ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ
МАЙБУТНЬОГО

ПРО УКРГІДРОЕНЕРГО

ЦІННОСТІ
ЛЮДИНА
Людина — це найвища цінність компанії, на якій будується ставлення до кожного співробітника. Для Укргідроенерго
є важливими її гідність, здоров’я, добробут, мотиваційні аспекти і безпека.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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
УКРГІДРОЕНЕРГО — ГОЛОВНА ГІДРОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ, ЩО
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОКРИТТЯ ПІКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ, РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ
ТА ПОТУЖНОСТІ, А ТАКОЖ МОБІЛЬНИЙ АВАРІЙНИЙ РЕЗЕРВ В ОБ’ЄДНАНІЙ
ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ. КОМПАНІЯ ВИРОБЛЯЄ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ З НАЙНИЖЧОЮ В ГАЛУЗІ СОБІВАРТІСТЮ 1 КВТ.ГОД. ВИРОБНИЦТВО ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Є ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМ ТА НЕ ПОТРЕБУЄ ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА.

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

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.

2

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

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.
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ПрАТ «Укргідроенерго» ефективно експлуатує потужні ГЕС та ГАЕС, розбудовує вітчизняну
гідроенергетику та робить значний внесок у забезпечення енергетичної безпеки та незалежності
України. Гідроелектростанції компанії є сучасними електроенергетичними об’єктами, візитними
картками міст, поруч з якими вони розташовані, інфраструктурною гордістю української
енергетики. До складу Товариства входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська
ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська
ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. У процесі
підготовки до будівництва — Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2.

У 2019 РОЦІ УКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ВОКРУГ СВЕТА» ВИЗНАЧИВ П’ЯТІРКУ
НАЙКРАЩИХ ОБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. СЕРЕД НАЙПРИВАБЛИВІШИХ МІСЦЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТАМИ БУДІВЕЛЬ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД — ДНІСТРОВСЬКА ГІДРОАКУМУЛЮЮЧА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ.

Динамічний розвиток Укргідроенерго дає підстави з упевненістю
дивитися у майбутнє та визначати стратегію розвитку Товариства на
тривалу перспективу. Стратегічною метою компанії є забезпечення
енергосистеми України електроенергією та резервом потужності завдяки
гідроресурсам річок Дніпро та Дністер. Для цього ПрАТ «Укргідроенерго»
і надалі забезпечуватиме надійний стан та якісну експлуатацію
встановленого обладнання та гідроспоруд, а також розбудовуватиме
генеруючі потужності на цих річках.
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РОЛЬ УКРГІДРОЕНЕРГО
НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ
РИНКУ УКРАЇНИ
Енергетична безпека є однією з найважливіших
складових національної безпеки, запорукою
успішного розвитку держави та однією з умов
її процвітання. 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.
Гідроенергетика – 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 сонячних та вітряних, не залежать від погодних
умов і можуть генерувати електроенергію в будьякий час.
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 у 2019 році вироблено 7 197,843 млн кВт.год
електроенергії.
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СТРУКТУРА
КОМПАНІЇ
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
ФІЛІЯ «КАНІВСЬКА ГЕС»
(ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,
М. КАНІВ)

ФІЛІЯ
«КАСКАД КИЇВСЬКИХ ГЕС І ГАЕС»
(КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД)

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
«ДНІСТРОВСЬКА ГЕС»
(ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.,
М. НОВОДНІСТРОВСЬК)

ФІЛІЯ «КАХОВСЬКА ГЕС
ІМ. П. С. НЕПОРОЖНЬОГО»
(ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,
М. НОВА КАХОВКА)

ФІЛІЯ
«ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА
ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС»
(ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.,
СОКИРЯНСЬКИЙ Р-Н,
С. ВАСИЛІВКА)
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ВИРОБЛЕНО

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
УКРГІДРОЕНЕРГО НА КІНЕЦЬ
2019 РОКУ

