації гідротехнічних споруд
Канівської ГЕС у проєктних режимах, з урахуванням сучасних вимог до безпеки і надійної
експлуатації гідровузлів і враховуючи тривалість їх експлуатації понад 25 років, комісія
рекомендує виконати низку заходів.
Кременчуцька ГЕС
1. ПрАТ «Укргідропроект» провело комплексний аналіз стану гідротехнічних споруд
за даними натурних спостережень за період 2014–2018 рр. Кременчуцької ГЕС.
Вартість робіт складає 562 377 грн.
Ефективність.
Здійснено оцінку проведених спостережень. Загалом діюча на Кременчуцькій ГЕС
автоматизована система натурних спостережень, що включає АСК ГТС і елементи ручного
контролю, забезпечує мінімально необхідний контроль ГТС, але потрібна її модернізація з
усуненням наявних недоліків і підвищенням ефективності функціонування.
Оцінка комплексу засобів контролю засвідчила, що стан КВА Кременчуцької ГЕС загалом
працездатний; наявна мережа КВА загалом мінімально достатня для контролю ГТС.
Мережа витратомірних пристроїв для контролю витрат води з трубчастого дренажу
земляної греблі має недоліки у вимірах і в обслуговуванні. Є необхідність розробки нової,

більш ефективної системи засобів вимірювань та модернізації системи згідно з
розробленим проєктом із заміною застарілого обладнання.
Узагальнена оцінка стану комплексу гідротехнічних споруд: оцінюється станом на тепер і
прогнозується на найближчі роки як працездатний.
2. ТОВ «Проектгідромех» було виконано інструментальне обстеження ремонтного
затвору № 3 нижнього б’єфу Кременчуцької ГЕС. Вартість робіт складає 54 000 грн.
Ефективність. Інструментальне обстеження ремонтного затвору № 3 нижнього б’єфу
Кременчуцької ГЕС встановило наступне:
1) За час експлуатації елементи металоконструкції затвору піддалися корозійному зносу,
що не перевищує допустимі межі — 10 % товщини основного металу. Середні втрати
металу внаслідок корозії досягають 10 %.
2) Виявлені дефекти металоконструкції вимагають усунення.
3) Опорно-ходові полози у задовільному стані.
4) Виявлені дефекти зворотних розпірок вимагають усунення.
5) Ущільнювальний пристрій частково потребує заміни.
6) Антикорозійне покриття у незадовільному стані.
Висновок:
1) Ремонтний затвор № 3 потребує капітального ремонту.
2) Капітальний ремонт повинен виконуватися за проєктом, розробленим спеціалізованою
організацією.
3) У проєкті капітального ремонту передбачити усунення виявлених дефектів.
4) Після усунення дефектів, відповідно до ГКД 34.21.501-2003 «Типова інструкція з
експлуатації механічного обладнання гідротехнічних споруд» (Київ, ОЄП «ГРІФРЕ», 2003
р.), не рідше ніж два рази на рік продовжувати проводити загальний огляд затвору.
Термін проведення наступного інструментального обстеження затвору із залученням
спеціалізованої організації визначає Дирекція станції на підставі результатів загальних
оглядів затвору.
3. ТОВ «Проектгідромех» було виконано інструментальне обстеження ремонтного
затвору № 4 нижнього б’єфу Кременчуцької ГЕС. Вартість робіт складає 54 000 грн.
Ефективність. Інструментальне обстеження ремонтного затвору № 4 нижнього б’єфу
Кременчуцької ГЕС встановило наступне:
1) За час експлуатації елементи металоконструкції затвору піддалися корозійному зносу,
що не перевищує допустимі межі — 10 % товщини основного металу. Середні втрати
товщини металу внаслідок корозії складають 4 %.
2) Виявлені дефекти металоконструкції, які потребують усунення.
3) Опорно-ходові частини затвору у задовільному стані.
4) Ущільнювальний пристрій у задовільному стані.
5) Антикорозійне покриття частково потребує відновлення.
Висновок:
1) Ремонтний затвор №4 підлягає капітальному ремонту.
2) Капітальний ремонт повинен виконуватись за проєктно-кошторисною документацією,
розробленою спеціалізованою організацією.
3) Після усунення дефектів, відповідно до ГКД 34.21.501-2003 «Типова інструкція з
експлуатації механічного обладнання гідротехнічних споруд» (Київ, ОЕП «ГРІФРЕ»,
2003р.), продовжувати проведення загального огляду затвору не рідше двох разів на рік.
Термін проведення наступного інструментального обстеження затвору із залученням
спеціалізованої організації визначає Дирекція станції на підставі результатів загальних
оглядів затвору.

4. Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 08.02.2019 р. № 45 «Про обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанцій
та відповідного механічного обладнання» призначена міжвідомча комісія, яка
виконала обстеження гідротехнічних споруд і їх механічного обладнання
Кременчуцької ГЕС та перевірила організацію нагляду за ними в обсязі вимог,
регламентованих положенням «Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного
обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду»,
ГКД 34.03.106-2003.
Ефективність. Внаслідок розгляду представлених матеріалів з контролю за роботою і
станом гідротехнічних споруд та їх механічного обладнання Кременчуцької ГЕС, їхнього
візуального огляду з урахуванням тривалого періоду безаварійної експлуатації комісія
дійшла висновку: Гідротехнічні споруди і їх механічне обладнання Кременчуцької ГЕС
в працездатному експлуатаційному стані, відповідають вимогам проєкту і можуть
виконувати свої функціональні призначення в проєктних режимах.
З метою подальшого підвищення надійності і безпеки експлуатації гідротехнічних споруд
Кременчуцької ГЕС у проєктних режимах, з урахуванням сучасних вимог до безпеки і
надійної експлуатації гідровузлів і враховуючи тривалість експлуатації понад 25 років,
комісія рекомендувала виконати низку заходів.
Середньодніпровська ГЕС
1. ПрАТ «Укргідропроект» провело комплексний аналіз стану гідротехнічних споруд
за даними натурних спостережень за період 2014–2018 рр. Середньодніпровської
ГЕС. Вартість робіт складає 403 795 грн.
Ефективність. Здійснено оцінку проведених спостережень і комплексу засобів контролю,
яка засвідчила працездатний стан Середньодніпровської ГЕС. Інструментальні
спостереження проводяться в повному обсязі в рамках можливостей ручного контролю.
Стан недистанційної КВА ГЕС характеризується як працездатний.
Впроваджена АСК ГТС споруд ГЕС обладнана комплексом різноманітних засобів
контролю, що дозволяють в достатньому обсязі забезпечити повноцінний оперативний
контроль стану безпеки споруд.
Стан експлуатованої КВА «ручного вимірювання» на спорудах Середньодніпровської ГЕС
загалом працездатний.
Узагальнена оцінка стану комплексу гідротехнічних споруд: оцінюється станом на тепер і
прогнозується на найближчі роки як працездатний.
2. ТОВ «Проектгідромех» було проведено інструментальне обстеження верхньої секції
основного затвору № 8 водозливної греблі. Вартість робіт складає 38 880 грн.
Ефективність. Інструментальне обстеження верхньої секції основного затвору № 8
водозливної греблі Середньодніпровської ГЕС встановило наступне:
1) За час експлуатації основні елементи металоконструкції верхньої секції основного
затвору № 8 піддалися значному корозійному зносу. Є наскрізні пошкодження.
Середні втрати металу майже на всіх основних елементах верхньої секції затвору
перевищують допустимі межі — 10 % проєктної товщини і досягають більше 50 %.
2) Виявлено велику кількість дефектів металоконструкції (тріщини у зварних швах,
деформації і т. п.).
3) Ущільнювальний пристрій у незадовільному стані.
4) Антикорозійне покриття у незадовільному стані.
Висновки:
1) У зв'язку з тривалим терміном експлуатації (56 років), значним корозійним зносом
основних елементів металоконструкції, що перевищує допустимі межі, великою кількістю

виявлених дефектів металоконструкці, верхня секція основного затвору № 8 підлягає
терміновій заміні на нову.
2) Проєктна конструкторська документація щодо заміни секції затвору повинна бути
виконана спеціалізованою організацією.
Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 08.02.2019 р. № 45 «Про обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанцій
та відповідного механічного обладнання» призначена міжвідомча комісія, яка
виконала обстеження гідротехнічних споруд і їх механічного обладнання
Середньодніпровської ГЕС та перевірила організацію нагляду за ними в обсязі
вимог, регламентованих положенням «Безпека гідротехнічних споруд і
гідромеханічного обладнання електростанцій України. Положення про галузеву
систему нагляду», ГКД 34.03.106-2003.
Ефективність. У результаті розгляду представлених матеріалів щодо контролю за
роботою і станом гідротехнічних споруд та їх механічного обладнання
Середньодніпровської ГЕС, їхнього візуального огляду з урахуванням тривалого періоду
безаварійної експлуатації комісія дійшла висновку: Гідротехнічні споруди та їх механічне
обладнання Середньодніпровської ГЕС в працездатному стані, відповідають вимогам
проєкту і можуть виконувати своє функціональне призначення в проєктних режимах.
З метою подальшого підвищення надійності і безпеки експлуатації ГТС
Середньодніпровської ГЕС у проєктних режимах, з урахуванням сучасних вимог до безпеки
і надійної експлуатації гідровузлів, котрі експлуатуються більше 25 років, комісія
рекомендувала виконати низку заходів.
3.

Дніпровська ГЕС
1. ПрАТ «Укргідропроект» провело комплексний аналіз стану гідротехнічних споруд
за даними натурних спостережень за період 2014–2018 рр. Дніпровської ГЕС.
Вартість робіт складає 493 925 грн.
Ефективність. Інструментальні спостереження проводилися в рамках можливостей
ручного контролю тільки за переміщеннями, деформаціями швів і показниками
фільтраційного режиму. Загалом, проведені інструментальні спостереження останніми
десятиліттями були недостатніми за деякими напрямами.
Мінімально необхідний обсяг контролю ГТС для оцінки стану їх безпеки досягався за
рахунок доповнення натурних спостережень широкими розрахунково-теоретичними
дослідженнями. Після завершення впровадження АСК ГТС на спорудах Дніпровської ГЕС
задіяна комплексна система, яка зможе забезпечувати повноцінний оперативний контроль
за всіма напрямами і отримання обґрунтованих оцінок стану безпеки споруд.
На підставі результатів дослідної експлуатації сформовані і розробляються заходи щодо
доведення системи. Реалізація цих заходів дозволить значно вдосконалити роботу системи
і розширити її функціональність.
Заходи з обслуговування комплексу ГТС загалом виконуються на задовільному рівні.
Проведена оцінка комплексу засобів контролю показала, що стан експлуатованої КВА
загалом працездатний. Обсяг технічних засобів КВА та автоматизованої системи є
достатнім для проведення ефективного контролю.
Узагальнена оцінка стану комплексу гідротехнічних споруд: оцінюється станом на тепер і
прогнозується на найближчі роки як працездатний.
2. ТОВ НВП Технополіс «Екоіндустрія» провело комплексне обстеження напірного
водоводу та відсмоктувальної труби гідроагрегату № 2 філії «Дніпровська ГЕС».
Вартість робіт складає 227 881,74 грн.
Ефективність. Проведено аналіз комплексу робіт з обстеження напірного водоводу і
відсмоктувальної труби гідроагрегату № 2 Дніпровської ГЕС, який засвідчив наступне:

1) Основною формою порушення обох обстежених бетонних конструкцій є тріщини і
будівельні шви. Їх наявність є основною причиною безнапірної та напірної фільтрації в
бетоні.
2) Виявлено також ділянки внутрішніх розшарувань у бетонних конструкціях, що
призводить до формування блочної структури. За даними неруйнівного контролю бетону,
його якість в приповерхневому та більш заглиблених шарах загалом відповідає проєктним
вимогам.
3) Загалом стан обох бетонних конструкцій можна характеризувати як непридатний до
нормальної експлуатації, згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2–18:2016. Виявлені дефекти можуть бути
усунуті в процесі ремонтних робіт.
Для забезпечення ефективності ремонтних робіт вони повинні носити комплексний
характер і включати ліквідацію джерел фільтрації, відновлення поверхні бетону та
цементацію бетонної кладки.
3. Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 08.02.2019 р. № 45 «Про обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанцій
та відповідного механічного обладнання» призначена міжвідомча комісія, яка
виконала обстеження гідротехнічних споруд і їх механічного обладнання
Дніпровської ГЕС та перевірила організацію нагляду за ними в обсязі вимог,
регламентованих положенням «Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного
обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду»,
ГКД 34.03.106-2003.
Ефективність. Внаслідок розгляду представлених матеріалів з контролю за роботою і
станом гідротехнічних споруд та їх механічного обладнання Дніпровської ГЕС, їхнього
візуального огляду з урахуванням тривалого періоду безаварійної експлуатації комісія
дійшла висновку: Гідротехнічні споруди і механічне обладнання Дніпровської ГЕС в
працездатному експлуатаційному стані, відповідають вимогам проєкту і можуть
виконувати свої функціональні призначення в проєктних режимах.
З метою подальшого підвищення надійності і безпеки експлуатації гідротехнічних споруд
Дніпровської ГЕС у проєктних режимах, з урахуванням сучасних вимог до безпеки і
надійної експлуатації гідровузлів і враховуючи тривалість експлуатації понад 80 років,
комісія рекомендувала виконати низку заходів.
Каховська ГЕС
1. ПрАТ «Укргідропроект» провело комплексний аналіз стану гідротехнічних споруд
за даними натурних спостережень за період 2014–2018 рр. Каховської ГЕС. Вартість
робіт складає 395 186 грн.
Ефективність. Проводяться необхідні візуальні спостереження на Каховській ГЕС.
Стан недистанційної КВА ГЕС характеризується як працездатний. По неавтоматизованій
КВА проводяться регулярні контрольні виміри відповідно до графіку виконання робіт.
У 2007 році була введена в дію АСК ГТС, завдяки якій проводяться щоденні виміри (кожні
2 години) в автоматичному режимі з автоматизованою обробкою даних.
Оцінка комплексу засобів контролю засвідчила, що стан КВА Каховської ГЕС загалом
працездатний. Наявна мережа КВА загалом достатня для виконання контролю ГТС у
рамках сучасних нормативних норм, діючих в гідротехнічному будівництві.
Узагальнена оцінка стану комплексу гідротехнічних споруд: оцінюється станом на тепер і
прогнозується на найближчі роки як працездатний.

2. ТОВ «Проектгідромех» провело інструментальне обстеження аварійно-ремонтного
затвору № 3 водозливної греблі Каховської ГЕС. Вартість робіт складає 100 560 грн.
Ефективність. Інструментальне обстеження аварійно-ремонтного затвору № 3
водозливної греблі Каховської ГЕС встановило наступне:
1) За час експлуатації елементи металоконструкції затвору піддалися корозійному зносу,
що не перевищує допустимі межі — 10 % товщини основного металу. Середні втрати
металу внаслідок корозії досягають 8,8 %.
2) Частина ригелів затвору мають кривизну з напору.
3) Виявлені дефекти опорно-ходових частин затвору вимагають усунення.
4) Ущільнювальний пристрій у незадовільному стані і потребує заміни.
5) Антикорозійне покриття у незадовільному стані і потребує відновлення.
Висновок:
1) Аварійно-ремонтний затвор № 3 потребує капітального ремонту.
2)Капітальний
ремонт
повинен
виконуватися
за
проєктом,
розробленим
спеціалізованоюорганізацією.
3) У проєкті капітального ремонту слід передбачити усунення виявлених дефектів.
4) Виконати перевірочний розрахунок металоконструкції затвору, враховуючи фактичну
товщину металу та кривизну ригелів.
5) Після усунення дефектів, відповідно до ГКД 34.21.501-2003 «Типова інструкція з
експлуатації механічного обладнання гідротехнічних споруд» (Київ, ОЕП «ГРІФРЕ», 2003
р.), не рідше двох разів на рік продовжувати проводити загальний огляд затвору.
Термін проведення наступного інструментального обстеження затвору із залученням
спеціалізованої організації визначає Дирекція станції на підставі результатів загальних
оглядів затвору.
3. Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 08.02.2019 р. № 45 «Про обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанцій
та відповідного механічного- обладнання» призначена міжвідомча комісія, яка
виконала обстеження гідротехнічних споруд і їх механічного обладнання Каховської
ГЕС та перевірила організацію нагляду за ними в обсязі вимог, регламентованих
положенням «Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання
електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду»,
ГКД 34.03.106 - 2003.
Ефективність. Внаслідок розгляду представлених матеріалів з контролю за роботою і
станом гідротехнічних споруд та їх механічного обладнання Каховської ГЕС, їхнього
візуального огляду з урахуванням тривалого періоду безаварійної експлуатації комісія
дійшла висновку: гідротехнічні споруди і механічне обладнання Каховської ГЕС в
працездатному експлуатаційному стані, відповідають вимогам проєкту і можуть
виконувати свої функціональні призначення в проєктних режимах.
З метою подальшого підвищення надійності і безпеки експлуатації гідротехнічних споруд
Каховської ГЕС у проєктних режимах, з урахуванням сучасних вимог до безпеки і надійної
експлуатації гідровузлів, комісія рекомендувала виконати наступні заходи:
1. ПрАТ «Укргідроенерго» направити звернення до Міністерства енергетики та захисту
довкілля з пропозицією до профільного комітету Верховної Ради України щодо залучення
провідних організацій в галузі гідротехніки (ПрАТ «Укргідропроект», ПрАТ
«Укргідроенерго», НУВГП, ДП НДІБК, ПрАТ «ЛьвівОРГРЕС») для завершення роботи над
Законом України «Про безпеку гідротехнічних споруд». Термін виконання — IV квартал
2020 р.
2. Розпочати розробку сучасних методик оцінки технічного стану різних типів ГТС і
комплексних критеріїв безпеки та надійності їх експлуатації. Термін виконання — IV
квартал 2022 р.

3. Склад штатних інженерно-технічних працівників гідротехнічного цеху забезпечити
спеціалістами, які мають кваліфікацію інженера-гідротехніка. За необхідності проводити
перепідготовку працівників гідротехнічного цеху. Термін виконання — постійно.
4. Провести ремонтно-відновлювальні роботи колектора дренажу основи бетонної
водозливної греблі, що проходить по всій довжині потерни. Термін виконання — IV
квартал 2023 р.
5. Виконати роботи з усунення розмивів рисберми відвідного каналу будівлі ГЕС згідно з
розробленим проєктом. Термін виконання — IV квартал 2021 р.
6. Виконати дослідження для прогнозу розмивів у нижньому б’єфі ГЕС та водозливної
греблі із врахуванням їх спільної роботи. Термін виконання — IV квартал 2022 р.
7. Виконати технічне переоснащення АСК ГТС згідно з розробленим проєктом. Термін
виконання — IV квартал 2022 р.
8. Закласти кущ глибинних реперів на правому березі і провести контроль висотного
положення глибинних реперів нівелюванням першого класу. Термін виконання – IV
квартал 2023 р.
9. З метою визначення просторових зміщень та деформацій бетонних ГТС необхідно
провести сумісне опрацювання геодезичних та геотехнічних вимірів. Зокрема, провести
спільне опрацювання вимірів повторних нівелювань, відносних зміщень за даними
щілиномірів бетонних секцій та горизонтальних зміщень за даними створних вимірювань,
що дозволить достовірно оцінити та диференціювати просторові зміщення та деформації
окремих блоків інженерних споруд. Термін виконання — IV квартал 2022 р.
10. Розробити проєктно-кошторисну документацію (ПКД) і виконати впровадження
сучасної системи автоматизованого контролю просторових переміщень ГТС Каховської
ГЕС. Термін виконання — IV квартал 2023 р.
11. З метою уніфікації та постійного контролю геодезичних вимірів створити єдину систему
просторово-координатного забезпечення ГЕС з використанням перманентної ГНСС
станцій з трансформацією вимірів до місцевої системи координат та висот у режимі
реального часу. Термін виконання — IV квартал 2022 р.
12. Долучити спеціалізовану організацію до розробки багатошарової ГІС (із введенням в
цифрових форматах результатів топографічних зйомок території ГЕС, профілів
нівелювання, даних моніторингу земляних дамб та інше) з метою якісного відстеження
натурних змін та автоматизованого моніторингу безпечної життєдіяльності ГЕС. Термін
виконання — IV квартал 2024 р.
13. Виконати заміну аварійно-ремонтних затворів водоприймача в кількості 9 шт.,
встановлених на агрегатах № 1–3 (проєкт 948ХК). Термін виконання — IV квартал
2023 р.
14. Для оцінки технічного стану виконати обстеження основних затворів водозливної греблі
в прольотах № 5, 7, 9, 19, 21, 25. Термін виконання — IV квартал 2022 р.