У СКЛАДІ
КОМПАНІЇ

КЛЮЧОВІ
ПОКАЗНИКИ
КОМПАНІЇ
ЗА 2019 РІК

5 844,2
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МВТ

%

НА СТАНЦІЯХ
ВСТАНОВЛЕНО

РЕКОНСТРУЙОВАНО

71

103

ГІДРОАГРЕГАТИ

ГІДРОАГРЕГАТ
ПРОДОВЖЕНО
ТЕРМІН
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ОБЛАДНАННЯ
НА

50
РОКІВ

8

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
ЕВІТDА

49,7

СТАНЦІЙ

МЛН ГРН

9,17
МЛН ГРН

МЛН КВТ.ГОД
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

833,26

ВИТРАТИ
НА ОХОРОНУ
ПРАЦІ

ВСТАНОВЛЕНА
ПОТУЖНІСТЬ
ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

7 197,8

ФОНД
ОПЛАТИ
ПРАЦІ

ОБЛІКОВА
КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ
СПІВРОБІТНИКІВ

3 219
ОСІБ

ВИТРАТИ
НА ОХОРОНУ
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

227,24
МЛН ГРН

СПЛАЧЕНО ДО
БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ

3 228,44

9 269,85

МЛН ГРН
ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

МЛН ГРН

ДОХІД ВІД ВСІХ ВИДІВ
ДІЯЛЬНОСТІ

8 262,35
МЛН ГРН

ЧИСТИЙ
ПРИБУТОК

3 222,61
МЛН ГРН
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ВИРОБІТОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
У 2019 РОЦІ, МЛН КВТ•ГОД

ВСЬОГО

7 197,843
КИЇВСЬКА ГЕС

КИЇВСЬКА ГАЕС

474,555 146,648

1 898,159

КАНІВСЬКА ГЕС

КАХОВСЬКА ГЕС

599,195

766,488

КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС

825,027

10

ДНІПРОВСЬКА ГЕС

СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА
ГЕС

705,184

ДНІСТРОВСЬКА ГЕС

ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС

776,951 1 005,636

11

ВІДКРИТИЙ РИНОК
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
1 липня 2019 року в Україні розпочав роботу відкритий
ринок електроенергії. Реформа ринку проводиться в
рамках імплементації Україною Третього енергопакету
Європейського Союзу.
З цього моменту утворились прямі договірні відносини
між виробниками та постачальниками електроенергії, а у
споживача з’явилась можливість змінити постачальника.
Це дає максимальну свободу споживачу і стимулює
конкуренцію як на оптовій частині ринку, так і в роздрібному
секторі. У зв’язку з появою відкритого ринку електроенергії
на ПрАТ «Укргідроенерго» було покладено здійснення
важливої соціальної функції — виконання спеціальниих
зобов’язань щодо забезпечення населення дешевою
електроенергією. Компанія продає 35 % всієї виробленої
електроенергії держпідприємству «Гарантований покупець»
за встановленою урядом ціною.
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СТРАТЕГІЧНИЙ
ПЛАН
РОЗВИТКУ

ЗАГАЛЬНІ ОЧІКУВАНІ
РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУ РОЗВИТКУ

Стратегічною метою компанії є забезпечення енергосистеми України електроенергією та резервом потужності завдяки гідроресурсам річок Дніпро та Дністер. Стратегію розвитку Товариства регламентує Стратегічний план розвитку
ПрАТ «Укргідроенерго» на 2021–2025 роки. Документ ґрунтується на Програмі розвитку гідроенергетики на період
до 2026 року, Енергетичній стратегії України на період до
2035 року та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕЧНИХ УМОВ
ПРАЦІ
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
БЕЗПЕКИ ДІЮЧИХ
ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
ТА ПРОДОВЖЕННЯ
ТЕРМІНУ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
БЕЗПЕКИ, НАДІЙНОГО І
СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЇЇ
ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
З МАКСИМАЛЬНИМ
ВИКОРИСТАННЯМ
ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНОГО
ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ

ЗМЕНШЕННЯ
СПОЖИВАННЯ ПАЛИВНИХ
ОРГАНІЧНИХ РЕСУРСІВ І
ТЕХНОГЕННОГО
НАВАНТАЖЕННЯ НА
ДОВКІЛЛЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ
ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА
ІЗ ДЕРЖАВНОЮ
СОЦІАЛЬНОЮ
ПОЛІТИКОЮ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЛЕЖНОГО РІВНЯ АВАРІЙНОЇ
ГОТОВНОСТІ ТА НАДІЙНОЇ
РОБОТИ ТУРБІН

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
ТА ОБСЯГІВ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА
ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

ПІДВИЩЕННЯ
СТІЙКОСТІ, НАДІЙНОСТІ
ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
ОЕС УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК
ЗБАЛАНСОВАНОЇ СТРУКТУРИ
ПОТУЖНОСТЕЙ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ ЗАГАЛОМ

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
УКРГІДРОЕНЕРГО

БЕЗПЕЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НЕОБХІДНИХ ОБСЯГІВ
МАНЕВРЕНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ
З ВИКОНАННЯМ В ПОВНОМУ
ОБСЯЗІ РЕГУЛЮЮЧИХ ФУНКЦІЙ
ОЕС УКРАЇНИ, ПОЛІПШЕННЯМ
УМОВ РОБОТИ АЕС І ТЕС І
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ МОЖЛИВОСТІ
ВВОДУ НОВИХ
ПОТУЖНОСТЕЙ
АЕС

ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ

ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
РОБОЧИХ МІСЦЬ
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ТРАНСФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ:
ОНОВЛЕННЯ АЙДЕНТИКИ
УКРГІДРОЕНЕРГО
У 2019 році компанія оновила свій візуальний стиль, щоб
підкреслити головні ідеї та смисли образу бренду — екологічність та надійність. Було розроблено новий логотип, фірмовий знак, спеціальний унікальний шрифт, обрані фірмові
кольори.
Слоган: «Генеруємо енергію майбутнього».
Логотип уособлює суть діяльності Укргідроенерго — управління рухом води та її перетворення на енергію світла. Вертикальна хвиля зображає силу, динаміку та потужність водної
стихії. Адже вода — головна рушійна сила компанії. Одержана
електроенергія — тепла, мирна, чиста, гармонійна, світла. Це
енергія майбутнього для українського суспільства, для прийдешніх поколінь. Поєднуючись у своєрідному нескінченному танці, адже процес генерації відбувається постійно, вода
та світло стають одним цілим і утворюють важливий елемент
кожного агрегату Укргідроенерго — турбіну, що крутиться.
Логотип представляє Укргідроенерго енергійною та сучасною компанією. А його колір — близький для українського
суспільства, рідний, український, адже відображає офіційну
колористику державного прапора як символу України.
Фірмові кольори. Основна палітра корпоративних кольорів
компанії складається з синього, блакитного, жовтогарячого,
жовтого та включає білий як базовий колір.
Оновлений візуальний стиль поступово втілюється у діловій
документації, корпоративній і сувенірній продукції, формі
співробітників, на адміністративних будівлях тощо.
Відображення корпоративної айдентики є одним з ключових
елементів бренду, тому всі об’єкти компанії та документація
повинні бути витримані в єдиному стилі.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ПрАТ «Укргідроенерго» реалізує принципи корпоративної соціальної відповідальності, і цим робить позитивний внесок у соціально-економічний розвиток суспільства та країни. У 2018 році
компанія ухвалила Стратегію корпоративної соціальної відповідальності, що спрямована на добровільну інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у виробничо-економічну діяльність підприємства і їх реалізацію у взаємодії із зацікавленими сторонами.

ЦІЛІ ПРАТ
«УКРГІДРОЕНЕРГО»
У СФЕРІ
КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

ПІДВИЩЕННЯ
СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ДО
ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВНОСТІ
РОЗВИТКУ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ТА ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЧІ
ПРОЦЕСИ І ПРОЄКТИ
РОЗВИТКУ

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРАЦІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОТЕНЦІАЛУ
СПІВРОБІТНИКІВ
КОМПАНІЇ
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА РІВНЯ
ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРУ
ЕКОНОМІКИ
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Як найбільша гідрогенеруюча компанія України ПрАТ «Укргідроенерго» розбудовує вітчизняну гідроенергетику та відіграє важливу роль
у забезпеченні енергетичної безпеки
та незалежності України. Товариство
сприяє досягненню 17 Цілей ООН у
сфері сталого розвитку у різноманітних напрямах.