15. Забезпечити постійний науково-технічний супровід експлуатації ГТС. Термін
виконання — постійно.
Дністровська ГЕС
1. ПрАТ «Укргідропроект» провело комплексний аналіз стану гідротехнічних споруд
за даними натурних спостережень за період 2014–2018 рр. Дністровської ГЕС.
Вартість робіт складає 229 432 грн.
Ефективність. Відповідно до договору № 214/19-3979 науково-дослідним відділом
ТОВ «Гідротехпроект» за субпідрядним договором з ПрАТ «Укргідропроект» виконано
аналіз стану гідротехнічних споруд Дністровської ГЕС-1 за матеріалами натурних
спостережень, що проводилися фахівцями гідротехнічного цеху Дністровської ГЕС-1 за
період з 2014 до 2018 року експлуатації.
Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки споруд Дністровської ГЕС-1 виконана на
підставі аналізу результатів інструментальних і візуальних спостережень, проведених
фахівцями гідротехнічного цеху по грудень 2018 року включно.
Головними завданнями спостережень за гідротехнічними спорудами були:
- оцінка та аналіз контрольованих показників стану та роботи споруд, встановлення ступені
їх відповідності (невідповідності) проєктним і нормативним вимогам, відповідним
граничним критеріям безпеки;
- своєчасне виявлення та оцінка небезпек для споруд, створюваних несприятливими
явищами, процесами та тенденціями зміни контрольованих показників, зареєстрованими в
процесі спостережень;
- установлення причин виникнення несприятливих процесів, явищ і тенденцій у роботі
споруд і основ, відхилення фактичних значень контрольованих параметрів від відповідних
проєктних або нормативних показників.
Оцінка стану споруд ГЕС засвідчила, що за результатами візуального та інструментального
контролю взаємні (відносні) переміщення секцій бетонних споруд мають сезонно-зворотній
характер, необоротних переміщень не відбувається. Горизонтальні переміщення
перебувають у межах сезонно-температурних деформацій і точності спостережень.
2. Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 08.02.2019 р. № 45 «Про обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанцій
та відповідного механічного обладнання» призначена міжвідомча комісія, яка
виконала обстеження гідротехнічних споруд і їх механічного обладнання
Дністровської ГЕС та перевірила організацію нагляду за ними в обсязі вимог,
регламентованих положенням «Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного
обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду»,
ГКД 34.03.106-2003.
Ефективність. Внаслідок розгляду представлених матеріалів щодо контролю за роботою
і станом гідротехнічних споруд та їх механічного обладнання Дністровської ГЕС, їхнього
візуального огляду з урахуванням тривалого періоду безаварійної експлуатації комісія
дійшла висновку: гідротехнічні споруди і їх механічне обладнання Дністровської ГЕС в
працездатному експлуатаційному стані, відповідають вимогам проєкту і можуть
виконувати свої функціональні призначення в проєктних режимах.
З метою подальшого підвищення надійності і безпеки експлуатації гідротехнічних споруд
Дністровської ГЕС у проєктних режимах з урахуванням сучасних вимог до безпеки і
надійної експлуатації гідровузлів комісія рекомендувала виконати низку заходів.
Дністровська ГАЕС

1. ПрАТ «Укргідропроект» було виконано обстеження та оцінку технічного стану
встановленої КВА на нижньому водосховищі.
Ефективність. Загальна оцінка технічного стану КВА на квітень 2019 року засвідчила, що
стан апаратури є працездатним.
2. Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 08.02.2019 р. № 45 «Про обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанцій
та відповідного механічного обладнання» призначена міжвідомча комісія, яка
виконала обстеження гідротехнічних споруд і механічного обладнання
Дністровської ГАЕС та перевірила організацію нагляду за ними в обсязі вимог,
регламентованих положенням «Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного
обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду»,
ГКД 34.03.106-2003.
Ефективність. Внаслідок розгляду представлених матеріалів щодо контролю за роботою
і станом гідротехнічних споруд та їх механічного обладнання Дністровської ГАЕС, їхнього
візуального огляду комісія дійшла висновку: гідротехнічні споруди і їх механічне
обладнання Дністровської ГАЕС в працездатному експлуатаційному стані, відповідають
вимогам проєкту і можуть виконувати свої функціональні призначення в проєктних
режимах.
З метою подальшого підвищення надійності і безпеки експлуатації гідротехнічних споруд
Дністровської ГАЕС у проєктних режимах з урахуванням сучасних вимог до безпеки і
надійної експлуатації гідровузлів комісія рекомендувала виконати низку заходів.

РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Система корпоративного управління
ПрАТ «Укргідроенерго» здійснило масштабну реформу корпоративного управління.
Метою перетворень стала побудова високоефективної операційної моделі ведення
бізнесу.
Корпоративне управління Товариства є системою відносин між органами компанії
(Загальні збори, Наглядова рада, Виконавчий орган, Ревізійна комісія), акціонером та
зацікавленими особами. Структура корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго»
визнає права зацікавлених осіб, що визначені законодавством або окремими договорами
(контрактами) з Товариством, а також стимулює активне співробітництво між компанією
та зацікавленими особами для створення робочих місць, забезпечення фінансової
стабільності Товариства, підвищення добробуту та досягнення цілей компанії.
ПрАТ «Укргідроенерго» має звітувати про свої відносини з зацікавленими особами в
порядку, передбаченому законодавством України. Товариство поважає та враховує законні
інтереси зацікавлених осіб та активно співпрацює з ними з питань здійснення господарської
діяльності. Наглядова рада та Виконавчий орган забезпечують співпрацю компанії із
зацікавленими сторонами. Інші органи компанії у процесі своєї діяльності також мають
враховувати та забезпечувати дотримання інтересів зацікавлених осіб.
Корпоративне управління ПрАТ «Укргідроенерго» здійснюється на позиціях реалізації
основної виробничої та економічної діяльності з інтеграцією принципів
корпоративної відповідальності, що сприяють реалізації місії і цінностей у всіх
підрозділах і філіях Товариства, підвищенню конкурентоспроможності.
З метою досягнення збалансованості, чіткого розподілу і розмежування повноважень
між органами управління та контролю, компанією запроваджено чітку та прозору
структуру корпоративного управління, яка базується на таких принципах:
 дотримання чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх
документів ПрАТ «Укргідроенерго» при здійсненні господарської діяльності;
 врахування досвіду світових практик у сфері корпоративного управління для
досягнення мети Товариства;
 забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів компанії;
 забезпечення розподілу обов’язків та повноважень між структурними
підрозділами, чіткий розподіл повноважень між органами ПрАТ «Укргідроенерго»;
 забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної достовірної
інформації;
 запобігання конфлікту інтересів;
 забезпечення лояльності та відповідальності перед заінтересованими особами;
 управління людськими ресурсами на основі принципу спадковості, що
передбачає набуття та передачу знань, впровадження політики тренінгів та навчання,
заохочення працівників, які працюють у Товаристві тривалий час;
 здійснення процедури комплаєнсу;
 управління ризиками;
 забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю
компанії та оцінка ризиків.
Детальніше про принципи корпоративного управління – у Звіті керівництва (Звіті про
управління) ПрАТ «Укргідроенерго» за 2018 рік.

П'ять пріоритетів впровадження реформи корпоративного управління:







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.

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 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».
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 Статутом. Одержаний
прибуток спрямовується на розвиток Товариства, задоволення економічних і соціальних
потреб акціонерів та працівників Товариства.
Ринок цінних паперів
Статутний капітал ПрАТ «Укргідроенерго» станом на 31.12.2019 становив
1 118 553 тис. грн.
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Акції ПрАТ «Укргідроенерго» 100 % належать державі.
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 2019 році ПрАТ «Укргідроенерго» не здійснювало розміщення та викуп власних
акцій. Товариство не здійснювало випуск та розміщення власних облігацій. Зміни у розмірі
статутного капіталу в 2019 році не відбувалися.
ПрАТ «Укргідроенерго» в 2019 році не здійснювало придбання та продаж цінних паперів
вітчизняних та міжнародних емітентів.
Кодекс корпоративного управління
Окрім Статуту ПрАТ «Укргідроенерго», Кодекс корпоративного управління (далі —
Кодекс) є одним з найважливіших документів, які регулюють діяльність акціонерного
товариства. Кодекс містить звід правил, відповідно до яких регулюються взаємини
між Товариством, його органами управління та контролю, акціонерами Товариства та
іншими зацікавленими особами. Товариство підтримує Кодекс в актуальному стані
відповідно до вимог сучасних стандартів світової та вітчизняної практики
корпоративного управління, змін потреб та інтересів акціонера, працівників, клієнтів,
партнерів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, шляхом внесення до
нього змін (викладання цього Кодексу у новій редакції), які затверджуються рішенням
Загальних зборів.
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго» було затверджено наказом
Міненерговугілля від 05.03.2019 № 90. Документ розміщений на офіційному сайті
Товариства
та
доступний
до
перегляду
за
посланням:
https://uhe.gov.ua/pro_kompaniyu/dokumenty.

Метою Кодексу є впровадження стандартів корпоративного управління, що застосовуються
в міжнародній практиці, вимог чинного законодавства та загальноприйнятих стандартів
етичної поведінки. Зміни до Кодексу вносяться Загальними зборами Товариства і
набувають чинності з моменту затвердження Загальними зборами Товариства.
Кодекс розроблено відповідно до:
 Цивільного кодексу України;
 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»;
 Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955;
 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії підвищення
ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектора економіки»
від 18.05.2017 № 662-р;
 Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління для підприємств з
державною часткою власності (редакція 2015 року) (OECD Guidelines on Corporate
Governance of State Owned Enterprise, 2015 Edition);
 Принципів ОЕСР з корпоративного управління (редакція 2015 року) (OECD
Guidelines on Corporate Governance, 2015 Edition);
 Інструментарію Всесвітнього Банку щодо корпоративного управління для
підприємств з державною часткою власності (редакція 2014 року) (World Bank Corporate
Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit, 2014 Edition);
 Кодексу корпоративного управління Великобританії (редакція 2018 року),
затвердженого Радою фінансової звітності Великобританії (UK Corporate Governance Code
2018 by Financial Reporting Council);
 Статуту Товариства та внутрішніх положень (документів) Товариства.

Організаційна структура «Укргідроенерго»
Форма організаційної структури ПрАТ «Укргідроенерго» лінійно-функціональна.
Структура Товариства зумовлена роботою компанії за декількома напрямами: експлуатація
ГЕС, реконструкція ГЕС та будівництво нових гідроелектростанцій, що вимагає взаємодії
та елементів функціонального підпорядкування окремих підрозділів в складі Товариства.
Відносно організаційної структури, що діяла у 2018 році, у 2019 році змін не відбувалось.
Протягом 2019 року в Апараті управління та філіях Товариства відбулися зміни у зв’язку із
запровадженням Закону України «Про новий ринок електроенергії», що зумовило певний
перерозподіл функцій між структурними підрозділами.
Основними елементами організаційної структури апарату управління ПрАТ
«Укргідроенерго» є департаменти, служби та відділи, що підпорядковуються в межах
функціонального навантаження заступникам Генерального директора за напрямом,
головному інженеру або безпосередньо Генеральному директору. Важливим органом
формування науково-технічної політики в складі апарату управління є науково-технічна
рада.
Основні елементи організаційної структури філій ПрАТ «Укргідроенерго»:

адміністративно-управлінські підрозділи;

виробничі підрозділи;

підрозділи охорони;



підрозділи непромислового персоналу.

Організаційна структура Товариства зорієнтована на ефективне й швидке прийняття
рішень та реалізацію загальної стратегії. ПрАТ «Укргідроенерго» є основною
енергогенеруючою компанією, що забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання
частоти та потужності, виробником екологічно чистої електроенергії. Товариство вирішує
ряд важливих та пріоритетних для держави завдань: реалізує проєкт реабілітації
гідроелектростанцій, здійснює будівництво Дністровської ГАЕС та Канівської ГАЕС.
Органами Товариства є:





Вищий орган Товариства — Загальні збори Товариства;
Наглядова рада Товариства;
Виконавчий орган Товариства (одноосібний) — Генеральний директор Товариства;
Ревізійна комісія Товариства.

Організаційна структура Товариства
СТРУКТУРА ПрАТ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Ревізійна комісія

Наглядова рада

Генеральний директор
_______________________________
Апарат управління

Корпоративний
секретар

Філія «Каскад ГЕС і ГАЕС»

Філія «Канівська ГЕС»

Філія «Кременчуцька ГЕС»

Філія «Середньодніпровська ГЕС»

Філія «Дніпровська ГЕС»

Філія «Каховська ГЕС імені П. С.
Непорожнього»

Філія «Дністровська ГЕС»

Філія «Дирекція з будівництва
Дністровської ГАЕС»

Загальні збори
Загальні збори є Вищим органом Товариства. Повноваження та компетенція Загальних
зборів Товариства визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту
Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства,
крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства законом або
Статутом компанії. Повноваження Загальних зборів Товариства здійснюється акціонером
одноосібно. Рішення єдиного акціонера, держави в особі Мінекоенерго України,
оформлюється письмово (у формі наказу). Таке рішення акціонера має статус протоколу
Загальних зборів Товариства.
Протягом 2019 року було 18 рішень Загальних зборів.
Рішення єдиного акціонера
№ п/п
1

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

Дата та номер Назва наказу
наказу
від 31.01.2019 № 38 Про
обрання
оцінювача
пакета
акцій
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», що обліковується на
балансі ПрАТ «Укргідроенерго».
від 05.03.2019 № 9 Про затвердження Кодексу корпоративного управління
ПрАТ «Укргідроенерго».
від 14.03.2019 № Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від
115
27.12.2018 № 661.
від 25.04.2019 № Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики та
188
вугільної промисловості України від 27.12.2018.
від 26.04.2019 № Про затвердження річної інформації Приватного
194
акціонерного товариства «Укргідроенерго» за 2018 рік.
від 26.04.2019 № Про затвердження фінансової звітності Приватного
195
акціонерного товариства «Укргідроенерго» за 2018 рік та
виплату дивідендів.
від 03.05.2019 № Про виплату дивідендів Приватним акціонерним
197
товариством «Укргідроенерго» за 2018 рік.
від 10.05.2019 № Про затвердження Положення про корпоративного
208
секретаря ПрАТ «Укргідроенерго».
від 10.05.2019 № Про затвердження Положення про Наглядову раду,
207
Положення про Ревізійну комісію та Положення про
Виконавчий орган ПрАТ «Укргідроенерго».
від 10.05.2019 № Про
призначення
корпоративного
секретаря
209
ПрАТ «Укргідроенерго».
від 18.07.2019 № Про обрання оцінювача ПрАТ «Укргідроенерго».
312
від 19.07.2019 № Про затвердження Умов цивільно-правових договорів з
315
членами наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго».
від 19.07.2019 № Про
призначення
членів
наглядової
ради
317
ПрАТ «Укргідроенерго».
від 16.08.2019 № Про
функції
комітету
з
питань
аудиту
355
ПрАТ «Укргідроенерго».
від 28.08.2019 № Про затвердження Положення про винагороду членів
394
Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Укргідроенерго».
від 27.11.2019 № Про припинення повноважень членів наглядової ради
451
ПрАТ «Укргідроенерго».

від 28.11.2019 № Про оголошення конкурсного відбору на заміщення
456
вакантних посад членів наглядової ради ПрАТ
«Укргідроенерго».
від 23.12.2019 № Про внесення зміни до наказу Мінекоенерго від 27.11.2019
536
№ 451.

17

18

Наглядова рада
Незалежні наглядові ради є дієвим інструментом підвищення ефективності
управління підприємствами державного сектору економіки. Вони сприяють зниженню
рівня корупції в процесі публічних закупівель, встановленню економічно
обґрунтованих цін на товари і послуги підприємств та мінімізації корупційних
ризиків. Завдяки наглядовим радам з незалежними директорами такі підприємства
стають менш залежними від політичних впливів.
У рамках реалізації реформи корпоративного управління наказом Міненерговугілля від
19.07.2019 № 317 було призначено Наглядову раду ПрАТ «Укргідроенерго». Наглядова
рада ПрАТ «Укргідроенерго» є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює
стратегічне управління Товариством, а також аналізує та оцінює діяльність Виконавчого
органу ПрАТ «Укргідроенерго». Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою
діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
До складу Наглядової ради входять 7 членів, з яких незалежних членів — 4 особи,
представників держави — 3 особи, що відповідає вимогам до наглядової ради
господарського товариства, у статутному капіталі якого понад 50 % акцій (часток) належать
державі, згідно ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».
Склад Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» сформовано та затверджено за принципами
незалежного формування, різноманітності та гендерного балансу, враховуючи сфери
компетенції її членів та основні напрями діяльності Товариства.
Наказом Міненерговугілля від 10.05.2019 № 208 було затверджено Положення про
корпоративного секретаря ПрАТ «Укргідроенерго», а наказом від 10.05.2019 № 209
призначено корпоративним секретарем Товариства Толчініну-Бурунську Юлію Юріївну.
Корпоративний секретар здійснює взаємодію Товариства (його органів) із 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. Питання щодо призначення, кваліфікації, прав та обов’язків
Корпоративного секретаря мають затверджуватися Наглядової радою. Наглядова рада,
Загальні збори та інші органи й посадові особи Товариства зобов’язані надавати
Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для
виконання покладених на нього обов’язків.
Перше засідання Наглядової ради було проведено 22.07.2019.
Створено наступні комітети:


Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам
ПрАТ «Укргідроенерго» у складі 5 членів:
– Терлецький Олег Романович — голова комітету;

– Микольська Наталія Ярославівна;
– Гвоздій Валентин Анатолійович;
– Буславець Ольга Анатоліївна;
– Кальніченко Валентина Анатоліївна.
Комітет очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 56 Закону України
«Про акціонерні товариства».
Склад комітету є оптимальним для виконання його функцій.