ПРІОРИТЕТИ КОМПАНІЇ
У СФЕРІ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ

Компанія створює робочі місця, забезпечує гідну заробітну плату та реалізує соціальні програми для співробітників. Станом на кінець 2019 року мінімальна тарифна
ставка (посадовий оклад) у ПрАТ «Укргідроенерго» перевищувала мінімальну заробітну плату в Україні на 23 %.

ГЕС утворюють водогосподарські комплекси, які забезпечують функціонування систем сільськогосподарського
призначення та зрошення. Їх водоспоживання становить
близько 60 % загального водоспоживання, а безповоротне — понад 80 %. Внесок водоймищ у виробництво продуктів харчування оцінюється в 12–16 %. В Україні з водоймищ Дніпровського каскаду ГЕС зрошувалося понад
1 млн га земель.

Для Укргідроенерго здоров’я працівників є безумовним
пріоритетом. У компанії діє програма добровільного медичного страхування. Страховий пакет охоплює всі види
медичної допомоги. У 2019 році медичне страхування отримали понад 70 % працівників Товариства. Також кожному працівникові раз на рік виплачується матеріальна
допомога на оздоровлення та частково компенсується
вартість санаторно-курортного лікування та відпочинку. У 2019 році на оздоровлення працівників та санаторно-курортне лікування було спрямовано 7,5 млн грн.

Компанія реалізує комплекс програм, спрямованих на навчання та розкриття потенціалу співробітників. У 2019 році
навчання пройшли 56 осіб, підвищили кваліфікацію із
тривалим та короткостроковим навчанням 710 осіб, на що
було спрямовано 2,7 млн грн.
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Укргідроенерго забезпечує рівні можливості для кар’єрного зростання та не допускає дискримінації за гендерною ознакою у всіх аспектах трудових відносин, включно
з підбором, оцінкою, навчанням, розвитком та виплатою
заробітної плати. У Товаристві у 2019 році працювало
2 307 чоловіків (71,6 %) та 912 жінок (28,4 %).

Укргідроенерго є одним з основних водокористувачів в
системі водогосподарського комплексу України. Це покладає на Товариство велику відповідальність за використання водних ресурсів. У 2019 році об’єм використаної
компанією води (крім Дністровської ГЕС та ГАЕС) склав
75,1 тис. куб. м проти 67,2 тис. куб. м у 2018 році. Дніпровською ГЕС та Дністровською ГАЕС використано 10 560,4 тис.
куб. м води, що на 20,45 % менше, ніж у 2018 році.
Укргідроенерго — лідер у виробництві екологічно чистої,
безпечної та доступної енергії з води. Компанія підтримує
загальносвітову тенденцію розумного та бережливого використання енергії та реалізує низку заходів щодо підвищення
енергоефективності на виробництві. Економія енергетичних
ресурсів у Товаристві в 2019 р. склала приблизно 1,7 млн
кВт•год електроенергії, орієнтовна економія — 1,2 млн грн.
Компанія сприяє економічному зростанню за рахунок
створення нових робочих місць та сплати податків. Протягом 2019 року в Укргідроенерго було створено 133 нових робочих місця проти 37 у 2018 році. 100 % співробітників охоплені Колективним договором. Протягом
2019 року компанія вчасно та в повному обсязі виконала
власні зобов’язання за всіма положеннями Колективного
договору. ПрАТ «Укргідроенерго» входить до ТОП‑100
найбільших платників податків у державі. На користь держави у 2019 році сплачено 3,2 млрд грн.
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Товариство з метою підтримки економічного розвитку та
добробуту людей розвиває якісну, надійну, сталу інфраструктуру, розробляє та впроваджує інноваційні послуги.
Компанія реалізує 6 основних інвестиційних проєктів, які
сприяють розвитку гідроенергетики та сталому розвитку
України. У 2019 році капітальні інвестиції Укргідроенерго
склали 3,9 млрд грн з ПДВ.

Укргідроенерго гарантує рівні можливості для своїх співробітників, дотримується прав людини та не допускає
дискримінації. Компанія виплачує рівну заробітну плату
за працю рівної цінності, по всій країні використовується єдина тарифна сітка для визначення оплати праці.
Загальний фонд заробітної плати у 2019 році склав
833,26 млн грн проти 567,84 млн грн у 2018 році.