Комітет з питань аудиту у складі 3 членів:
– Гвоздій Валентин Анатолійович — голова комітету;
– Шкураков Василь Олександрович;
– Волш Стівен Лерд.
Комітет очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 56 Закону України
«Про акціонерні товариства».
Склад комітету є оптимальним для виконання його функцій.
Відповідно до вимог Статуту Товариства Наглядова рада має проводити засідання за
необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.
За звітний період, починаючи з липня до грудня 2019 року, проведено 8 засідань Наглядової
ради, які скликалися за ініціативою Голови Наглядової ради або Виконавчого органу
Товариства.
Засіданнями Наглядової ради керував Голова Наглядової ради.
У засіданнях Наглядової ради, які скликалися у звітному періоді, брали участь більше
половини її складу, таким чином, вони були правомочними.
Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради за підписом Голови Наглядової
ради надсилалися членам Наглядової ради корпоративним секретарем у письмовій формі
(особисто та/або електронною поштою) у порядку та строки, визначені Статутом та
Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Укргідроенерго» (окрім першого засідання
Наглядової ради, запрошення на яке було направлено Корпоративним секретарем).
На запрошення Наглядової ради на її засіданнях були присутні: Виконавчий орган
Товариства — Генеральний директор, заступники Генерального директора, головний
інженер, головний бухгалтер, директори департаментів Товариства.
Рішення Наглядової ради приймалися колегіально, простою більшістю голосів членів
Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні Наглядової
ради кожний член Наглядової ради мав один голос, що відповідає Статуту та чинному
законодавству.
Наглядова рада приймала рішення з питань, що належать до компетенції Комітету з питань
призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ «Укргідроенерго» та
Комітету з аудиту, виключно на підставі та в межах пропозицій відповідних комітетів.
Склад Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
ГВОЗДІЙ ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ
Незалежний член, Голова Наглядової ради Товариства — комплаєнс та управління
ризиками, досвід впровадження таких систем.
Освіта: Закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету імені
Ю. Федьковича (Україна);
ICA Professional Postgraduate Diploma з курсу «Корпоративне управління, ризикменеджмент, комплаєнс», Manchester Business School (Великобританія).
Трудова діяльність: Має досвід реалізації проєктів з формування систем управління і
ризик-менеджменту. Побудував системи комплаєнс-контролю в міжнародних топкомпаніях України. Здійснює консультування щодо можливих корупційних ризиків,

пов`язаних із працевлаштуванням певних категорій осіб, розробку плану дій для виявлення
таких ризиків, координацію та оцінку ефективності його виконання. Має глибокий досвід
супроводження проєктів в галузі відновлювальної енергетики.
ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ
Незалежний член, заступник Голови Наглядової ради Товариства — управління
діяльністю міжнародних операторів електро- та теплопостачання.
Освіта: Закінчив в 1996 р. факультет міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин Київського університету ім. Тараса Шевченка та в 2000 р.
Українську академію державного управління при Президентові України.
Трудова діяльність: Працював на керівних посадах в органах державної влади та
компаніях паливно-енергетичного сектору, в тому числі в наглядових радах низки
провідних підприємств галузі. Досконало знається на українському законодавстві,
директивах та регламентах ЄС.
Загальний стаж роботи на керівних посадах, зокрема в ПЕК, — понад 20 років.
МИКОЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА
Незалежний член Наглядової ради Товариства — операційна ефективність.
Освіта: 2002 р. — магістр програми європейських досліджень, Europa-Kolleg-Hamburg,
Німеччина (диплом магістра).
2001 р. — юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка.
2003 р. — прийнята до адвокатури Київська міська адвокатура (експертиза адвоката).
Тимчасово призупинено через призначення до уряду.
2019 р. — Ukrainian Emerging Leaders Program, Stanford Center on Democracy Development
and Rule of Law, співробітник.
Трудова діяльність: У 2018–2019 рр. — гостьовий дослідник Університету Стенфорду,
програма Ukrainian Emerging Leaders в Центрі демократії, розвитку та верховенства права.
У 2015–2018 рр. була торговим представником України — заступником міністра
економічного розвитку і торгівлі. В уряді відповідала за розробку та реалізацію послідовної,
передбачуваної та ефективної торговельної політики, а також за розвиток експорту. До
цього 15 років працювала в провідних юридичних фірмах України та була визнана
провідним юристом в галузі міжнародної торгівлі в Україні українськими та міжнародними
рейтингами.
ВОЛШ СТІВЕН ЛЕРД
Незалежний член Наглядової ради Товариства — стратегічний менеджмент.
Освіта: Випускник Військово-морської академії США (ступінь бакалаврa природничих
наук), Страйєрського університету (ступінь магістра природничих наук із бізнес-аналітики)
та Гарвардської програми менеджменту Гарвардської бізнес-школи.
Трудова діяльність: У 1999 році приєднався до корпорації AES як директор з розвитку
бізнесу в Латинській Америці, Східній Європі (включаючи Україну та Казахстан), а також
на Близькому Сході. У 2011 році створив підприємство Tier One Capital Management LLC,
фірму-бутік із інвестиційного консалтингу та управління контрактами. У 2013 році був
призначений генеральним директором Power Group та директором із реструктуризації у
материнській компанії. Сьогодні Стів Л. Волш є генеральним директором Traxys та
відповідає за глобальні ринки. Окрім членства в аудиторському комітеті Наглядової ради
ПрАТ «Укргідроенерго», також є Головою правління P. M. Power Group Inc.
Понад 40 років працює на різних керівних посадах.

ШКУРАКОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Член Наглядової ради Товариства (представник держави) — фінанси та аудит.
Освіта: Закінчив Харківський фінансово-економічний коледж (2003 р.) та Український
державний університет економіки та фінансів (2005 р.).
Трудова діяльність: Працював на керівних посадах в Міністерстві фінансів України та в
ПрАТ «Укргідроенерго» (2017–2018 рр.). Має глибокий професійний досвід в напрямах:
фінанси паливно-енергетичного комплексу та майнові відносини, фінанси виробничої
сфери, боргова політика, управління фіскальними ризиками, управління ліквідністю, а
також у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань управління державним
боргом та гарантованим державою боргом. Досвід роботи в державній службі понад 13
років.
БУСЛАВЕЦЬ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА2
Член Наглядової ради Товариства (представник держави) — управління діяльністю
суб’єктів господарювання у сфері енергетики, енергетичного комплексу та
гідроенергетики.
Освіта: Закінчила енергетичний факультет Донецького державного технічного
університету у 1997 році. Розпочала свою діяльність з 2000 р. в енергопостачальній
компанії.
Трудова діяльність: З 2005 р. почала працювати як головний спеціаліст Департаменту
електроенергетики при Міністерстві енергетики, з 2006 року — на керівних посадах, в
період 2015–2017 років очолювала його. З грудня 2017 р. за результатом конкурсу
призначена на посаду Генерального директора Директорату енергетичних ринків
Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
КАЛЬНІЧЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА3
Член Наглядової ради Товариства (представник держави) — корпоративне управління.
заслужений економіст України, магістр державного управління.
Освіта: Закінчила Київський політехнічний інститут (1989 р.), Міжгалузевий інститут
післядипломної освіти (1996 р.) та Академію державного управління при Президентові
України (1999 р.).
Трудова діяльність: Працювала на керівних посадах в органах державної влади, зокрема
понад 26 років на державній службі, має досвід роботи в наглядових радах низки провідних
підприємств. Брала участь в розробці низки законів України, організовувала продажі
підприємств, нерухомого та іншого майна, а також брала участь в розробці законодавчого
та нормативного забезпечення процедур таких продажів завдяки досконалому володінню
принципами та методами корпоративного управління підприємствами та досвіду роботи в
таких умовах.
В період з липня по грудень 2019 року Наглядовою радою було проведено 8 засідань,
під час яких розглянуто та прийнято рішення з 37 питань порядку денного, зокрема:
ПРОТОКОЛ № 1-2019 від 27.07.2019
2

Наказом Мінекоенерго від 27.11.2019 № 451 було припинено повноваження
ПрАТ «Укргідроенерго» — представника держави Буславець Ольги Анатоліївни.

члена

Наглядової

ради

Наказом Мінекоенерго від 27.11.2019 № 451 було припинено повноваження
ПрАТ «Укргідроенерго» — представника держави Кальніченко Валентини Анатоліївни.

члена

Наглядової

ради

3

Наказом Мінекоенерго від 28.11.2019 № 456 було оголошено конкурсний відбір на заміщення вакантних посад членів
Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» — представників держави.

1. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
2. Обрання заступника голови Наглядової ради Товариства.
3. Створення комітетів Наглядової ради.
4. Затвердження Плану роботи Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік.
5. Питання функціонування Виконавчого органу ПрАТ «Укргідроенерго».
ПРОТОКОЛ № 2-2019 від 31.07.2019
1. Затвердження бюджету Наглядової ради на 2020 рік.
2. Схвалення інвестиційної програми Товариства на 2020 рік.
3. Схвалення Стратегічного плану розвитку Товариства на 2020–2024 роки.
4. Схвалення фінансового плану Товариства на 2020 рік.
5. Деякі питання діяльності Наглядової ради.
ПРОТОКОЛ № 3-2019 від 19.08.2019
1. Затвердження Критеріїв відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання
послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
«Укргідроенерго».
2. Затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного
акціонерного товариства «Укргідроенерго».
3. Розгляд умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства для проведення
аудиторської перевірки за результатами року.
4. Визначення розміру оплати послуг аудитора.
5. Щодо преміювання генерального директора.
6. Розгляд листа ПрАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж».
ПРОТОКОЛ № 4-2019 від 19.09.2019
1. Затвердження бюджету Наглядової ради на 2019 рік.
ПРОТОКОЛ № 5-2019 від 27.09.2019
1. Погодження змін до проєкту договору про надання послуг з аудиту фінансової
звітності.
2. Антикорупційна політика Товариства.
3. Питання кібербезпеки Товариства.
4. Проміжні результати роботи Товариства в умовах нового ринку електричної енергії.
5. Питання ризиків, що пов'язані з роботою Товариства на новому ринку електричної
енергії.
6. Погодження тексту звернення від імені Наглядової ради до уряду щодо загального
опису компанії та проблемних питань функціонування нового ринку електричної енергії,
які впливають на фінансовий стан Товариства.
7. Презентація Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2018 рік.
8. Погодження вчинення значного правочину.
9. Питання запровадження добровільного страхування відповідальності Генерального
директора та членів Наглядової ради Товариства.
10. Різне.
ПРОТОКОЛ № 6-2019 від 21.10.2019
1. Внесення змін Критеріїв відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання
послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
«Укргідроенерго».

2. Внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного
акціонерного товариства «Укргідроенерго».
ПРОТОКОЛ № 7-2019 від 26.11.2019
1. Звіт Генерального директора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності
Товариства за 9 місяців 2019 року.
2. Розгляд листів міністра Кабінету Міністрів України Д. Дубілета від 12.11.2019
№ 40193/0/1-19 та Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 14.11.2019
№ 01/12-10189.
3. Щодо преміювання Генерального директора Товариства.
4. Презентація структурних підрозділів Товариства (технічних департаментів) щодо
ремонту та експлуатації обладнання Товариства.
5. Проміжні результати роботи Товариства в умовах нового ринку електричної енергії.
6. Заслуховування інформації щодо роботи внутрішнього аудиту Товариства.
7. Різне.
ПРОТОКОЛ № 8-2019 від 12.12.2019
1. Про обрання суб’єкта аудиторської діяльності та надання рекомендацій щодо його
призначення.
З метою більш детального ознайомлення членів Наглядової ради з діяльністю
ПрАТ «Укргідроенерго», її керівним складом, інвестиційними проєктами, фінансовоекономічними показниками, антикорупційною діяльністю під час кожного засідання
Наглядової ради за пропозицією Виконавчого органу до порядку денного включалися
питання за відповідним напрямом. Завдяки організації роботи із залучення членів
Наглядової ради останні мали змогу у найкоротші терміни вивчити специфіку діяльності
ПрАТ «Укргідроенерго» та виконати відповідний SWOT-аналіз. Окрім того, така спільна
робота надала можливість членам Наглядової ради здійснити оцінку діяльності керівного
складу Товариства.
Головні досягнення діяльності Наглядової ради за 2019 рік
Із початком функціонування Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» було мінімізовано
ризики зовнішнього або внутрішнього впливу на діяльність ПрАТ «Укргідроенерго».
Забезпечено високий рівень ефективності, прозорості та неупередженості діяльності
Наглядового органу Товариства, що була спрямована на захист прав акціонера Товариства
та здійснювалася в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством.
Наглядовою радою досягнуто цілей, визначених Планом роботи Наглядової ради на 2019
рік, шляхом проведення засідань Наглядової ради та утворених нею комітетів та прийняття
рішень, а також контролем за їх виконанням відповідними суб’єктами Товариства. Також
протягом звітного року Наглядовою радою для досягнення встановлених цілей
здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства шляхом
розгляду звітів Виконавчого органу, вивчення ситуації щодо роботи Товариства на новому
ринку електричної енергії.
Таким чином, у 2019 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції
вживались усі необхідні заходи для виконання Плану роботи Наглядової ради на 2019 рік.
Окрім того, в межах компетенції, що визначена законодавством та Статутом Товариства,
Наглядовою радою вживались заходи, спрямовані на захист інтересів акціонерів
Товариства та на забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю
Товариства.

Плани на 2020 рік та середньострокову перспективу щодо діяльності Наглядової ради
Наглядовою радою Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та
чинним законодавством, здійснюватимуться заходи, спрямовані на забезпечення
досягнення поставлених цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
Виконавчий орган
Виконавчий орган Товариства (одноосібний) — Генеральний директор Товариства Сирота
Ігор Григорович. 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 сферах діяльності Товариства,
крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової
ради Товариства. Обрання та припинення повноважень (зокрема достроково) Генерального
директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради. Виконавчий орган
забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства та рішенням
Загальних зборів та Наглядової ради. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам та
Наглядовій раді, організовує виконання рішень.
Змін щодо Виконавчого органу Товариства протягом 2019 року не відбувалося.
Ревізійна комісія
Ревізійна комісія Товариства є органом, який здійснює перевірку фінансово-господарської
діяльності Товариства. Ревізійна комісія діє на підставі Статуту. Ревізійна комісія
обирається Загальними зборами Товариства у кількості 3 осіб строком на 3 роки. Ревізійна
комісія Товариства підзвітна Загальним зборам Товариства. Ревізійна комісія проводить
перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року, про
результати яких доповідає Загальним зборам Товариства шляхом складання висновків з
аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під
час провадження фінансово-господарської діяльності, подає їх на затвердження Загальним
зборам Товариства.
Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від
06.03.2017 № 174 «Про затвердження складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного
товариства Укргідроенерго», до складу Ревізійної комісії було обрано:
 Дребот Світлану Миколаївну — заступника директора Департаменту внутрішнього
аудиту Міненерговугілля України;
 Білоброву Ірину Іванівну — начальника відділу фінансового планування та аналізу
в електроенергетичному комплексі Департаменту економіки та фінансів Міненерговугілля
України;
 Семенченка Бориса Борисовича — заступника начальника відділу податкового
супроводження підприємств електроенергетики Управління податкового супроводження
підприємств виробничої сфери Офісу великих платників податків ДФС.
Протягом 2019 року було проведено одне засідання Ревізійної комісії
ПрАТ «Укргідроенерго» (Протокол засідання Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго»
№ 5-2019 від 25.04.2019). На засіданні розглядалося одне питання порядку денного: про
розгляд Висновків ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки
фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що
завершився 31 грудня 2018 року.
Плани на 2020 рік та середньострокову перспективу щодо діяльності Ревізійної комісії
Ревізійна комісія Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та
чинним законодавством, проводитиме перевірку (контроль) фінансово-господарської
діяльності Товариства та здійснюватиме інші заходи, спрямовані на додержання

законодавства з фінансових питань та достовірність обліку та звітності в діяльності
Товариства у 2020 році.
Система внутрішнього контролю
У Товаристві запроваджена комплексна і ефективна система внутрішнього контролю, яка
забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за фінансовогосподарською діяльністю для досягнення поставлених цілей з питань:
 достовірності фінансової і управлінської інформації;
 економічност 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, 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 у філіях та у центральному апараті, за відповідністю витрат Товариства
статтям та обсягам фінансового плану; департамент інвестиційної експертизи та підтримки,
що забезпечує 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, що слідкує за дотриманням облікової
політики в Товаристві, правильністю застосування міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку; департамент внутрішнього контролю, аудиту та економічної
безпеки, що досліджує всі аспекти фінансово-господарської діяльності Товариства для
своєчасного виявлення загроз завдання економічних збитків, здійснює моніторинг
господарських операцій, забезпечує проведення перевірок фінансово-господарської
діяльності Товариства; служба з реалізації антикорупційної програми, що відповідає за
дотриманням правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання
корупції у діяльності Товариства; департамент юридичного забезпечення та майнових
відносин, що слідкує за дотриманням вимог чинного законодавства; департамент
організації закупівель, що опікується правильністю та законністю здійснення закупівель
Товариством; департамент матеріально-технічних ресурсів та адміністративногосподарського забезпечення, слідкує за дотриманням підрозділами єдиної політики у
сферах матеріально-технічного, митного, транспортного та адміністративногосподарського забезпечення, станом запасів матеріалів і комплектуючих виробів,
витрачанням матеріальних ресурсів у структурних підрозділах Товариства, контролює
закупівлі матеріально-технічних ресурсів для Апарату управління та філій Товариства;
департамент управління персоналом, що слідкує за дотриманням підрозділами єдиної
політики у сфері управління персоналом та оплати праці в Товаристві; департамент
експлуатації, що контролює діяльність товариства з виробництва електричної енергії, її
комерційний і технологічий облік, та інші.
З метою забезпечення ефективного управління Товариством та здійснення контролю за
виконанням завдань і функцій підпорядкованих структурних підрозділів та відокремлених

структурних підрозділів за напрямами посадових обов’язків в ПрАТ «Укргідроенерго»
наказом від 09.06.2017 № 143-Н 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 проєктами (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.
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 28.12.2017 № 342-Н та
погоджене листом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 12.02.2018
№ 02/10-1150.
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.
З метою покращення процесів ухвалення управлінських рішень, підвищення ефективності
процесів фінансово-економічної діяльності Товариства в рамках розвитку комплексної
автоматизованої системи управління в 2019 році в ПрАТ «Укргідроенерго» впроваджено
підсистему контролінгу консолідованої інформаційної системи обліку та управління, яка
дозволила підвищити прозорість і керованість процесів виконання фінансового плану
Товариства, оперативність у прийнятті рішень, покращила виконавчу дисципліну,
прискорила формування аналітичної звітності для прийняття управлінських рішень.
При здійсненні фінансово-господарської діяльності Товариство керується Порядком
здійснення закупівель та ведення договірної роботи ПрАТ «Укргідроенерго»,
затвердженим наказом від 15.12.2017 № 321-Н, який розроблено для належної організації
роботи із організації і проведення закупівель та здійснення заходів 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, зокрема
філій та тих, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.
Управління портфелем інвестиційних проєктів, забезпечення їх реалізації та контроль
здійснює Дирекція зі стратегії та інвестицій ПрАТ «Укргідроенерго», відповідно до
затвердженого Положення.
Інвестиційна програма ПрАТ «Укргідроенерго» формується за основними напрямами, які
включають різні проєкти будівництва та витрати. Виконання функцій управління і
контролю за реалізацію конкретних проєктів будівництва та здійсненням інших
капітальних інвестицій передбачено положеннями профільних структурних підрозділів
Управління Товариства.
З метою здійснення заходів захисту фінансово-економічних інтересів Товариства,
удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного та неефективного
використання коштів, поліпшення внутрішнього контролю в Товаристві функціонує
департамент внутрішнього контролю, аудиту та економічної безпеки. Департамент виконує
незалежну та 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.
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.
У разі виявлення порушень договірних зобов’язань під час здійснення заходів контролю за
виконанням договорів в Товаристві відділом претензійно-позовної роботи департаменту
юридичного забезпечення та майнових відносин здійснюється претензійно-позовна робота
відповідно до Порядку ведення претензійно-позовної роботи в ПрАТ «Укргідроенерго» на
підставі підготовлених відповідальними підрозділами підтвердних документів.

Керівництво
Сирота Ігор Григорович — генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго»
Народився 8 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.
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 6 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 університет» за фахом «юрист»; у 2013 році закінчив Інститут післядипломної
освіти Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю
«Менеджмент організацій, менеджер-економіст з будівництва».
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».
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».
Сухецький Богдан Леонідович — заступник генерального директора з комерційної
діяльності
Народився 4 жовтня 1972 року у м. Києві. У 2002 році закінчив Київський національний
економічний університет за спеціальністю «Маркетинг» та здобув кваліфікацію магістра з
маркетингового менеджменту. У 2010 році отримав другу вищу освіту у Харківському
національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю «Будівництво» та

здобув кваліфікацію бакалавра з будівництва.
З травня 2010 по липень 2011 року — радник Голови правління ПАТ «Укргідроенерго», м.
Вишгород Київської області.
З липня 2011 по липень 2019 року — радник Генерального директора ПрАТ
«Укргідроенерго», м. Вишгород Київської області.
З липня 2019 року — заступник генерального директора з комерційної діяльності ПрАТ
«Укргідроенерго», м. Вишгород Київської області.
Круш Олександр Григорович — заступник генерального директора з
адміністративного управління, забезпечення та управління персоналом
Народився 1 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 інженера-механіка. 2012 рік — Львівська державна фінансова
академія, присвоєно кваліфікацію «спеціаліст з фінансів».
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».
Рассовський Вадим Леонідович — головний інженер
Народився 8 листопада 1963 року у м. Києві. 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».
З вересня 2013 року — заступник головного бухгалтера Публічного акціонерного
товариства «Укргідроенерго».
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: 1988 рік — кандидат технічних
наук, 2004 рік — професор катедри гідротехнічних споруд.
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 віцепрезидента 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. Києві. 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.
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 інженераелектрика.
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.
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.
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 — закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум за
спеціальністю «Електричні станції, мережі та системи», здобув квалі фікацію технікаелектрика.
1994 рік — закунчив 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-го розряду електромашинного цеху,
електрослюсар 2-го розряду, електромонтер з ремонту апаратури РЗА 2-го розряду,
електрослюсар з ремонту розподільчих пристроїв 3-го розряду, 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 1 березня 1958 року в м. Нова Каховка Херсонської області. У 1984 році
закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за фахом «інженер-механік».
З 07.08.1989 і 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 9 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 — закунчив Київський державний торговельно-економічний університет за
спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію економіста з обліку і аудиту.
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.
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
проєктів 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».
Призначення та звільнення членів Наглядової ради
Призначення та звільнення членів Наглядової ради Товариства відбувалося відповідно до
Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами
державної власності», Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду
незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення,
а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена
наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50
відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління
об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі
питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими
товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать
державі».
Порядок призначення та звільнення посадових осіб

Призначення та звільнення посадових осіб емітента здійснюється відповідно до вимог
чинного трудового законодавства та Статуту ПрАТ «Укргідроенерго».
Згідно з діючим Статутом 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 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 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: контрактом з генеральним
директором, наказом про розподіл обов’язків між генеральним директором, його
заступниками та головним інженером, положенням про відповідні підрозділи та
посадовими інструкціями.

Антикорупційна програма
У 2019 році комплаєнс-політику в Товаристві було послідовно реалізовано відповідно до
засад, закладених Антикорупційною програмою ПрАТ «Укргідроенерго» у 2018 році.
Дороговказами у цій сфері слугували й План роботи щодо запобігання проявам корупції та
План навчальних заходів з питань запобігання корупції, які стосувалися звітного періоду.
Одним із найважливіших кроків у сфері запобігання корупції протягом 2019 року стало
створення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства, а також
ідентифікація та оцінка корупційних ризиків, за результатами якої було складено звіт,
опублікований у вільному доступі на офіційному сайті Товариства.
Щоб забезпечити якісну реалізацію стандартів та антикорупційних процедур, у 2019 році
було підібрано, погоджено кандидатури та призначено професіоналів з антикорупційної
діяльності у філіях Товариства. Вдалося розробити та затвердити Типову посадову
інструкцію професіонала з антикорупційної діяльності філій ПрАТ «Укргідроенерго». До
Порядку здійснення закупівель та ведення договірної роботи ПрАТ «Укргідроенерго» було
внесено відповідні зміни.
Аби підвищити рівень відповідальності працівників ПрАТ «Укргідроенерго» за скоєння
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, пункт 6.4. Правил внутрішнього
розпорядку Колективного договору Товариства на 2019–2021 роки було доповнено

можливістю застосування дисциплінарної відповідальності працівників за порушення
вимог та обмежень, встановлених Антикорупційною програмою ПрАТ «Укргідроенерго».
У 2019 році було визначено та складено перелік груп посад, пов’язаних з виконанням
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків (тобто, з
підвищеним корупційним ризиком), та запроваджено механізм перевірки кандидатів до
призначення на такі посади в Апараті управління та у філіях Товариства на предмет їх
доброчесності, зокрема наявності/відсутності можливих фактів скоєння корупційних
правопорушень.
Що ж стосується освітньо-інформаційних заходів, то Службою з реалізації антикорупційної
програми було проведено семінар з професіоналами з антикорупційної діяльності філій
Товариства на тему: «Основні вимоги та завдання, які покладаються на професіоналів з
антикорупційної діяльності в частині реалізації стандартів і процедур, передбачених
Антикорупційною програмою ПрАТ «Укргідроенерго», заходи з усунення корупційних
ризиків у діяльності ПрАТ «Укргідроенерго».
У 2019 році начальник Служби з реалізації антикорупційної програми провів планові
семінари-лекції у 7 філіях Товариства на тему: «Вимоги, стандарти і основні положення
Антикорупційної програми ПрАТ «Укргідроенерго». Норми етичної поведінки працівників
філії. Відповідальність за порушення чинного антикорупційного законодавства України та
вимог Антикорупційної програми Товариства. Питання роботи з викривачами та їх
захисту». В зазначених навчальних заходах взяли участь 1 051 працівник (зокрема, і
керівний склад) філій.
Щоб запобігти можливим порушенням чинного законодавства у сфері публічних закупівель
через недосконалість нормативної бази, було внесено відповідні зміни до форм примірних
договорів ПрАТ «Укргідроенерго». Так, було додано обов'язкові поля для підпису
сторонами в додатку Антикорупційного застереження.
У 2019 році із застосуванням ресурсів системи YouControl та відкритих реєстрів було
опрацьовано 413 процедур на закупівлю товарів, робіт та послуг. Мета — запобігти участі
у процедурах закупівель наявних або потенційних ділових партнерів, пов’язаних із
корупцією, які можуть бути залученими для отримання неправомірної вигоди.
ПрАТ «Укргідроенерго» відповідально підходить до ведення бізнесу. В результаті
антикорупційної перевірки ділових партнерів у 2019 році в Апараті управління опрацьовано
в електронній системі документообігу 374 договори з контрагентами. Всього було
здійснено антикорупційну перевірку 270 ділових партнерів. Професіонали з
антикорупційної діяльності філій у 2019 році здійснили антикорупційну експертизу 2 973
договорів з контрагентами та антикорупційну перевірку 2 636 ділових партнерів.
У 2019 році було забезпечено повноцінне функціонування (з дотриманням вимог
конфіденційності) «Електронної пошти довіри» та «Телефонної лінії довіри». Водночас
інформація про корупційні правопорушення або правопорушення, пов'язані з корупцією, у
2019 році від викривачів не надходила. Тому випадків корупції у діяльності
ПрАТ «Укргідроенерго» зафіксовано не було. Інформація про відкриті кримінальні
провадження або судові рішення за фактами корупції від правоохоронних органів чи
судових інстанцій не надходила.
Водночас у 2019 році в Апараті управління було здійснено антикорупційну перевірку на
предмет доброчесності 6 кандидатів до призначення на посади. Дані щодо кількості таких
перевірок у філіях Товариства надаватимуться філіями з І кварталу 2020 року.

Плани щодо виконання Антикорупційної програми на 2020 рік
У Товаристві затверджено План роботи ПрАТ «Укргідроенерго» щодо запобігання проявам
корупції у 2020 році та План навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції у
2020 році, якими передбачено такі основні заходи із запобігання корупції:
 забезпечення здійснення зовнішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності
Товариства незалежним експертом відповідно до вимог частини 2 статті 61 Закону України
«Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми ПрАТ «Укргідроенерго»;
 організація виконання розроблених незалежним експертом з проведення зовнішньої
оцінки корупційних ризиків заходів, спрямованих на їх усунення чи мінімізацію в апараті
управління та у філіях Товариства;
 забезпечення
проведення
анонімного
опитування
працівників
ПрАТ «Укргідроенерго» на предмет толерантного/критичного ставлення до проявів
корупції та визначення рівня довіри працівників до антикорупційного комплаєнсу у філіях
та в Апараті управління Товариства;
 продовження практики проведення навчальних заходів (семінарів-лекцій, нарад) з
антикорупційної тематики в колективах філій та Апарату управління ПрАТ
«Укргідроенерго». Мета — підвищити обізнаність працівників у сфері застосування
положень чинного антикорупційного законодавства і формування критичного ставлення до
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Здійснення вступного
інструктажу з питань антикорупційного законодавства для нових працівників та надання
консультацій діючим працівникам за їх зверненнями;
 подальше здійснення аналізу адміністративно-розпорядчої бази Товариства на
предмет її відповідності вимогам чинного антикорупційного законодавства;
 подальше забезпечення проведення антикорупційної процедури перевірки на
доброчесність контрагентів ПрАТ «Укргідроенерго» та антикорупційної експертизи
договорів в Апараті управління та у філіях Товариства;
 підвищення професійного рівня працівників Служби з реалізації антикорупційної
програми та професіоналів з антикорупційної діяльності філій шляхом участі в навчальних
заходах з антикорупційної тематики, які проводитимуться консалтинговими компаніями.
В середньостроковій перспективі заплановано розробити нову редакцію
Антикорупційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» з урахуванням змін в чинному
антикорупційному законодавстві, зокрема в Законі України «Про запобігання корупці», та
за результатами аналізу ефективності реалізації вимог, стандартів та антикорупційних
процедур Антикорупційної програми Товариства в редакції 2018 року.

Управління ризиками
Діяльність ПрАТ «Укргідроенерго» є схильною 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:
 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 законодавчим та регуляторним вимогам 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
ПрАТ «Укргідроенерго» проводить роботу з управління ризикам на горизонтальному та
вертикальному рівнях менеджменту. В рамках організаційної структури Товариства роботу
з внутрішнього контролю та управління ризиками інтегровано до інших процесів діяльності
ПрАТ «Укргідроенерго», оскільки Товариство не має окремого структурного підрозділу з
управління ризиками.
Безперервний моніторинг та контроль, своєчасне виявлення та послідовне управління
ризиками, що пов'язані з діяльністю Товариства та його філій, забезпечення
безперешкодного каналу інформації та комунікації щодо виявлених наявних чи
потенційних ризиків — саме так вибудувано роботу з управління ризиками.
Елементами системи управління ризиками є посадові інструкції, нормативні акти, норми
корпоративної культури, методики та процедури.

Фінансові ризики
Управління капіталом
Метою Товариства у питаннях управління капіталом є захист здатності ПрАТ
«Укргідроенерго» продовжувати свою діяльність на безперервній основі для того, щоб
забезпечувати прибутки акціонеру та вигоду 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 висувають до
ПрАТ «Укргідроенерго» зовнішні організації. Згідно з діючим законодавством України,
чисті активи акціонерного товариства не повинні бути меншими за суму його
зареєстрованого акціонерного капіталу. Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019
року Товариство виконувала ці вимоги до розміру капіталу.
ПрАТ «Укргідроенерго» здійснює моніторинг капіталу, розраховуючи співвідношення сум
чистих зобов'язань до капіталу.
Показники, тис. грн

31 грудня

31 грудня

2018

2019

Запозичені кошти

4 232 684

4 347 880

Грошові кошти та їх еквіваленти

(1 065 972)

721 767

Поточні фінансові інвестиції

(749 588)

349 873

Чисті запозичені кошти

2 417 124

3 276 240

Власний капітал

23 783 018

25 855 325

Співвідношення чистих запозичених коштів до
власного капіталу

10,16 %

12,67 %

Фінансові активи та зобов’язання
Основні фінансові інструменти Товариства охоплюють фінансові активи та фінансові
зобов’язання. Основна ціль цих фінансових інструментів — забезпечити фінансування
діяльності Товариства.
Основні фінансові зобов'язання ПрАТ «Укргідроенерго» охоплюють кредити та позики,
торговельну та іншу кредиторську заборгованість. Основною метою цих фінансових
інструментів є залучення фінансування для операційної та інвестиційної діяльності
Товариства. ПрАТ «Укргідроенерго» має різноманітні фінансові активи, такі як грошові
кошти та їхні еквіваленти, торговельну та іншу дебіторську заборгованість й інші фінансові
інвестиції. Товариство постійно контролює співвідношення фінансових активів до
фінансових зобов’язань.

Фінансові активи та зобов’язання станом на 31.12.2019 р.
Фінансові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2019 року
Найменування
Грошові кошти та їх еквіваленти
Поточні фінансові інвестиції
Торгова дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість

тис. грн
Балансова вартість
721 767
349 873
1 061 179
15 189

Усього фінансові активи, що обліковуються за амортизованою
собівартістю
Інші фінансові інвестиції
Усього фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід
Кредити та позики
Інші довгострокові зобов'язання

2 148 008

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями
Торгова кредиторська заборгованість
Інші короткострокові зобов'язання
Усього фінансові зобов’язання, що обліковуються за
амортизованою собівартістю

572 738
2 181 513
656 838
7 295 964

49 108
49 108
3 385 418
499 457

Ризики ліквідності
Ризик ліквідності — ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання в разі
їх виникнення. На діяльність ПрАТ «Укргідроенерго» впливає сезонний характер і рівень
розрахунків за електричну енергію. Обсяг виробітку електричної енергії залежить від
обсягів водних ресурсів, що впливає на рівень доходу та грошові надходження за
реалізовану електричну енергію. Залежність Товариства від платіжної дисципліни
споживачів електричної енергії призводить до ризику недостатності оборотних коштів для
здійснення діяльності ПрАТ «Укргідроенерго».
Товариство здійснює ретельний моніторинг та управління своєю ліквідностю. ПрАТ
«Укргідроенерго» 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.

Кредитний ризик
Кредитний ризик — це ризик того, що клієнт може не виконати повністю або частково свої
зобов'язання перед Товариством вчасно, що призведе до фінансових збитків Товариства.
Електроенергію, вироблену Товариством до 01.07.2019 року, було реалізовано винятково
ДП «Енергоринок», яке є національною компанією із забезпечення діяльності оптового
ринку електричної енергії. З 01.07.2019 року Товариство реалізує електричну енергію у всіх
сегментах нового ринку електричної енергії.
Товариство проводить оцінку очікуваних кредитних збитків — приведеної вартості
майбутніх недоотриманих грошових коштів. Оцінку здійснюють шляхом визначення
ймовірності настання дефолту протягом певного періоду часу по кожній групі дебіторській
заборгованості. Товариство формує резерв під очікувані кредитні збитки.
Валютні ризики
Товариство здійснює Проєкт «Реабілітація гідроелектростанцій». Фінансування договорів,
які укладаються в рамках реалізації цього проєкту, здійснюється за кошти міжнародних
фінансових організацій. Це в значній мірі визначає залежність від валютного ризику,

оскільки ПрАТ «Укргідроенерго» здійснює сплату відсотків та погашення позик в
іноземних валютах (євро та доларах США).
Ризик зміни відсоткових ставок
Товариство є значним позичальником на міжнародному та українському кредитних ринках.
Вартість вітчизняних кредитів ПрАТ «Укргідроенерго» залежить від облікової ставки НБУ,
тому її зміна (збільшення) має суттєвий вплив на рівень відсоткових ставок, що, в свою
чергу, може негативно вплинути на фінансові показники Товариства.
Залучення кредитних ресурсів від міжнародних фінансових організацій (МБРР, ЄБРР, ЄІБ)
для реалізації проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій» здійснюється за значно нижчими
відсотковими ставками, ніж на вітчизняному ринку.

Інші ризики:
Корупційні ризики
У 2019 році було створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства,
а також було здійснено ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків, за результатами якої
було складено звіт, затверджений та опублікований у вільному доступі на офіційному сайті
ПрАТ «Укргідроенерго». Вказаним звітом за результатами оцінки корупційних ризиків
було передбачено предметні заходи з метою їх усунення чи мінімізації, які і реалізовували
протягом 2019 року.
Зовнішні ризики
В умовах значної невизначеності майбутніх умов розвитку та функціонування економіки та
енергетики країни у перспективі, існують значні ризики щодо можливості забезпечення
адекватності генерації у перспективі. До них перед усім належать:
1. Зростання інвестиційних ризиків при реалізації проєктів 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 в 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 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. Високий ступінь залежності від державного регулювання ринку електроенергетики
в цілому та тарифів на електроенергію зокрема. Встановлення мінімально можливих
тарифів на відпуск електроенергії з невключенням (істотним зменшенням) цільових
надбавок на проєкти, що фінансуються за рахунок власних коштів компанії.
5. Вплив техногенних ризиків, зокрема гідрологічного. Нерівномірність приточності та
водності річок Дніпро та Дністер призводить до щорічного коливання виробництва
електроенергії компанією.

Внутрішні ризики
1. Довготривалий процес створення нових виробничих потужностей. Затягування та
перенесення строків введення в експлуатацію виробничих потужностей та обладнання
компанії, неповна реалізація запланованих заходів з розвитку гідроенергетики.
2. Недостатність власних фінансових ресурсів. Зростання частки позикового капіталу
як наслідок збільшення довгострокових та поточних зобов’язань компанії.
3. Чутливість до впливу загальнополітичних та регіональних джерел ризику,
притаманних Україні. Зниження показників ліквідності компанії через зростання
дебіторської заборгованості за розрахунками за відпущену електроенергію.
4. Практика розрахунків на оптовому ринку електроенергії за відпущену компанією
електроенергію.
5. Вичерпання ресурсу розвитку та розширення потужностей гідроенергетики України.
Обмеженість гідрологічної системи України для розширення діяльності компанії.