Компанія сприяє соціально-культурному розвитку регіонів присутності та їх екологічній стійкості. У 2019 році у
Товаристві була впроваджена «Програма розвитку територій ПрАТ «Укргідроенерго», основною метою якої є
створення сприятливих, безпечних умов праці та відпочинку.
Товариство на постійній основі розраховує, веде облік та
аналіз техніко-економічних показників роботи філій: 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.
Товариство вважає боротьбу зі зміною клімату одним з
пріоритетних напрямків своєї діяльності. Компанія реалізує низку заходів для зменшення викидів у атмосферне
повітря.
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Укргідроенерго піклується про збереження навколишнього середовища, проводить регулярний екологічний
моніторинг, оцінюючи ступінь впливу своєї діяльності
на водні ресурси. Філії компанії періодично залучають
треті сторони для здійснення незалежної екологічної інвентаризації, що дозволяє встановити відповідність їх діяльності вимогам законодавства з охорони
навколишнього природного середовища. Головним
екологічним інноваційним проєктом, над яким працювала компанія у 2019 році, було випробування системи
аерації на гідроагрегатах ГЕС.
Діяльність компанії серед іншого спрямована і на запобігання забрудненню земельних ресурсів територій розташування ГЕС. Зокрема, протягом 2019 року здійснювалось
очищення від сухостою зелених насаджень, засівання
травою схилів територій ГЕС, покіс трави та інші заходи.
На станціях проведено озеленення території (висаджено
дерева, кущі, квіти).
Компанія у своїй діяльності дотримується національного законодавства. Протидія корупції та шахрайству, запобігання
конфліктам інтересів є важливими напрямами роботи Товариства у цій сфері. У 2019 році компанія розробила та затвердила Типову посадову інструкцію професіонала з антикорупційної діяльності філій ПрАТ «Укргідроенерго». Також
було забезпечено повноцінне функціонування (з дотриманням вимог конфіденційності) «Електронної пошти довіри»
та «Телефонної лінії довіри». Укргідроенерго відповідально
підходить до ведення бізнесу та на постійній основі проводить антикорупційну перевірку своїх ділових партнерів.

Укргідроенерго постійно розвиває співробітництво із зацікавленими сторонами, прагне до відкритого діалогу з
партнерами в інтересах сталого розвитку. Розглядається співпраця зі Світовою вітроенергетичною асоціацією,
Всесвітньою радою відновлюваної енергетики та іншими
провідними організаціями у сфері сталого розвитку.
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РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Товариство вважає використання відновлюваних
джерел енергії важливим аспектом своєї діяльності.
Компанія веде розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва сонячних електростанцій
на каскаді Київських ГЕС та ГАЕС, а також на каскаді
Дністровських ГЕС та ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС та Середньодніпровській ГЕС. Укргідроенерго планує будівництво чотирьох сонячних електростанцій потужністю від 9 до 15 МВт.

ЗДОБУТКИ УКРГІДРОЕНЕРГО У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВИСОКО ОЦІНЕНІ ЯК НА
НАЦІОНАЛЬНОМУ, ТАК І НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ.
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» — СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ РЕЙТИНГУ КОРПОРАТИВНОЇ
СТІЙКОСТІ SUSTAINABLE UKRAINE. ТОВАРИСТВО ОТРИМАЛО ДУЖЕ ВИСОКИЙ
РІВЕНЬ КОРПОРАТИВНОЇ СТІЙКОСТІ «АА», ПОСІВШИ ДРУГУ СХОДИНКУ. РЕЙТИНГ
SUSTAINABLE UKRAINE ОЦІНЮЄ ТА ПОРІВНЮЄ ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАЙБІЛЬШИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ, ЇХ ЗДАТНІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ
ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО, КЕРУВАТИ НЕФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
ТА МОЖЛИВОСТЯМИ, А ТАКОЖ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ СВІЙ СТАЛИЙ РОЗВИТОК.
У 2019 РОЦІ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ) ТОВАРИСТВА ЗА 2018 РІК
БУВ НОМІНОВАНИЙ НА ЗДОБУТТЯ НАГОРОДИ У ОДНОМУ З НАЙБІЛЬШИХ У СВІТІ
КОНКУРСІВ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ, КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ, ДРУКОВАНИХ
ТА ОНЛАЙН-МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ PR-СТРАТЕГІЙ MARCOM AWARDS. У КОНКУРСІ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПОНАД 6 ТИСЯЧ КОМПАНІЙ ЗІ 100 КРАЇН СВІТУ. ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА
УКРГІДРОЕНЕРГО ЗДОБУВ ЗОЛОТО У НОМІНАЦІЇ «РІЧНИЙ ЗВІТ».