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Соціальна політика компанії
Працівники є однією із найважливіших цінностей та джерелом розвитку
ПрАТ «Укргідроенерго». Основним напрямом в політиці розвитку Товариства є піклування
про персонал, забезпечення належного рівня матеріального та соціального захисту
працівників,
створення
для
них
належних
та
безпечних
умов
праці.
ПрАТ «Укргідроенерго», дбаючи про забезпечення добробуту та захисту персоналу,
спільно із профспілковою організацією впроваджує програми соціального захисту
працівників. Протягом 2019 року загальна чисельність працівників суттєво змінювалась у
зв’язку з роботою Товариства в умовах нового ринку електроенергії.
ПрАТ «Укргідроенерго» намагається залучати та утримувати молодих і
висококваліфікованих фахівців, підвищувати власну привабливість як роботодавця.
Засадами успішної політики в даній сфері є надання соціальної підтримки працівникам та
членам їхніх сімей, створення необхідних умов для професійного зростання персоналу.
Колективний договір
Колективні договори у ПрАТ «Укргідроенерго» укладають у рамках основоположних
принципів трудового законодавства України. Колективний договір гарантує збереження
гідного рівня оплати праці і обсягів соціальних гарантій, пільг та компенсацій персоналу,
забезпечує права трудового колективу та профспілкових комітетів на участь в управлінні
Товариством. Основна мета Колективного договору ПрАТ «Укргідроенерго» — надання
додаткових, порівняно із визначеними чинним законодавством та угодами, пільг і гарантій
працівникам Товариства. В свою чергу, це сприяє підвищенню рівня соціального і
матеріального благополуччя, а також ефективнішому захисту працівників.
Влітку 2019 року відбулася конференція трудового колективу «Укргідроенерго», на якій
делегати схвалили проєкт Колективного договору на 2019–2021 роки. Ухваленню
документа, який регулює соціально-трудові відносини на підприємстві, передувало тривале
обговорення та внесення пропозицій від трудових колективів філій щодо умов та оплати
праці, оздоровлення та відпочинку.
Продуктивність та якість праці залежать від того, в яких умовах працюють люди. У 2019
році середня заробітна плата працівників ПрАТ «Укргідроенерго» склала 22 663 грн (в 2018
році — 15 794 грн ).
Компанія має відповідний соціальний блок: це й Програма добровільного медичного
страхування, обстеження та лікування працівників, надання матеріальної допомоги у разі
народження дитини, а також виплати на організацію відпочинку та оздоровлення,
підтримка пенсіонерів та ветеранів. За допомогою страхового поліса працівники мали змогу
зробити складні дорогі операції, вчасно виявити та запобігти розвиткові небезпечних
хвороб.
У 2019 році стартувала програма «Моє робоче місце», яка передбачає підвищення комфорту
працівників. Розпочато оновлення офісної техніки, ремонт приміщень та будівель. Діє
програма «Навчання і розвиток працівників», в межах якої фахівців направляють на
відповідні конференції, курси, семінари, тренінги та запрошують до участі у групах обміну
досвідом.
Товариство бере активну участь у локальних культурно-масових заходах та самостійно їх
організовує у філіях та в Апараті управління. У ПрАТ «Укргідроенерго» підтримують
спортивні та екологічні ініціативи всередині компанії та готують спільні проєкти на

територіях присутності. Організовувати заходи допомагає Рада профспілкових комітетів
«Укргідроенерго».
Щороку Товариство разом із Радою профкомів ПрАТ «Укргідроенерго» підбиває підсумки
роботи за рік підготовкою відповідних звітів. Оцінку ефективності здійснюють за
результатами порівняння із результатами попереднього періоду, порівняння з іншими
підприємствами галузі та за відгуками працівників. Протягом 2019 року Товариство вчасно
та в повному обсязі виконало власні зобов’язання за всіма положеннями Колективного
договору.
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 персоналу:
 діє програма добровільного медичного страхування із повною компенсацію вартості
стандартного пакету послуг;
 діє програма медичного обстеження та програма лікування, виплачується
матеріальна допомога на оздоровлення, частково компенсується вартість санаторнокурортного лікування та відпочинку;
 виплачуються компенсації через непрацездатність, інвалідність тощо;
 згідно із чиним законодавством, надається відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку.
Витрати на виконання норм Колективного договору у 2018–2019 роках

№
п/п

Найменування

Всього виплат,
тис. грн
2018 р.

2019 р.

1

Культурно-масова робота

6 748

13 989

2

Спортивно-масова робота

430

-

3

Оздоровлення працівників (пансіонати, бази відпочинку), санаторнокурортне лікування

6 549

7 516

4

Оздоровлення дітей в ДОЗ, пансіонатах, на базах відпочинку

3 733

3 300

5

Лікування працівників

1 334

1 400

6

Обстеження працівників

360

360

7

Матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам та ветеранам

1 402

1 979

8

Медичне страхування працівників

10 529

16 466

9

Матеріальна допомога працівникам при народженні дитини

1 300

1 020

10

Інші профспілкові витрати

3 639
ВСЬОГО

36 024

46 030

У філіях ПрАТ «Укргідроенерго» продовжують функціонувати підрозділи непромислового
призначення/об’єкти соціальної сфери, які дають змогу персоналу отримати гаряче
харчування, 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».
ПрАТ «Укргідроенерго» разом із Радою профкомів реалізують програми оздоровлення
працівників. За 2019 рік за кошти профспілок було придбано 2 065 путівов для
оздоровлення працівників та їхніх дітей. Кожному працівникові раз на рік сплачується
матеріальна допомога на оздоровлення та частково компенсується вартість санаторнокурортного лікування та відпочинку. Оздоровлення персоналу здійснюється у співпраці із
Страховою компанією «Уніка» та Інститутом серця МОЗ України.
Кадрова політика
Висококваліфіковані кадри є запорукою стабільної генерація електроенергії та розвитку
ПрАТ «Укргідроенерго». Відносини між керівниками й працівниками у Товаристві
базуються на партнерстві. Розуміючи важливу роль ПрАТ «Укргідроенерго» в енергетичній
галузі та обсяг і складність проєктів, які реалізуються, Товариство постійно забезпечує
процес підготовки та підвищення кваліфікації персоналу. Враховуючи власні можливості, у
Товаристві створюються максимально сприятливі умови для залучення молодих фахівців та
підтримки існуючого кадрового потенціалу. ПрАТ «Укргідроенерго» взаємодіє із низкою
навчальних закладів, щоб залучати молодих фахівців на стадії навчання для проходження
практики у філіях Товариства. Діючі працівники проходять стажування та підвищення
кваліфікації як у державних навчальних закладах, так і за кордоном.
Товариство удосконалює роль HR-спеціалістів у власній структурі. У листопаді 2019 року
було проведено дводенний семінар для аналізу найкращих світових тенденцій в управлінні
персоналом. Було розглянуто питання управління персоналом за корпоративною моделлю
компетенцій, зокрема шлях від розробки моделі до її впровадження. Опрацювали методики
розвитку кадрового резерву, дієві інструменти та практичні аспекти адаптації, оцінки,
навчання і розвитку персоналу. Також фахівці вивчали сучасні теорії мотивації персоналу,
починаючи від системи грейдів (системи процедур щодо проведення оцінки й ранжування
посад) до нематеріальних стимулів. Товариство створює максимально сприятливі умови для
професійного розвитку кожного співробітника. Так, фахівці ПрАТ «Укргідроенерго»
систематично проходять стажування та підвищення кваліфікації у державних навчальних
закладах, на спеціальних курсах та тренінгах, а також за кордоном.
Кількість та склад персоналу
На 31 грудня 2019 року облікова кількість штатних працівників ПрАТ «Укргідроенерго»
склала 3 219 (3 058 осіб — на 31 грудня 2018 року).

Структура персоналу в розрізі професійної ознаки у 2018–2019 роках, осіб
Професійна ознака

Кількість осіб
2018 рік
655
528
149
11
1524
191

Керівники
Професіонали
Фахівці
Технічні службовці
Кваліфіковані та інші робітники
Найпростіші професії

2019 рік
697
564
165
9
1591
193

Структура персоналу за гендерною ознакою у 2018–2019 рр.
Чисельність працівників (облікова на кінець
звітного періоду), осіб
Чоловіків
Жінок
Жінки на керівних посадах

2018
3 058

2019
3 219

2 217
841
135

2 307
912
155

Структура персоналу в розрізі освіти (2017–2019 роки)
Вид освіти
повна вища
неповна та
базова вища

2017
1 410

Кількість працівників, осіб
2018
1 427

2019
1 536

639

627

637

Кількість працівників та частка жінок на керівних посадах
Показник, осіб
Всього працівників (облікова
чисельність)
Всього жінок
Зокрема, на керівних посадах

2018

%

3 058
841
135

2019

%

3 219
27,5 %
4,5 %

912
155

28,4 %
4,8 %

Протягом 2019 року в Товаристві створено 133 нових робочих місця (37 — у 2018 році),
працевлаштовано 347 працівників, зокрема керівників — 20, професіоналів — 67,
фахівців — 41, технічних службовців — 2, кваліфікованих робітників — 187, працівників
найпростіших професій — 30.
У 2019 році звільнено 186 працівників (264 — у 2018 році), зокрема керівників — 23,
професіоналів — 28, фахівців — 11, технічних службовців — 2, кваліфікованих
робітників — 105, працівників найпростіших професій — 17.
Прийнято за направленням регіональних центрів зайнятості 225 працівників (182 — у 2018
році).

Загальна кількість звільнених за категоріями, 2018–2019 роки
Категорії
а) звільнено за власним бажанням, осіб

2018 рік 2019 рік
86

51

61

44

3

-

84

56

г) у порядку переведення працівника на інше підприємство

8

12

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

15

14

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

7

7

-

1

б) з ініціативи працівника в зв’язку:
з виходом на пенсію
з виходом на пенсію через інвалідність
в) за угодою сторін

ж) з ініціативи роботодавця
п. 1 ст. 40 — скорочення штату працівників
п. 4 ст. 40 — прогул без поважних причин

1
Ще у 2018 році основною причиною плинності кадрів була неможливість забезпечити
молодих спеціалістів роботою за отриманою спеціальністю. Бракувало вільних вакансій,
новачків не влаштовував рівень заробітної плати, а для працівників з інших регіонів була
актуальною відсутність житла. У 2019 році ситуацію вдалося дещо змінити завдяки
підвищенню зарплат та поліпшення соціального пакету. Середня заробітна плата усіх
працівників Товариства зросла на 43 %. Тому деякі працівники після роботи за кордоном
почали повертатися до ПрАТ «Укргідроенерго».
Протягом 2019 року у ПрАТ «Укргідроенерго» працювали 1 536 працівників, які мають
повну вищу освіту (1 427 — у 2018 році) й 637 працівників, які мають неповну та базову
вищу освіту (627 — у 2018 році), тобто 67,5 % персоналу мають неповну, базову та повну
вищу освіту. У Товаристві працюють 10 працівників, що мають науковий ступінь. На
робітничих посадах працюють 352 працівника, які мають повну вищу освіту й 433
працівники, які мають неповну та базову вищу освіту.
У ПрАТ «Укргідроенерго» працюють 717 працівників, які отримують пенсію, 80
працівників, потерпілі від Чорнобильської катастрофи (категорія І — 30 осіб, категорія ІІ —
50 осіб), 57 працівників є учасниками бойових дій, відповідно до Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з них 32 працівники — учасники
ООС. Протягом 2019 року Товариство провело атестацію 99 працівників. На підставі
рекомендацій атестаційних комісій призначено на вищу посаду 15 працівників, підвищено
кваліфікаційну категорію 40 працівникам.
ПрАТ «Укргідроенерго» слідкує за недопущенням дискримінації на робочому місці за будьякою ознакою. Зокрема, у Товаристві працює 138 осіб з обмеженими фізичними
можливостями, яких, відповідно до рекомендацій МСЕК, працевлаштовано на звичайні
робочі місця.

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
2017
2018
2019

2 986
3 061
3 058
3219

117
119
120
123

7
10
7

117
128
136
138

Оплата праці
ПрАТ «Укргідроенерго» проводить єдину політику щодо оплати праці персоналу,
спираючись на справедливість та прозорість, орієнтуючись на конкурентоспроможність.
Послідовне підвищення заробітної плати є дієвим кроком для підвищення мотивації
працівників та черговим етапом виконання Колективного договору. Так, порівняно з січнем
2019 року, середня заробітна плата працівників ПрАТ «Укргідроенерго» зросла на 43 %.
Важливим джерелом забезпечення потреби Товариства в кадрах відповідного рівня
кваліфікації у 2019 році була професійна підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації працівників.
ПрАТ «Укргідроенерго» продовжує приділяти багато уваги підготовці та навчанню
персоналу за допомогою такого інструментарію:
1. Індивідуальних програм розвитку, які формуються за наступними напрямками:
 цілеспрямоване виконання конкретного завдання відповідної складності;
 делегування відповідальності за окремі дії або ділянки роботи;
 рівномірне ускладнення виконуваних завдань;
 зміна робочого місця (ротація працівників з метою отримання додаткових знань).
2. Загальних програм навчання з урахуванням необхідності розвитку конкретних
компетенцій, які формуються за наступними напрямками:



направлення працівника на відповідні конференції, курси, семінари, тренінги;
проведення ділових ігор, моделювання комплексних проблемних ситуацій та їх
рішення;
 участь у групах з обміну досвідом.
За реалізацію програми навчання та розвитку працівників Товариства відповідає
департамент з управління персоналом та соціальними питаннями, який визначає потребу,
аналізує освітній ринок та формує бюджет на підготовку кадрів.

Фонд оплати праці, середня заробітна плата та її зростання (штатних працівників)
Показник
Фонд оплати праці (тис. грн)
Середня заробітна плата (грн)
в
т. ч.
робітники
основного
виробництва
Ріст заробітної плати (%)

2017
411 093
11 550

2018
567 838
15 794

2019
833 263
22 663

8566
26 %

11 194
37 %

17 523
43 %

Мінімальна тарифна ставка (посадовий оклад) у ПрАТ «Укргідроенерго» перевищувала
мінімальну заробітну плату (станом на 31.12.2019) на 23 %. У 2019 році тільки фонд
основної заробітної плати на 144 479 тис. грн перевищив показник за попередній звітний
період.

Структура фонду заробітної плати, 2018–2019 роки
Показник
Фонд основної заробітної плати
Фонд додаткової заробітної плати
Інші заохочувальні та компенсаційні
виплати

Значення (тис. грн)
2018 рік
2019 рік
240 546
385 025
202 880
332 140
125 898

120 697

Підготовка та перепідготовка персоналу, формування кадрового резерву
Кваліфікований персонал є гарантією безпеки атомних станцій. Працівники
ПрАТ «Укргідроенерго» навчаються у вищих навчальних закладах України усіх рівнів
акредитації та отримують першу базову або повну вищу освіту відповідно до напрямку
підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр). Мета, з якою персонал направляють на
навчання, — забезпечити Товариство висококваліфікованими інженерно-технічними
фахівцями.
Персонал ПрАТ «Укргідроенерго» систематично проходив навчання за напрямками:






кадрове адміністрування, оптимізація бізнес-процесів;
управління проєктами та оцінка інвестицій;
бухгалтерський облік та звітність
економіка і фінанси;
підготовка керівників.

У 2019 році тривала Програма формування кадрового резерву та управління кар’єрою
працівників. Підвищення кваліфікації, зокрема, відбувалося у таких закладах, як Центр
підвищення кваліфікації керівників й спеціалістів Міненерговугілля, Навчальнометодичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «Київський політехнічний
інститут», ТОВ «Технічний комітет Спецмонтаж», ОСП «Укрексперт», Держгірпромнагляд
України, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Інститут післядипломної освіти
Національного університету водного господарства та природокористування, Головна
державна інспекція безпеки судноплавства.

Для фахівців та керівників підрозділів Товариства протягом звітного періоду проходило
навчання на тренінгах та семінарах, яке проводили висококваліфіковані тренери й
викладачі. Зокрема, у рамках програми «Трансфер європейських технологій в
гідроенергетику України» було проведено спільні заходи за навчально-освітніми
програмами. Персонал ПрАТ «Укргідроенерго» вивчав провідні технології в гідротехнічній
галузі, організацію виробництва та будівництво з використанням європейських методів
управління менеджменту. Також для розвитку української гідроенергетики дуже важливим
був європейський досвід впровадження соціальних ініціатив, збереження соціальних
гарантій і пільг, мотивації працівників, їх фаховий розвиток.
У Товаристві тривала робота з підготовки кваліфікованої заміни керівників, професіоналів
і робітників. Тривала робота над формуванням кадрового резерву для керівного складу
філій та Апарату управління. У кадровому резерві перебувають: 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.
У 2019 році у зв’язку з виходом на пенсію за віком та по інвалідності звільнилось 44
працівники, утім забезпечення підготовки кваліфікованої кадрової заміни персоналу
пенсійного віку дозволило здійснити відповідну заміну.
ПрАТ «Укргідроенерго» в 2019 році збільшило кількість робочих місць, забезпечило
збереження професійного складу персоналу, збільшило рівень заробітної плати та
соціальних гарантій персоналу, передбачених Колективним договором компанії.
Організація роботи з молодими працівниками
Оскільки якість та продуктивність праці залежать від умов, в яких працює людина, ПрАТ
«Укргідроенерго» поступово змінює на краще Товариство. Зокрема, відбувається поступове
підвищення заробітної плати та поліпшуються умови праці, що має привабити молодь.
Також у кошторисі на 2020 рік було закладено умову, що рівень заробітної плати фахівця
без досвіду (вчорашнього студента) буде не менше ніж 10 тис. грн.
Протягом 2019 року, відповідно до укладених договорів у структурних підрозділах
Товариства, пройшли виробничу та переддипломну практику 113 студентів вищих
навчальних закладів (93 студенти — у 2018 році).
Навчання та стажування молодих працівників проходить під контролем наставників.
Станом на 31 грудня 2019 року у ПрАТ «Укргідроенерго» працювали 583 молодих
працівників віком до 35 років (581 молодий працівник — у 2018 році), з них мали повну
вищу освіту 344 працівники (321 працівник — у 2018 році), неповну, базову вищу освіту —
113 осіб (75 осіб — у 2018 році).
Розподіл молодих працівників за посадами виглядає так: керівники — 61 особа (стільки ж
у 2018 році), професіонали — 154 особи (155 осіб у 2018 році), фахівці — 46 осіб (40 у 2018
році), технічні службовці — 3 особи (6 осіб у 2018 році), кваліфіковані робітники — 301
особа (304 особи у 2018 році), найпростіші професії — 18 осіб (16 осіб у 2018 році). Усіх
прийнятих до філій молодих працівників, які пройшли стажування й були допущені до
самостійної роботи, переважно працевлаштували на робітничі посади.

Організація навчання працівників

Складаючи План підвищення кваліфікації персоналу ПрАТ «Укргідроенерго» із відривом
від виробництва на 2019 рік для спеціальної підготовки, підвищення кваліфікації та
перевірки знань персоналу з технічної експлуатації обладнання та охорони праці,
Товариство керувалося:


вимогами Закону України від 12.01.2012 «Про професійний розвиток працівників»;



нормативним документом «Організація роботи з персоналом підприємств
електроенергетики. Положення», затвердженого наказом Мінпаливенерго від
02.11.2005 № 559.

У 2019 році ПрАТ «Укргідроенерго» уклало угоди про підвищення кваліфікації персоналу
із Інститутом внутрішніх аудиторів України, ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту
(МІМ-Київ)», Центром підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Міненерговугілля,
Навчально-методичним комплексом «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», НТУУ «Харківський політехнічний
інститут», Інститутом післядипломної освіти Національного університету водного
господарства та природокористування, Навчально-методичним 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 НАНУ, Інститутом ядерних досліджень НАНУ,
ТОВ «Український центр підводної діяльності».
Протягом 2019 року пройшли навчання (первинна професійна підготовка, перепідготовка)
56 осіб (55 осіб — у 2018 році), зокрема безпосередньо на виробництві — 42 особи, у
навчальних закладах різних типів за договорами — 14 осіб. Підвищили кваліфікацію із
тривалим та короткостроковим навчанням 710 осіб (660 осіб — у 2018 році), зокрема
безпосередньо на виробництві — 125 осіб, у навчальних закладах різних типів — 585 осіб.
З них підвищили кваліфікацію 237 керівників, 166 професіоналів, 1 технічний службовець
та 306 кваліфікованих робітників, з яких підвищили кваліфікаційний розряд 62 робітники.
Керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» вживало всіх заходів щодо періодичного навчання
керівників, зарахованих до кадрового резерву, та спеціалістів, які безпосередньо брали
участь у обслуговуванні та експлуатації обладнання ГЕС і ГАЕС. За рахунок власних
коштів, без відриву від виробництва, навчалися у вищих навчальних закладах 41 працівник
(36 працівників у 2018 році). За рахунок коштів Товариства, без відриву від виробництва,
навчалися у вищих навчальних закладах 12 працівників (6 працівників у 2018 році).
У 2019 році пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці із застосуванням
автоматизованого навчального комплексу 1672 працівники (1715 працівників у2018 році).
Пройшли перевірку знань з охорони праці в комісіях Товариства 1689 працівників (1803
працівники 2018 році), у комісіях Держпраці — 146 працівників (253 працівники у 2018
році).
Протягом звітного року було проведено корпоративні семінари на такі теми:
- «Зростаюча роль гідроенергетики в забезпеченні маневреності і балансування
ОЕС України»;
- «Планування і бюджетування. Бюджет компанії»;
- «Ландшафтний дизайн — сучасні тенденції»;
- «Пожежна безпека»;
- «Комерційна, логістична діяльність та управління персоналом»;
- семінар-практикум з командоутворення.
Складність проєктів енергетичної галузі спонукає Товариство організовувати та
забезпечувати процес підготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Професійна підготовка працівників у 2018, 2019 роках

Назва показників

Код
рядка

А

Б

Усього
осіб

Зокрема:
первинна професійна
перепідготовка
підготовка
з них
з них
усього
усього
жінки
жінки

1

2

3

4

5

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
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

55

56

19

17

4

3

36

49

6

7

36

42

19

17

4

3

17

35

6

5

36

40

19

17

4

3

17

33

6

5

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

19

14

-

-

-

-

19

14

-

2

17

14

-

-

-

-

17

14

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

У 2019 році на навчання працівників та підвищення кваліфікації компанією було витрачено
2 715 тис. грн, що майже в 2 рази більше, ніж у 2018 році. Навчання пройшли (первинна
професійна підготовка, перепідготовка) 56 осіб, зокрема безпосередньо на виробництві —
42 особи, у навчальних закладах різних типів за договорами — 14 осіб.

Кількість осіб, які пройшли навчання у 2017–2019 рр.
Навчання персоналу, осіб:

2017

2018

2019

первинна професійна підготовка, перепідготовка
зокрема, на виробництві
у навчальних закладах різних типів
підвищення кваліфікації пройшли
зокрема, на виробництві
у навчальних закладах різних типів
навчаються у ВНЗ без відриву від виробництва
за рахунок власних коштів

56
38
18
511
136
375
46
42

55
36
19
660
135
525
42
36

56
42
14
710
125
585
53
41

4

6

12

за рахунок коштів Товариства

Підвищення кваліфікації працівників у 2018–2019 роках
Зокрема:
Назва показників

Усього осіб

Підвищили
кваліфікацію

2018

Зокрема:
безпосередньо
на виробництві
у
загальноосвітні
х навчальних
закладах різних
типів за
договорами

керівники

професіонали
,
фахівці

201
8
204

201
9
237

2018

2019

660

201
9
710

153

135

125

1

1

525

585

203

236

технічні
службовці

кваліфіковані та інші
робітники
з них
підвищили
усього
кваліфікаційни
й розряд
2018 201
2018
2019
9
303
306
96
62

166

201
8
-

201
9
1

15

12

-

-

119

112

91

138

154

-

1

184

194

5

Із гр.1
жінки

201
8
104

201
9
177

58

14

18

4

90

159

Рівні можливості працевлаштування, повага прав людини
Товариство послідовно дотримується принципів рівних можливостей для всіх гендерних та
вікових груп. У ПрАТ «Укргідроенерго» з повагою ставляться до кожного працівника,
забезпечують дотримання та захист його особистих прав та свобод. Праця персоналу є
добровільною та винагороджується належним чином. Товариство докладає максимальних
зусиль для дотримання захисту прав людини.
З метою запобігання порушенню прав людини у Товаристві неухильно реалізують
Антикорупційну програму. Зокрема, 2019 рік став роком, коли було створено Комісію з
оцінки корупційних ризиків у діяльності ПрАТ «Укргідроенерго».
У Товаристві укладено Колективний договір, що гарантує дотримання норм чинного
трудового законодавства при працевлаштуванні працівників, збереження гідного рівня
оплати праці та обсягів соціальних гарантій, пільг та компенсацій працівникам ПрАТ
«Укргідроенерго». Основна мета схваленого договору 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 персоналу.

Кожен працівник має право на вільний розвиток власної особистості, якщо при цьому не
порушує права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому
забезпечується його вільний і всебічний розвиток.
Будь-кому з персоналу не може бути надано привілеї чи встановлено обмеження за
ознаками раси, кольору шкіри, через політичні, релігійні та інші переконання, стать, етнічне
та соціальне походження, майновий стан, місце проживання, за мовними або іншими
ознаками.
Для жінок у ПрАТ «Укргідроенерго» створено рівні з чоловіками можливості у громадськополітичній й культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та
винагороді за неї. Також забезпечено умови, що дають жінкам змогу поєднувати працю з
материнством, правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і
дитинства, включно з наданням оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і
матерям. Скарги до Товариства щодо порушення прав людини не надходили.
Соціальний захист та добробут
Добробут і соціальний захист працівників є безумовним пріоритетом ПрАТ
«Укргідроенерго». Товариство, разом із профспілками, робить усе необхідне, щоб
поліпшувати дані аспекти. Один із важливих напрямів соціального захисту персоналу та
забезпечення його добробуту — це створення системи додаткових пільг та компенсацій, які
формують базу для задоволення потреб працівників за межами підприємства у неробочий
час:







Матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки.
Часткова компенсація вартості відпочинку працівника та його дітей.
Матеріальна допомога на лікування.
Добровільне медичне страхування.
Лікування та медичне обстеження працівників.
Для відпочинку працівників Товариства діє база відпочинку «Гористе».

У ПрАТ «Укргідроенерго» докладають зусиль для збільшення фінансування профспілки в
межах виконання умов Колективного договору. Так, виділення коштів стосовно даної статті
витрат з 2017 року дотепер зросло на 262 %.
Обсяги фінансування об’єктів соціальної сфери
Стаття витрат
Утримання об'єктів соціально-культурного та
житлово-комунального призначення
Фінансування профспілки для виконання умов
Колективного договору

2017

2018

2019

19 622

22 626

28 538

17 585

37 248

46 036

Нагороди працівників
Високі професійні успіхи персоналу у ПрАТ «Укргідроенерго» продовжують заохочувати
не лише матеріально. Престижу професії енергетика додають нагороди, які водночас
посилюють мотивацію працівників. У 2019 році вручення відомчих нагород та відзнак
Товариства відбувалося з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня Незалежності України,
професійного свята Дня енергетика.

Нагороди працівників
Нагороджено працівників, осіб

2017

2018

2019

відзнакою Кабінету Міністрів України

8

-

почесна грамота

8

-

відзнаками Верховної Ради України

6

-

почесна грамота

1

-

грамота

5

-

відзнаками Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України

28

нагрудним знаком «Відмінник енергетики України»

41

-

1

-

почесною грамотою

5

4

1

з них жінок

3

1

1

1

1

Грамотою
з них жінок

1

Подякою

23

35

19

з них жінок

10

12

11

Спеціалізовані навчальні програми
ПрАТ «Укргідроенерго» приділяє значну увагу розвитку та вдосконаленню персоналу,
систематично організовуючи семінари, тренінги та майстер-класи для співробітників
компанії.
У лютому 2019 року працівники групи розвитку інфраструктури, а також представники
філій компанії взяли участь у семінарі «Ландшафтний дизайн – сучасні тенденції».
Учасники актуалізували навички створення ландшафтних композицій, отримали нові
знання щодо догляду за рослинами, обмінялися досвідом з колегами. Під час навчання
відбулося ознайомче відвідування резиденції «Межигір’я», де для присутніх провели
екскурсію тепличним господарством та ознайомили з сучасними тенденціями
ландшафтного дизайну.
На початку листопада 2019 року за участі Громадської спілки «Асоціація “Гідроенергетика
України”» у Києві відбувся семінар: «Зростаюча роль гідроенергетики в забезпеченні
маневреності і балансування ОЕС України». Захід пройшов у рамках Міжнародного
форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». У заході
взяли участь керівники та провідні фахівці державних та наукових закладів,
гідрогенеруючих компаній, профільних проєктних інститутів та підприємств, які працюють
в гідроенергетичній галузі України та інших країн Європи. На семінарі розглянули
ситуацію, яка склалася на кінець 2019 року у роботі Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС)
України у зв’язку з початком функціонування нової моделі енергетичного ринку. Було
визначено низку пріоритетних питань, які необхідно вирішувати з метою покращення
процесів регулювання потужності ОЕС. Учасники розглянули вітчизняні та світові
тенденції у розвитку гідроенергетики та найбільш актуальні питання функціонування і
розвитку галузі:


стратегії сталого розвитку та можливостей будівництва нових ГЕС та ГАЕС;



стан та безпека експлуатації гребель та інших гідротехнічних споруд на діючих
гідроелектростанціях;
 створення нових сучасних типів основного обладнання для гідроелектростанцій та
удосконалення роботи технологічного обладнання, яке вже перебуває в
експлуатації;
 моніторинг роботи гідроагрегатів діючих ГЕС та ГАЕС в умовах роботи нового
ринку електричної енергії;
 вирішення низки екологічних питань, пов’язаних з функціонуванням
гідроенергетичних об’єктів;
 перспективи подальшого відродження малої гідроенергетики;
 науковий погляд на проблемні питання та шляхи їхнього вирішення;
 підготовка кадрів для гідроенергетичної галузі;
 практичний досвід членів Асоціації «Гідроенергетика України» у створенні і
реалізації проєктів у сфері гідроенергетики.
В середині грудня 2019 року в Товаристві відбувся семінар-тренінг «Планування і
бюджетування. Бюджет компанії». Навички розробки бюджету компанії удосконалювали
економісти, фінансисти і бухгалтери апарату управління та філій ПрАТ «Укргідроенерго».
Учасники опанували тонкощі формування бюджету виробничої компанії, аналізували
можливі відхилення та причини їх виникнення. Під час семінару також було досліджено
тему фінансового контролю та методики розробки гнучких бюджетів.
Наприкінці року для фахівців Апарату управління було організовано семінар-практикум з
тімбілдінгу. Мета — створити модель ефективної команди, сформувати та посилити
загальний командний дух. Під час тренінгу енергетики навчились виявляти потреби
колективу, засвоїли навички роботи з персональними та колективними запереченнями.
Учасники також відпрацювали тему неконфліктного спілкування.
З метою впровадження Етичного кодексу проведено відповідні планові дводенні тренінги,
які роз’яснювали правила взаємодії та комунікацій у колективах ПрАТ «Укргідроенерго»
для керівного складу і співробітників філій Товариства. Мета — підвищити ефективність
взаємодії між підрозділами, залучити співробітників до системи корпоративної культури та
освоєння інноваційних принципів управління в компанії.
Проведення культурних та спортивних заходів у регіонах присутності є традицією
Товариства. Дана практика сприяє популяризації гідроенергетики та інформативнопросвітницькій роботі з молоддю. За період з 02.01.2019 р. до 31.12.2019 р. у філіях
Товариства було організовано та проведено 287 екскурсій (з освітньою, науковою,
інформаційною чи пізнавальною метою). Були запрошені представники різних
підприємств, установ, організацій, іноземні громадяни, а також громадяни України. За
звітний період філії ПрАТ «Укргідроенерго» відвідали 6 433 особи.
Товариство продовжило заохочувати реалізацію творчих здібностей працівників. Протягом
звітного періоду в компанії працювали виставкові експозиції творчих робіт «Весняний
сонцесвіт», «Великоднє диво», «Дивосвіт вишивки», «Охорона праці очима дітей» та
«Генеруємо енергію майбутнього». Для співробітників апарату управління, працівників
філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» та їхніх дітей було проведено низку майстер-класів,
а саме: «Розпис печатного медового пряника», «Великодня крапанка», «Лялька вузлова» та
«Лялька-мотанка», в яких взяли участь понад 225 осіб.
Персонал ПрАТ «Укргідроенерго» відзначав релігійні, державні та інші свята, пам’ятні
дати й скорботні дні в Україні. Так, працівники Товариства та члени їхніх родин взяли
участь у заходах, присвячених річниці з дня Чорнобильської катастрофи, у заходах до Дня
скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Дня Конституції, Дня Державного
прапору, Дня Незалежності, Дня вишиванки, Дня української хустини та інших.

Для дітей працівників ПрАТ «Укргідроенерго» черговий раз було проведено заходи до Дня
захисту дітей та Дня знань.
Крім того, в рамках реалізації Програми корпоративної соціальної відповідальності
ПрАТ «Укргідроенерго», формування та зміцнення загального позитивного іміджу
компанії у філіях Товариства (для співробітників та їхніх родин) та серед громад в місцях
присутності філій Товариства було проведено понад 100 заходів соціокультурного,
спортивного, історичного, туристичного, інформаційного спрямування.
Популяризації та інформативно-просвітницькій роботі в сфері гідроенергетики сприяло
підписання у 2019 році Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між
ПрАТ «Укргідроенерго» та ГО «Офіс амбасадора відновлюваної енергії».
Під час проведення заходів, запланованих до Дня довкілля та Міжнародного дня землі (20–
22 квітня 2019 року), спільно з місцевими громадами було організовано прибирання
берегової зони в місцях присутності Товариства, а також висаджено дерева й кущі на
прилеглих до гідроелектростанцій територіях.
Протягом 2019 року спортсмени ПрАТ «Укргідроенерго» здобули призові місця у заходах:




XІV Всеукраїнській спартакіаді працівників енергетики та електротехнічної
промисловості (спортсмени Товариства вибороли ІІ місце у змаганнях з волейболу
та шахів);
Київській обласній спартакіаді працівників енергетики та електричної
промисловості (футзал — 2-ге місце, шахи — 1-ше місце, шашки — 1-ше місце,
гиря — 3-тє місце, перетягування линви — 1-ше місце);
Кубку із футзалу пам’яті спортсмена Володимира Мигаленюка (команда
Дністровської ГАЕС посіла ІІІ місце).

Безпечні умови праці
У ПрАТ «Укргідроенерго» усвідомлюють відповідальність за забезпечення безпеки на
робочому місці, безпеки виробництва та захист здоров’я персоналу, а також населення на
територіях присутності Товариства. Саме тому систему управління охороною праці
спрямовано на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення
охорони життя і здоров’я працівників у 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.
У ПрАТ «Укргідроенерго» продовжує функціонувати система управління охороною праці
Товариства, яка передбачає підготовку, прийняття та реалізацію правових, організаційних,
соціально-економічних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувальнопрофілактичних заходів, спрямованих на забезпечення життя, здоров’я та працездатності
людини у процесі трудової діяльності.
Генеральний директор, у філіях — директори філій, здійснюють управління охороною
праці у Товаристві. Відповідальність за організаційно-методичну роботу з управління
охороною праці покладено на служби охорони праці, контролю за станом охорони праці.

Контроль за станом охорони праці з метою попередження аварій, травматизму і
профзахворювань здійснюється службами охорони праці та керівниками виробничих
підрозділів через оперативне виявлення відхилень в умовах праці у формі: перевірка
експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, атестація робочих місць, обстеження умов
праці, які проводяться періодично і спрямовані на вчасне виявлення небезпечних та
шкідливих чинників.
Система контролю за об’єктами підвищеної небезпеки охоплює:
 планування робіт з безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки,
здійснення та контроль за виконанням своєчасного огляду цих об’єктів і випробування їх
на безпеку експлуатації;
 планування робіт щодо своєчасного ремонту об’єктів, обладнання;
 контроль знань персоналу, який обслуговує об’єкти, обладнання;
 призначення осіб, відповідальних за безпечний стан і експлуатацію об’єктів,
обладнання з підвищеною небезпекою;
 складання робочих графіків оглядів, діагностувань та випробувань об’єктів,
обладнання;
 контроль за наявністю відповідних інструкцій з охорони праці;
 формування наказів про призначення осіб, відповідальних та допущених до
експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;
 контроль за станом виконання відповідних заходів та приписів, які спрямовано на
підвищення безпечної експлуатації об’єктів, обладнання;
 ведення ділової документації.
На всіх рівнях компанії застосовується механізм залучення до виявлення та усунення
небезпек, контролю і зниження ризику летальних наслідків.
Постійно ведеться робота над формуванням культури безпеки праці, що трансформується
від культури дотримання мінімальних вимог до рівня, коли працівники самі прагнуть
безпечно працювати.
У системі управління охороною праці ПрАТ «Укргідроенерго» керується:

Законом України «Про охорону праці»;

основами законодавства про охорону здоров’я;

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та
соціальної політики України;

нормативними актами про охорону праці Держпраці, Міністерства енергетики та
захисту довкілля України.
Основними завданнями управління охорони 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;
пропаганда 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.