ПОЛІПШЕННЮ АСОРТИМЕНТУ
ТА ЯКОСТІ ДОПОМІЖНИХ
ПОСЛУГ
ТОВАРИСТВА

БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
СПРИЯТИМЕ

ЗМЕНШЕННЮ ВИТРАТ НА
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА ПРОДОВЖЕННЯ
ТЕРМІНУ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ГЕС

ПІДТРИМЦІ ІНТЕГРАЦІЇ
ВІДНОВЛЮВАНИХ
ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГІЇ

ПІДТРИМЦІ ПРИЄДНАННЯ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕРЕЖІ
СИСТЕМНИХ ОПЕРАТОРІВ
ПЕРЕДАЧІ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
(ENTSO-E)
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ІНВЕСТИЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Укргідроенерго спрямовує максимум зусиль на
виконання завдань та заходів, передбачених Енергетичною стратегією до 2035 року та Програмою
розвитку гідроенергетики до 2026 року. Впровадження проєктів нового будівництва та реконструкція гідрогенеруючих потужностей дозволить
Товариству до 2035 року розширити частку маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16 %. Підвищення рівня використання в
енергетиці гідроенергетичних ресурсів дасть змогу
зменшити паливну складову і залежність країни
від імпорту органічного палива. Це, своєю чергою,
зміцнить енергонезалежність України.
Всього у 2019 році компанія профінансувала капітальних інвестицій на суму 3,9 млрд грн з ПДВ.

ОСНОВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ
ПРОЄКТИ УКРГІДРОЕНЕРГО
ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ

2006–2024

ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ

2017–2023

ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ

2007–2027

ДРУГА ЧЕРГА
РЕКОНСТРУКЦІЇ
ГЕС

ЗАВЕРШЕННЯ
БУДІВНИЦТВА ПЕРШОЇ
ЧЕРГИ ДНІСТРОВСЬКОЇ
ГАЕС У СКЛАДІ
ТРЬОХ ГІДРОАГРЕГАТІВ

БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ
ЧЕРГИ ДНІСТРОВСЬКОЇ
ГАЕС У СКЛАДІ
ГІДРОАГРЕГАТУ № 4

БУДІВНИЦТВО ТРЕТЬОЇ
ЧЕРГИ ДНІСТРОВСЬКОЇ
ГАЕС У СКЛАДІ
ГІДРОАГРЕГАТІВ № 5–7

БУДІВНИЦТВО
КАНІВСЬКОЇ ГАЕС

БУДІВНИЦТВО
КАХОВСЬКОЇ ГЕС-2

ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ

1983–2022

ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ

2021–2028

ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ

2017–2027

Реалізація інвестиційних проєктів Укргідроенерго дозволить збільшити кількість робочих місць у
регіонах будівництва до 3 000 під час проведення робіт протягом 5-6 років та створити близько
400 додаткових робочих місць на ГЕС та ГАЕС.
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27

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРОГРАМИ У 2019 РОЦІ:
в рамках реалізації проєкту «Друга черга будівництва Дністровської ГАЕС —
гідроагрегату № 4» змонтовано 120-тонне робоче колесо гідроагрегату;
після проведення повної реконструкції введено в промислову експлуатацію
гідроагрегат № 2 Київської ГАЕС з подовженням термінів роботи обладнання
до 40 років і отриманням приросту потужностей на рівні 5,8 МВт;
в рамках реалізації перспективних проєктів будівництва Канівської ГАЕС,
Каховської ГЕС-2, третьої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегатів № 5
та № 7 розроблено інвестиційні проєкти для можливості залучення кредитних
коштів іноземних фінансових установ під державні гарантії;
в рамках реалізації проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій», що
фінансується за кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ:
за результатами міжнародних конкурсних торгів укладено 4 контракти на
загальну суму понад 42,6 млн євро;
отримано транш № 3 від ЄІБ у розмірі 20 млн євро;
отримано погодження від ЄІБ щодо фінансування додаткових закупівель
за рахунок Фінансової угоди;
в стислі терміни проведено ремонт автодорожнього полотна вздовж греблі
Дніпровської ГЕС;
завершено роботи по капітальному ремонту автодороги в м. Канів.
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БУДІВНИЦТВО ІІІ ЧЕРГИ
ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС У СКЛАДІ
5-7 ГІДРОАГРЕГАТІВ

ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТУ

2021-2028

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.

ЗАГАЛЬНА
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ:

26 108,7

ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОЄКТУ
ВНУТРІШНЯ
НОРМА
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

7,6

МЛН ГРН
(ЗГІДНО З
ІНВЕСТИЦІЙНИМ
ПРОЄКТОМ
2019 РОКУ)

ЧИСТА
ПРИВЕДЕНА
ВАРТІСТЬ
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РЕАЛІЗОВАНО
У 2019 РОЦІ

ДИСКОНТОВАНИЙ
ПЕРІОД
ОКУПНОСТІ

%

ІНДЕКС
ПРИБУТКОВОСТІ

23,7
РОКІВ

1,10
БЮДЖЕТНИЙ
ЕФЕКТ

2 016

20 224

МЛН ГРН

МЛН ГРН

На замовлення компанії генеральний проєктувальник будівництва ПрАТ «Укргідропроект» у 2019 році розробив вихідні дані,
необхідні для підготовки інвестиційного
проєкту. Орієнтовна вартість реалізації
проєкту 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 Укргідроенерго розроблено інвестиційний проєкт «Завершення будівництва 5 – 7-го гідроагрегатів Дністровської ГАЕС».
У 2019 році профінансовано робіт на
0,5 млн грн.
Товариство шукає кредитора для забезпечення фінансування, необхідного для
здійснення будівництва.

ПЛАНИ НА 2020 РІК
І СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ
ПЕРСПЕКТИВУ

Основним зі 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, внаслідок його реалізації буде
введено додаткові потужності: 972 МВт
(3 гідроагрегати по 324 МВт) у генераторному режимі та 1 263 МВт — у насосному
(3 гідроагрегати по 421 МВт).
Приріст річного виробітку складе 2 110 млн
кВт·год, приріст річного споживання —
2 701 млн кВт·год.

31

РЕАЛІЗОВАНО
У 2019 РОЦІ

ПЛАНИ
НА 2020 РІК

БУДІВНИЦТВО КАНІВСЬКОЇ ГАЕС
ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТУ

проводились землевпорядкувальні роботи та археологічні дослідження в місцях майбутнього проведення земляних
робіт на території будівництва споруд
ГАЕС;

ЗАДАЧІ
ПРОЄКТУ

2007–2027

велися переговори з потенційними інвесторами для реалізації проєкту.

• 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.

ФІНАНСУВАННЯ
ПРОЄКТУ
Станом на 1 січня 2020 року проєкт профінансовано на 125,03 млн грн з ПДВ, зокрема за
2019 рік — на 11,13 млн грн з ПДВ. Кошти спрямовано на:
археологічні дослідження — 9,31 млн грн;
плату за земельну ділянку — 1,65 млн грн;

ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОЄКТУ

ЗАГАЛЬНА
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ:

42 166

завершення розробки землевпорядної документації щодо додатково відведених земельних ділянок у постійне користування
для потреб будівництва;
отримання державних гарантій щодо 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;
надання всебічної підтримки проєкту будівництва Канівської ГАЕС як одному з пріоритетних у галузі міжнародної співпраці.