Система охорони праці визначає розподіл обов’язків та відповідальності осіб, які беруть
участь в її управлінні. Керівниками та відповідальними особами філій постійно
здійснюється моніторинг, оцінка технічного стану обладнання (первинний, періодичний,
позачерговий технічні огляди, експертне обстеження) та нагляд за безпечною
експлуатацією устаткування підвищеної небезпеки.
На 31.12.2019 основний перелік устаткування підвищеної небезпеки налічує:
 гідрогенератори — 103;
 трасформатори силові — 308;
 вимикачі —537.
Загальна кількість устаткування підвищеної небезпеки у філіях Товариства становить понад
дві тисячі одиниць.
У 2019 році витрати на фінансування заходів з охорони праці склали 9 139 тис. грн
(10 456 тис. грн у 2018 році, 8 206 тис. грн — у 2017 році), що становило 1,6 % від фонду
оплати праці,
Стратегія корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) спрямована на впровадження
різноманітних аспектів, в тому числі й соціальних, у виробничо-економічну діяльність
підприємства. Відповідно до Стратегії, найголовнішою цінністю компанії є її
співробітники. Обов’язковою умовою успіху є уважність до кожного, хто робить свій
щоденний вклад у досягнення глобальної мети. Для персоналу було започатковано низку
соціальних програм, спрямованих на додаткову освіту, популяризацію здорового способу
життя, проведення різноманітних спортивних змагань, організацію дозвілля та відпочинку.
Зокрема, з 2018 року в ПрАТ «Укргідроенерго» діє програма добровільного медичного
страхування. У 2019 році понад 70 % працівників Товариства отримали медичне
страхування в ПрАТ «Страхова компанія УНІКА».
Працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними
умовами праці та роботах, що потребують професійного добору, допускали до роботи лише
після проходження медичного огляду, навчання та перевірки знань. Пройти медичний огляд
мали змогу і учасники програми добровільного медичного страхування. Протягом 2019
року спеціалістами кардіохірургічного центру ГУ «Інститут серця МОЗ України» було
обстежено 360 працівників Апарату управління та філій Товариства. Додаткове обстеження
на базі інституту пройшло 12 працівників, за місцем проживання в лікувальних закладах —
42 працівники, отримали медичну допомогу з хірургічним втручанням — 7 працівників.
ПрАТ «Укргідроенерго» під час створення нових робочих місць керується визначенням
Всесвітньої організації охорони здоров'я про здорове робоче місце, де працівники і
менеджери постійно співпрацюють над вдосконаленням системи охорони і зміцнення

здоров'я, безпеки і благополуччя всього персоналу, сприяючи вирішенню питань у таких
основних аспектах:
 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, їхніх сімей та
інших членів спільноти.
Найвищим пріоритетом діяльності Товариства є культура безпеки, тому безпечну поведінку
інтегровано в корпоративну культуру ПрАТ «Укргідроенерго».
В ПрАТ «Укргідроенерго» та у філіях функціонує система управління охороною праці, в
якій чітко визначена конкретна роль і персональна відповідальність керівників усіх рівнів
виробництва.
Витрати на заходи з охорони здоров’я у 2019 році:
 забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту — 2 338 тис. грн (2 882 тис. грн у 2018 році);
 забезпечення працівників засобами колективного захисту — 578 тис. грн (182 тис.
грн у 2018 році);
 проведення атестації робочих місць — 448 тис. грн (135 тис. грн у 2018 році);
 проведення обов’язкових медичних оглядів працівників — 448 тис. грн (416 тис. грн
у 2018 році);
 забезпечення молоком, рівноцінними харчовими продуктами та спецхарчуванням —
1 343 (1 034 тис. грн у 2018 році);
 забезпечення працівників мийними засобами — 693 тис. грн (499 тис. грн у 2018
році);
 приведення основних фондів у відповідність до вимог НАОП — 492 тис. грн
(3 635 тис. грн у 2018 році).
Для розслідування обставин та причин випадків травматизму на виробництві наказами
призначаються комісії. Протягом 2019 року в Товаристві випадків виробничого
травматизму, профзахворювань, травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства,
ДТП з наслідками для людей не було.
У 2019 році керівники служб охорони праці ПрАТ «Укргідроенерго» та філій брали участь
у міжнародній конференції на тему: «Промислова безпека. Найкращі практики».
Щоквартально проводилися селекторні наради щодо виконання приписів контролюючих
органів.
Згідно з затвердженою тематикою другого четверга кожного місяця у філіях ПрАТ
«Укргідроенерго» проводять День охорони праці, результати якого обговорюються на
селекторній нараді.
Протягом 2019 року вводили в дію особливі умови безпечного виконання робіт напередодні
весняно-літньої ремонтної компанії та на початку осінньо-зимового опалювального періоду,
результати обговорювалися на селекторних нарадах.
Увесь керівний персонал проходив навчання та перевірку знань з питань охорони праці у
спеціалізованих навчальних закладах, які мають відповідні ліцензії.
Щоб перевірити знання з питань охорони праці, пожежної безпеки та правил технічної
експлуатації, було створено комісії. Члени центральної комісії ПрАТ «Укргідроенерго»

пройшли навчання в навчально-виробничому центрі «Професіонал» та перевірку знань у
комісії, яку було створено 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 1 689
працівників пройшли навчання (1 719 працівників — у 2018 році) та 1 689 (1 715 — у 2018
році) перевірку знань на комп’ютерах, де встановлено навчально-екзаменаційні комплекси
з програмою «Автоекзаменатор».
Психофізіологічний контроль у звітному році пройшли 276 працівників філій (202 у 2018
році), яких було працевлаштовано на робочі місця з небезпечними виробничими факторами
та професії яких потребують професійного добору.
Інформація про суму витрат на охорону праці у 2019 році
Фонд
оплати
праці за
попердні
й до звіту
рік

Фонд оплати
праці за
звітний рік

Витрати на охорону праці

Назва підприємства

План

Факт

% від плану

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

(фактично)

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

2

3

4

5

6

7

8

Управління Товариства

81 068

131 384

23

87

376,3

0,11

Каскад Київських ГЕС і
ГАЕС

59 112

77 871

540

2077

Канівська ГЕС

38 046

50 489

466

1020

218,9

2,68

Кременчуцька ГЕС

37 193

48 009

560

923

164,8

2,48

Середньодніпровська
ГЕС

32 835

43 403

607

2676

Дніпровська ГЕС

47 404

61 969

302

1702

563,6

3,59

Каховська ГЕС

29 052

39 406

370

647

174,9

2,23

Дністровська ГЕС

43 460

56 604

404

954

236,4

2,20

Дирекція з будівництва
Дністровської ГАЕС

44 061

59 703

364

370

ПрАТ «Укргідроенерго»

412 231

568 838

3 636

10456

%

384,6

440,9

101,6

287,6

3,51

8,15

0,84
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.
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. У кожній філії Товариства є медичний
пункт, в них працюють 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.
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 причин нещасних випадків 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.
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
2019 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 2020 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, розвиток ефективної культури профілактики, що дозволить максимально
усунути нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання і попередити
виробничі аварії.

Екологічна політика компанії
Гідроенергетика є найбільшим у світі джерелом відновлюваної енергії, а також має
один з найнижчих показників викидів парникових газів за цикл кВт/год серед усіх
джерел електроенергії.
Відповідальне ставлення до природи та популяризація «зеленої» генерації на
вітчизняних теренах — невід’ємна частина успішного ведення бізнесу
ПрАТ «Укргідроенерго». У своїй діяльності компанія чітко дотримується чинного
законодавства України щодо охорони навколишнього середовища для забезпечення
екологічної стабільності та збереження довкілля. Так, ПрАТ «Укргідроенерго» здійснює
свою діяльність у цій сфері згідно з Законом «Про оцінку впливу на довкілля», Водним
кодексом України, Законом «Про охорону навколишнього середовища» та іншим
екологічним законодавством.
Принципи екологічної політики ПрАТ «Укргідроенерго»:
 дотримання природоохоронного законодавства;
 залучення провідних наукових та проєктних інститутів;
 застосування міжнародних стандартів на добровільних засадах;
 дотримання системності при розв´язанні екологічних проблем;
 робота на випередження та передбачення виникнення можливого негативного
впливу;
 постійне технологічне удосконалення та впровадження інновацій;
 застосування найкращих наявних та перспективних технологій;
 розмежування чіткої відповідальності при використанні водосховищ
комплексного призначення.
Усі проєкти компанії, які наразі перебувають на стадії будівництва, пройшли
державну екологічну експертизу, затвердження та отримали дозволи на їх
будівництво у встановленому порядку. Обсяги зменшення впливу на навколишнє
природне середовище та компенсуючі заходи розроблялися за результатами наукових
досліджень і рекомендацій профільних спеціалізованих установ Академії наук,
зокрема: Інституту гідробіології НАНУ, Національного науково-природничого музею
НАНУ, Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, Інституту громадського
здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін.
Мінімізація впливу ГЕС та ГАЕС закладається вже на етапі підготовки про єктної
документації на нове будівництво або реконструкцію шляхом залучення
спеціалізованих провідних наукових організацій, переважно інститутів НАН України.
Однак турбота про водні ресурси і якість води є пріоритетним завданням компанії.
Покращення якості води з боку Товариства можливе шляхом відмови від
використання побутових фосфатних миючих засобів та впровадження систем аерації
на гідроагрегатах ГЕС.
Серед основних аспектів діяльності, спрямованих на екологічну безпеку
виробництва, — вдосконалення технологічного обладнання на станціях. Взято курс на
масштабну реконструкцію, якого компанія послідовно дотримується упродовж
багатьох років, зокрема переслідуючи й природоохоронну мету. У процесі
модернізації гідроагрегатів досягається підвищення герметичності оливонаповненого
обладнання, що, у свою чергу, запобігає потраплянню олив у річки та сприяє
покращенню екологічної ситуації у місцях присутності компанії.
Після набуття Україною незалежності гідроенергетика отримала у спадок не тільки
електростанції, що є стратегічно важливими для Об’єднаної енергетичної системи, але
й екологічні наслідки радянського управління природою. Нині Товариство виходить з
того, що 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.
ПрАТ «Укргідроенерго» як підприємство також продовжує:
• інтегруватися в процес імплементації європейських директив управління
водними ресурсами;
• активно долучатися до екологічних акцій та ініціатив, озеленення у містах
присутності;
• обмінюватися та залучати міжнародний досвід для розвитку сталої
гідроенергетики в Україні;
• розвивати транскордонну співпрацю задля сталого використання та охорони
річки Дністер.
Інтеграція
екологічних
аспектів
у
виробничо-економічну
діяльність
ПрАТ «Укргідроенерго» та їх реалізація відбувається у рамках Стратегії
корпоративної соціальної відповідальності компанії. Співробітники філій та Апарату
управління протягом 2019 року регулярно долучались до екологічних акцій, що
включали в себе прибирання берегових зон водосховищ в межах святкування Дня
довкілля.
Наразі у компанії розробляється документ щодо екологічної політики
ПрАТ «Укргідроенерго», яка передусім передбачатиме інформаційну відкритість, а
також відповідальність перед зацікавленими сторонами та суспільством у сфері
захисту довкілля. Також у компанії працюють над розробкою екологічних
індикаторів. Це показники, які дозволяють судити про стан і зміни екологічної
складової сталого розвитку та забезпечити ефективне оцінювання досягнутих
результатів підприємства.
Механізми реалізації екологічної стратегії та заходи:
1. Удосконалення технологічного обладнання та процесів з метою мінімізації
впливу на навколишнє середовище.
2. Розробка та проведення заходів щодо захисту довкілля та відтворення
біоресурсів водних об’єктів, які експлуатуються Товариством.
3. Оптимізація режиму роботи гідроелектростанцій.
4. Налагодження співпраці з природоохоронними організаціями та установами.
5. Підвищення рівня знань та компетенції персоналу в природоохоронній сфері.
Компанія готує екологічну звітність. Подібні звіти дозволяють здійснювати моніторинг
екологічної політики Товариства, а їх оприлюднення збільшує рівень інформаційної
відкритості ПрАТ «Укргідроенерго». Моніторинг якості зворотних вод, контроль
радіаційного стану води та атмосферного повітря у компанії здійснюється
щоквартально.
Системи екологічного моніторингу, 2019 р.
Сфера
Повітря

Вода

Моніторинг

Лабораторний аналіз шкідливих викидів в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами;

визначення вмісту СО у відпрацьованих газах автотранспорту.

Облік та економія витрат води;

хімічний аналіз дренажних вод, що скидаються в р. Дніпро та Дністер;

визначення якості та радіоактивного стану води, рівня токсичності з
водовипусків;

контроль за складом та властивостями зворотних стічних вод (зливові стоки)
згідно з графіком відбору проб води і планом заходів зі стабілізації
(Нормативів гранично-допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин із
зворотними водами у водосховища річок Дніпро та Дністер).

Обладнання




Контроль герметичності оливонаповненого обладнання, систем аварійного
зливу оливи з трансформаторів;
контроль системи збору конденсату компресорних установок.

Філії компанії періодично залучають треті сторони для здійснення незалежної екологічної
інвентаризації, що дозволяє встановити відповідність діяльності філій вимогам
законодавства з охорони навколишнього природного середовища.
У компанії відбуваються заходи, спрямовані на захист довкілля та виховання екологічної
культури у співробітнків та громад в місцях присутності.
Заходи з охорони навколишнього середовища у ПрАТ «Укргідроенерго», 2019 рік
Назва
Участь у
івентах

Опис
еко-

Робота
із
зацікавленими
сторонами

–
У квітні-травні на станціях компанії відбулась акція
«Збережемо довкілля — збережемо планету». У прагненні зробити
навколишні території кращими до масштабної акції з благоустрою й
озеленення філій та берегових зон долучилися сотні гідроенергетиків з
різних куточків України. Вони активно прибирали та вивозили сміття,
наводили лад на прибережних смугах річок та водоймищ, висаджували
дерева, квіти та кущі, впорядковували газони, фарбували бордюри та
альтанки. Загалом участь в акції взяли понад 2 000 осіб. За підсумками
заходу було прибрано понад 113 га територій, висаджено 236 дерев та 211
кущів, впорядковано понад 10 га газонів;
–
З липня, в Міжнародний день відмови від поліетиленових
пакетів, проведено флешмоб «День без поліетилену!»
–
7 липня в м. Києві працівники компанії взяли участь у
організації святкування «Дня Дніпра». Метою заходу було привернути увагу
суспільства до питань стану водних ресурсів, зокрема річки Дніпро;
–
16 вересня працівники Середньодніпровскої ГЕС об’єднались
разом із представниками міської ради м. Кам’янського і висадили 25
саджанців різноманітних дерев;
–
21 вересня гідроенергетики долучилися до святкування
Міжнародного дня чистих берегів. Спільними зусиллями берег Дніпра було
очищено від 800 кг сміття.
1. З нагоди відзначення Дня Землі 22 квітня відбувся IV Всеукраїнський
ECOFORUM-2019 «ECOBUSUNESS В УКРАЇНІ-2019». Організатором заходу
виступила редакція журналу «Екологія підприємства». На екофорумі
побували представники профільних державних структур, органів законодавчої
та виконавчої влади, експертна спільнота та головні екологи підприємств. До
участі долучилися і представники ПрАТ «Укргідроенерго». Головна мета
форуму — об'єднання зусиль задля якісної взаємодії у галузі екології,
«зеленої» енергетики та енергоефективності.
2. 12 червня у м. Яремче відбулося підписання Протоколу XVII Наради
Уповноважених урядів України та Молдови у рамках виконання Міжурядової
угоди. Під час зустрічі, на якій були присутні представники Товариства,
водники проаналізували шляхи узгодження умов проведення екологорепродукційного попуску з Дністровського водосховища, зокрема домовились
напрацювати покращену модель його проведення з урахуванням
характеристик стоку весняного водопілля.
3. Участь у науково-технічній раді Національного природного парку
«Нижньодніпровський» (5 червня).
4. Участь у басейнових радах. Це майданчик узгодження позицій зацікавлених
сторін та обговорення дискусійних питань щодо різних аспектів управління
річковими басейнами для досягнення якіснішого стану вод:
– 16 травня — басейнова рада нижнього Дніпра: висвітлена тема екологічного
та соціального впливу планованого будівництва Каховської ГЕС -2;
– 24 травня — басейнова рада Дністра;
– 28 жовтня представники ПрАТ «Укргідроенерго» взяли участь у засіданні
басейнової ради середнього Дніпра;

Екскурсії на ГЕС –
фахівців водно- –
екологічного
–
спрямування
–
–
Навчання

Розповсюдження
інформації
екологічної
спрямованості у
професійних та
фахових
виданнях
Нагороди

– 13 грудня — басейнова рада нижнього Дніпра: доповідь «Про впровадження
технології аерації води та успішні результати проведених іспитів з аерації в
гідроагрегатах Каховської ГЕС».
– 13 грудня — басейнова рада Дністра.
5. 2–4 жовтня фахівці ПрАТ «Укргідроенерго» брали участь у роботі 11
Симпозіуму європейського клубу ICOLD (11th ICOLD European Club
Symposium). Тема заходу — «Майбутнє дамб у Європі: перспективи та
виклики в умовах зміни середовища». Основна увага учасників симпозіуму
була прикута до проблематики глобального потепління та змін клімату у світі,
а також впливу цих явищ на гідроенергетичну галузь.
6. 4 жовтня в Києві працівники компанії взяли участь у конференції щодо
проєкту «Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації
європейських вимог до розвитку гідроенергетики у країнах Східного
партнерства».
7. 8 жовтня представники ПрАТ «Укргідроенерго» ознайомилися з
австралійським досвідом управління водними ресурсами.
8. 23 жовтня в Товаристві відбулася зустріч з представниками міжнародного
фонду «Організація економічного співробітництва та розвитку» (OECD),
одним із напрямів діяльності якого є грантова підтримка програм
водокористування та глобального управління водними ресурсами.
9. 25 жовтня у Києві працівники Товариства долучилися до брифінгу
«Екотрансформація-2019: як хід реформ вплине на екологізацію підприємств
в Україні».
10.
7 листопада представники ПрАТ «Укргідроенерго» взяли участь у
щорічній стратегічній конференції «ЕКОлогічний діагноз та рецепт
оздоровлення для бізнесу в Україні: шукаємо рішення». Екологічна
конференція стала майданчиком для обговорення та обміну досвідом
між фахівцями екологічних служб підприємств-природокористувачів з усіх
регіонів України, представників профільних міністерств і відомств, експертів
наукових організацій та розробників нормативної екологічної документації.
Інститут гідробіології НАН України;
учасники XXIII наради Уповноважених урядів України та Угорщини з питань
водного господарства на прикордонних водах;
фахівці Департаменту внутрішніх справ США (координатор Програми
пріоритетних екосистем Еверглейдс та представник Геологічної служби
США);
фахівці-водники з Республіки Польща на чолі з головою Державного водного
господарства «Польські води»;
австрійські фахівці з річкового басейну Гоулбурн Брокен (суббасейн
р. Муррай Дарлінг, Австралія).
27 та 28 листопада співробітники апарату управління та філій, що
спеціалізуються на питаннях охорони довкілля, знайомилися з найкращими
екологічними практиками в межах тренінгу «Висвітлення питань еколог ічної
безпеки на підприємстві».
1.
Сирота І. Укргідроенерго: Сталий розвиток великої гідроенергетики
України/ Екологія підприємства – № 7, 2019.
2.
Кучер С. В., Гуляєва О. О., Усов О. Є. Результати першого в Україні
досвіду аерації води на гідроагрегатах ГЕС. – № 3-4, 2019.

ПрАТ «Укргідроенерго» — володар відзнаки «Еко-Оскар».
ПрАТ «Укргідроенерго» посіло другу сходинку рейтингу корпоративної стійкості
SUSTAINABLE UKRAINE.

Протягом звітного періоду компанія не здійснювала порушень у сфері захисту
довкілля та не завдавала збитків навколишньому середовищу.

Впровадження екологічних проєктів у 2019 році
Впровадження технології аерації води в гідроагрегатах ГЕС
Головним екологічним інноваційним проєктом, над яким працювала команда
ПрАТ «Укргідроенерго» у 2019 році, було випробування системи аерації на
гідроагрегатах ГЕС. Аерація води вже майже півстоліття є загальновизнаним
підходом до покращення стану річок у світі. Сьогодні у компанії завершено лише
перший етап проєкту, в серпні проведено випробування аерації на Каховській ГЕС.
Експеримент пройшов успішно: отримано високі результати, сконструйована
експериментальна установка виявилась досить ефективною. Місце для проведе ння
цієї роботи було обрано недарма, оскільки у пониззі Дніпра явища задухи риби досить
часті, а в безпосередній близькості до ГЕС розташований Нижньодніпровський
національний природний парк. Для впровадження аерації на ГЕС необхідно передусім
поліпшувати природоохоронне законодавство щодо цільових інвестицій для
покращення стану річок, бо там є прогалини ще з радянських часів.
ПрАТ «Укргідроенерго», використовуючи власні ресурси, не припиняє дослідницьку
роботу та планує в 2020 році залучити до цього міжнародних експертів.
Промислова аерація на ГЕС — перший досвід для України, однак це досить широка
практика за кордоном. Актуальність роботи очевидна, оскільки кисень — це один з
найважливіших розчинених газів у воді, і переважна більшість живих організмів — це
аеробні організми, тому зниження концентрації кисню нижче критичних значень
обумовлює їхню загибель. Окрім того, дефіцит кисню у поєднанні з проблемою
бурхливого розвитку синьо-зелених водоростей, що буквально розцвіли від
комунальних стоків міст і нітратно-азотних добрив АПК, призводять до заморних
явищ та підвищення токсичності водного середовища.
Розвиток транскордонного співробітництва в басейні річки Дністер
Транскордонне співробітництво є необхідною умовою та потужним інструментом для
сталого розвитку гідроенергетики і підвищення ефективності управління водними
ресурсами. Це відкриває можливість діалогу та узгодження спільних дій для
екологічного оздоровлення Дністра. Співробітництво відбувається в рамках
українсько-молдавської Комісії зі сталого використання і охорони басейну Дністра.
Комісія була створена в рамках Договору про співпрацю в сфері охорони і сталого
розвитку басейну річки Дністер між урядом Республіки Молдова і Кабінетом
Міністрів України, підписаного 29 листопада 2012 року в Римі, Італія. Договір
охоплює практично всі аспекти, що стосуються питань річкового басейну, і
спрямований на зміцнення і розширення співпраці між Республікою Молдова та
Україною, розпочатої ще в 1994 році. Крім цього, підписання цього документа стало
важливим кроком у виконанні зобов'язань, взятих на себе Республікою Молдова і
Україною в межах Конвенції ЄЕК ООН про охорону та використання транскордонних
водотоків та міжнародних озер (1992), а також Рамкової Директиви по воді ЄС (2000).
Основні інвестиції в охорону довкілля ПрАТ «Укргідроенерго» у 2019 році
Витрати на охорону навколишнього середовища ПрАТ «Укргідроенерго» в 2019 р.
становили 227 239,72 тис. грн, зокрема поточні витрати на охорону природи склали
1 478,7 тис. грн, плата за природні ресурси — 225 761,02 тис. грн (155 617,59 тис. грн —
плата за використання водних ресурсів, 70 143,43 тис. грн — сплата земельного податку).
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Заходи щодо зменшення викидів у атмосферне повітря
На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго» є джерела викидів (незначні)
забруднюючих речовин в атмосферне повітря: від пересувних джерел (автотранспорт) до
стаціонарних: деревообробні майстерні, зварювальні пости, токарні станки, холодильні
установки. На всіх ГЕС є дозволи регіональних екологічних інспекцій на викиди в
атмосферне повітря. Періодично проводиться інвентаризація джерел викидів, відповідно,
проводиться оплата за викиди.
Заходи, які реалізовує ПрАТ «Укргідроенерго» щодо зменшення викидів у атмосферне
повітря:
 визначення відповідності фактичних параметрів роботи вентиляційних систем філій
до проєктних показників;
 перевірка відповідності фактичних параметрів роботи установок очищення газу
проєктним (ефективність роботи пилогазоочисного устаткування (ПГОУ) та перевірка
технічного стану ПГОУ);
 інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
відповідно до фактичного стану підприємства.

Управління відходами
Збирання, тимчасове зберігання та здавання відходів виробництва виконувалось згідно з
вимогами природоохоронного законодавства. При здійсненні діяльності компанії
утворювались наступні відходи: ртуть, свинець/нікель, нафта, масла відпрацьовані, чорні
метали, кольорові метали, інші відходи (II, III кл.), інші відходи (IV кл.).
Заходи, які реалізує ПрАТ «Укргідроенерго» щодо зменшення викидів у атмосферне
повітря:
 лампи, що містять ртуть і відпрацювали свій ресурс, збираються та зберігаються на
обладнаному складі. При достатньому накопиченні відправляються на завод для
знешкодження;
 передача відходів виробництва, які мають клас небезпеки І–ІV, іншим
організаціям, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами, для
подальшої утилізації;
 розробка технічних паспортів відходів (ТПВ) на всі види відходів, що утворюються
внаслідок діяльності підприємства;
 вивіз сміття на міське сміттєзвалище.
Загальна кількість відходів I–IV класів, 2018–2019 рр.
Утворилось відходів, тонн
2018 р.

2019 р.

6 015,145

4 542,341

Перевищення лімітів з утворення відходів на гідроелектростанціях Товариства не було.

Землекористування та біорізноманіття
Компанія використовує землю для своєї діяльності на правах постійного користування.
Зелені насадження очищаються від сухостою, схили територій ГЕС засіяні травою, що
виключає їх розмивання. Регулярно виконувався покіс трави. На станціях проведено
озеленення території (посаджено дерева, кущі, квіти).
Вплив компанії на біорізноманіття не оцінювався.
Обсяги водокористування
ПрАТ «Укргідроенерго» є одним з основних водокористувачів в системі
водогосподарського комплексу України і здійснює свою діяльність на головних річках
країни — Дніпрі та Дністрі. Це покладає на Товариство велику відповідальність за
використання водних ресурсів та зобов’язання приділяти значну увагу питанням
охорони довкілля.
ПрАТ «Укргідроенерго» бере участь у реформуванні водного сектора, яке
здійснюється в Україні і передбачає перехід до басейнового принципу управління
водними ресурсами відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС, включно з
подальшим покращенням системи моніторингу поверхневих і підземних вод.
Представники ПрАТ «Укргідроенерго» входять до басейнових рад Середнього та
Нижнього Дніпра і беруть активну участь в їх роботі. Основним завданням басейнової
ради є вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств,

установ та організацій у галузі використання й охорони вод та відтворення водних
ресурсів.
Протягом 2019 року на всіх ГЕС дотримувався режим роботи водосховищ (витрат води та
коливання рівнів ВБ та НБ), встановлених Міжвідомчою комісією, зокрема необхідного
регламенту екологічних попусків. 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.
На випадок виникнення позаштатних ситуацій використовується система раннього
оповіщення. За необхідності можлива робота ГЕС за особливими графіками для усунення
технологічних порушень чи забруднення вод.
Сумарні обсяги використання води згідно з даними державної статистичної звітності за формою 2-ТП
(водгосп.), річна
Фактично використано води, тис. куб. м
2018

ПрАТ «Укргідроенерго»
(крім Дністровської ГЕС та
ГАЕС)

Усього
У тому числі
-поверхневої, всього
- підземної
Зокрема на технологічні
потреби (охолодження,
змащення, т. п.)
- водопровідної

2019

67,2

75,1

13,8
2,4

23,5
2,7

51

48,9

Сумарні обсяги використання води згідно з даними статистичної звітності за формою № 2 -ТП (водгосп),
річна
Підприємство
Фактично використано води, (тис. куб. м.)
2018
2019
Дністровська ГЕС
13 275,8
Усього
10 560,4
Дністровська ГАЕС
13 262,2
10 546,8
- поверхневої
Зокрема на технологічні потреби (охолодження, т. п.)
13 253,6
10 538,1
12,7
9,1
- підземної
0,9
4,5
- водопровідної

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
126,3

4,6

29,3

92,3

-

Використання води за філіями (зібрано, одержано та передано), тис. куб. м
ПрАТ
«Укргідрое
нерго»

Каска
д
Київсь
ких
ГЕС і
ГАЕС

Філія
«Дніпро
вська
ГЕС»

Філія
«Канів
ська
ГЕС»

Філія
«Кахов
ська
ГЕС»

Філія
«Кременч
уцька
ГЕС»

Філія
«Середньодніп
ровська ГЕС»

Філії
«Дністро
вські
ГЕС,
ГАЕС»

10 985,000

20,900

20,200

340,40
0

28,100

5,400

9 600

10 951,600

13,100

12,800

333,60
0

27,100

5,400

9,100

10
550,500

Поверхнев
і, підземні
води
(зібрано,
одержано)

13 688,200

13,500

23,300

337,20
0

24,300

6,400

7,700

13
275,800

Поверхнев
і, підземні
води
(водовідве
дення)

13 678,500

13,200

14,000

333,00
0

33,100

6,400

7,300

13
271,500

2019 рік
Поверхнев
і, підземні
води
(зібрано,
одержано)
Поверхнев
і, підземні
води
(водовідве
дення)

10 560,4

2018 рік

Заходи, яких вживає компанія у сфері відповідального водокористування:
 трубопроводи, сантехнічна апаратура, водоміри підтримуються в робочому стані і за
необхідності замінюються на нові;
 здійснюються ремонтно-відновлювальні роботи у будівлях, земляних греблях,
каналізаційних колекторах, системах дренажу;
 відбувається розчищення зливостоків, відкритого дренажного колектора і
водовідвідних каналів, ремонт колодязів дренажу;
 здійснюється очищення аванкамери в районі накопичення плавучого сміття, ремонт
та чищення зливостічних лотків;
 здійснюється очищення господарсько-побутових стічних вод;
 дотримується чітке виконання регламенту та контроль екологічних попусків.
Загальна кількість відведених стічних вод у водойми становила 10 951,600 тис. куб. м.
Компанія складає річні водогосподарські плани помісячного використання водних ресурсів
Дніпровського і Дністровського каскадів гідроелектростанцій та визначає обсяги виробітку
електроенергії. Розраховує, веде облік та аналіз техніко-економічних 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
запобігання шкідливої дії вод. Надає рекомендації членам Міжвідомчої комісії по
узгодженню режимів роботи водосховищ при Державному агентстві водних ресурсів
України щодо оптимального використання гідроенергетичних ресурсів.

Енергоефективність та енергозбереження
Завданням ПрАТ «Укргідроенерго» є забезпечення енергетичної безпеки,
енергоефективність і конкурентоспроможність своїх підприємств і всієї країни.
Заходи щодо енергозбереження та ефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів (ПЕР) у філіях розроблені згідно з постановою Кабінету Міністрів України, листом
Мінекоенерго України про проведення контролю за виконанням «Комплексної державної
програми енергозбереження України», а також з Програмою енергозбереження ПрАТ
«Укргідроенерго».
ПрАТ «Укргідроенерго» бере активну участь у реалізації загальнонаціональних та
місцевих проєктів, спрямованих на енергозбереження, покращення стану довкілля,
розбудови соціальної інфраструктури у регіонах присутності, впроваджуючи
Стратегію корпоративної соціальної відповідальності.
Для оцінки заходів з енергоефективності визначаються чинники, що поліпшують показники
економічної діяльності компанії:
 підвищення енергетичного ККД гідроагрегатів внаслідок проведення реконструкції;
 економія енергоресурсів, що приводить до зниження матеріальних втрат та
собівартості вироблюваної продукції.
Основним джерелом економії енергоресурсів на гідроелектростанціях є реконструкція
гідроагрегатів. Завершення реконструкції дає змогу покращити техніко-економічні
показники шляхом збільшення потужності та ККД нових турбін. Це дає можливість
виробляти додаткову електроенергію шляхом економії енергоресурсів на кожному
реконструйованому гідроагрегаті. Впровадження нових регуляторів швидкості та нової
системи керування на всіх реконструйованих гідроагрегатах забезпечує оптимальний
режим роботи генераторів, економію водних та енергоресурсів.
З метою економії електроенергії на ГЕС у 2019 році в період осінньо-зимового максимуму
навантажень були розроблені та виконувались наступні заходи: проводились відключення
другорядних споживачів власних потреб згідно зі встановленими графіками; зменшувалось
навантаження на бойлери опалення приміщень (у робочі дні — для підтримки температури
повітря в приміщенні 18-20 0С, у вихідні та святкові дні — до мінімально припустимої
температури повітря у приміщенні). У філіях установлено сучасні бойлерні установки
опалення тенового типу; проводилась часткова заміна освітлення території та приміщень
новими лампами освітлення типу LED; проводилось часткове відключення освітлення
машинних залів, трансформаторних майданчиків.
Заходи, спрямовані на економію енергетичних ресурсів ПрАТ «Укргідроенерго»
у 2019 році

№

Витрати
на
впровадже
ння, тис.
грн*рік

Заходи

Економія
енергетични
х ресурсів,
тис. кВт*рік

Приблизн
а кономія,
тис.
грн*рік

Каскад Київських ГЕС та ГАЕС

1

Зменшувалося навантаження на бойлери опалення
приміщень (у робочі дні — для підтримки температури
повітря в приміщені 18-20 ºС, у святкові та вихідні дні —
до мінімально допустимої температури повітря у
приміщені).

-

240 000

180,00

2

Проводилося часткове відключення освітлення машинних
залів.

-

14 296

10,72

Канівська ГЕС

1

Заміна люмінесцентних світильників 220 В/2х36 Вт
дросельних на світлодіодні світильники напругою
220 В/4х10 Вт в приміщенні холу на відм. +76,450 (8 шт.).

4

7 308,32

5,12

2

Заміна люмінесцентних світильників 220 В/36 Вт бездросельних (7 шт.) на світлодіодні лампи напругою
220 В/24 Вт в приміщенні коридору на відм. +76,450 (5
шт.).

-

1 405,44

0,98

3

Заміна ламп розжарювання 36 В/40 Вт на світлодіодні
лампи напругою 36 вольт потужністю 10 Вт в приміщенні
потерни блоків № 1, 2, 3, 6 (48 шт.).

2,4

864

0,60

4

Заміна ламп розжарювання 36 В/40 Вт на світлодіодні
лампи напругою 36 вольт потужністю 10 Вт в приміщенні
МНУ блоків № 1, 2, 3, 6 (60 шт.).

2,5

1 5811,2

11,07

1

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

-

100

0,08

2

Часткова заміна освітлення території та приміщень новими
лампами освітлення типу LED.

65

8 678,0

6,59

1

Відключення
1
частини бойлерів опалення в приміщені ГЕС,
управлінні та їдальні у вихідні дні та нічний час.

-

230 400

172,80

2

Відключення
2
освітлення
виключенням чергового).

-

14 848,2

11,14

-

30 660

23,00

Кременчуцька ГЕС

Середньодніпровська ГЕС

3

в

машинному

3
Відключення ліхтарів ковпаків ГА 1-8.

залі

(за

При зниженні
4
охолоджуючої води до 10°С зменшувалась
кількість постійно працюючих насосів ТВП.

-

360 000

270,00

43,5

94 878

61,95

9,8

13 770

11,02

1

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

-

385 882

251,98

2

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

-

107 200

70,00

1

Периметральне освітлення верхньої водойми ГАЕС
переведено на енергозберігаюче світлодіодне освітлення
(замінено 200 шт. світильників одиничною потужністю 250
Вт на 50 Вт).

-

151 920

113,94

2

Розпочато заміну на енергозберігаюче світлодіодне
освітлення приміщень інженерно-побутового корпусу
(замінено 50 шт. 18 Вт на 8 Вт).

2,5

2 190

1,64

3

Розпочато заміну на енергозберігаюче світлодіодне
освітлення приміщень галерей техводопостачання
гідроагрегатів (замінено 50 шт. 60 Вт на 12,5 Вт).

5,9

15 604

11,70

4

Дніпровська ГЕС

1

Перехід на сучасне LED-освітлення у кабінетах та
побутових приміщеннях корпусів дирекції та ГЩУ, у
1
майстернях, виробничих цехах, а також у приміщенні ЗРУ13,8 кВ, машинній залі ГЕС-1. Виконано заміну 1050 шт.
ламп розжарювання на LED-лампи.
Каховська ГЕС

1

Заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні.
Дністровська ГЕС

Дністровська ГАЕС

Всього

1 695 815,16

1 194,33

Економія енергетичних ресурсів по ПрАТ «Укргідроенерго» склала в 2019 р. приблизно
1 695,8 тис. кВт•год (для порівняння: в 2018 році — 2 988,3 тис. кВт•год) електроенергії,
орієнтовна економія склала 1194,33 тис. грн.

ДОДАТКИ
Про Звіт
Загальна інформація
Звіт про управління (Звіт керівництва) ПрАТ «Укргідроенерго» за 2019 рік (далі за
текстом — Звіт) є другим Звітом, підготовленим Товариством та адресованим широкому
колу зацікавлених сторін. Звіт містить у собі комплексну інформацію щодо результатів
фінансової, операційної діяльності та діяльності у сфері сталого розвитку
ПрАТ «Укргідроенерго» у 2019 році, а також містить деякі плани та прогнози на середньота довгострокову перспективу.
Для інформування зацікавлених сторін компанія використовує річний цикл звітності.
Звіт про управління (Звіт керівництва) ПрАТ «Укргідроенерго» підготовлений відповідно
до вимог українського законодавства, зокрема:
 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;
 МСФЗ Практичний звіт 1 «Коментар керівництва».
У Звіті для позначення Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» також
використано такі назви: ПрАТ «Укргідроенерго», «Укргідроенерго», «Товариство»,
«компанія».

Зміст та межі Звіту
Зміст Звіту визначається темами, найбільш суттєвими для Товариства та його зацікавлених
сторін. Уточнення переліку суттєвих тем та визначення пріоритетних тем здійснювалось з
позицій стратегічних пріоритетів та цінностей ПрАТ «Укргідроенерго» з одного боку, та
пріоритетів зацікавлених сторін — з іншого. Межі Звіту відповідають річному циклу
звітності. У Звіті висвітлюється діяльність ПрАТ «Укргідроенерго» за 2019 календарний
рік.
Межі Звіту охоплюють діяльність ПрАТ «Укргідроенерго», до якого входять десять
станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС,
Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1, Дніпровська ГЕС2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.
Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі підготовки до будівництва.
Принципи забезпечення якості Звіту

Збалансованість. ПрАТ «Укргідроенерго» прагне об’єктивно розкривати інформацію,
відображати позитивні та негативні результати своєї діяльності, щоб дати можливість
обґрунтованої оцінки загальної результативності.
Порівнянність. Інформація у Звіті подана таким чином, щоб дозволити зацікавленим
сторонам аналізувати зміни в результативності Товариства: порівняти інформацію про
економічні, екологічні і соціальні результати діяльності у 2019 році з результатами
діяльності за минулі періоди. Така послідовність у звітності дозволяє оцінити досягнення
компанії.
Точність. Інформація, представлена у Звіті, достатньо точна та детальна для того, щоб
зацікавлені сторони могли оцінити результати діяльності Товариства.
Ясність. Уся інформація у Звіті подається у формі, зрозумілій і доступній для зацікавлених
сторін.
Достовірність. Текст Звіту містить посилання на джерела даних. Всі вони представлені
таким чином, щоб дати можливість вивчення та забезпечити якість і суттєвість інформації.
Своєчасність. Звіт публікується за регулярним графіком, уся інформація доступна
своєчасно, таким чином, зацікавлені сторони можуть приймати інформовані рішення.
Обмеження відповідальності
Інформація у Звіті може містити заяви прогнозного характеру. Такі заяви пов’язані з
ризиками і невизначеностями, оскільки вони належать до подій та залежать від обставин,
які можуть відбутись або не відбутись у майбутньому. ПрАТ «Укргідроенерго» попереджає
користувачів Звіту, що заяви прогнозного характеру не є гарантією майбутніх показників і
фактичні результати його діяльності можуть суттєво відрізнятись.