9,52

З НИХ 29 409 МЛН ГРН —
КРЕДИТНІ КОШТИ,
12 757 МЛН ГРН —
ВЛАСНІ КОШТИ

ДИСКОНТОВАНИЙ
ПЕРІОД
ОКУПНОСТІ
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компенсацію витрат с/г та л/г виробництв —
0,05 млн грн.

розробка робочої документації;

ВНУТРІШНЯ
НОРМА
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

МЛН ГРН З ПДВ

ЧИСТА
ПРИВЕДЕНА
ВАРТІСТЬ

відведення земельної ділянки — 0,12 млн грн;

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;

%

ІНДЕКС
ПРИБУТКОВОСТІ

18
РОКІВ

1,38
БЮДЖЕТНИЙ
ЕФЕКТ

13 617

25 470

МЛН ГРН

МЛН ГРН
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РЕАЛІЗОВАНО
У 2019 РОЦІ

ПЛАНИ
НА 2020 РІК

БУДІВНИЦТВО КАХОВСЬКОЇ ГЕС-2
розроблено інвестиційний проєкт будівництва станції, який у листопаді було презентовано на Міжнародному економічному форумі;

ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТУ

підписано Меморандум про співпрацю між
ПрАТ «Укргідроенерго» та Херсонською
облдержадміністрацією щодо реалізації інвестпроєкту;

ЗАДАЧІ
ПРОЄКТУ

2017–2027

ЗБІЛЬШИТИ ПОТУЖНОСТІ КАХОВСЬКОГО ГІДРОВУЗЛА (ГЕС-1 + ГЕС-2) ДО 585 МВТ,
ЩО ДОЗВОЛИТЬ:
• ДОСЯГТИ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ВИМОГ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЧАСТОТИ ТА
ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКУ МЕРЕЖУ
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 ЗАГАЛОМ.

ЗАГАЛЬНА
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ:

18 121,4

%

19,5

ЧИСТА
ПРИВЕДЕНА
ВАРТІСТЬ

34

РОКІВ

завершити процедуру ОВД проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2» згідно із законодавством;
розробити землевпорядну документацію —
проєкти землеустрою на додаткове землевідведення під майданчик будівництва
основних споруд Каховської ГЕС-2 та затвердити їх в порядку, встановленому законодавством України;
подати до Міністерства енергетики та захисту довкілля України інвестиційний проєкт
«Будівництво Каховської ГЕС-2» для проведення державної експертизи;
здійснити заходи щодо залучення коштів
(кредитів) іноземних інвесторів під державні
гарантії або ініціювати залучення кредитних
коштів міжнародних фінансових організацій
для реалізації інвестиційного проєкту.

проєктно-вишукувальні роботи стадії
«Проєкт» — 9,12 млн грн;
розробку інвестиційного проєкту —
0,28 млн грн;
розробку Звіту з оцінки впливу на довкілля —
0,16 млн грн;

7,3

ДИСКОНТОВАНИЙ
ПЕРІОД
ОКУПНОСТІ

ФІНАНСУВАННЯ
ПРОЄКТУ

Станом на 1 січня 2020 року проєкт профінансовано на 63,3 млн грн з ПДВ, зокрема за 2019 рік –
на 9,59 млн грн з ПДВ. Кошти були спрямовані на:

ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОЄКТУ
ВНУТРІШНЯ
НОРМА
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

МЛН ГРН З ПДВ

розроблено Звіт з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та проведено громадські слухання Звіту з ОВД, планованої діяльності щодо
реалізації проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2».

завершити розроблення Оцінки впливу
на навколишнє та соціальне середовище
(ОВНСС) в міжнародному форматі;

плату за проведення громадських слухань
щодо Звіту з ОВД, супутні та інші витрати —
0,03 млн грн.

ІНДЕКС
ПРИБУТКОВОСТІ

1,12
БЮДЖЕТНИЙ
ЕФЕКТ

1,617

9,817

МЛРД ГРН

МЛРД ГРН
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЕС ТА ГАЕС

Детальніше про основні інвестиційні проєкти, їх мету та
очікування — у Звітах про управління (Звітах керівництва)
ПрАТ «Укргідроенерго» за 2018 та 2019 рр.

ДНІСТРОВСЬКА ГЕС

КИЇВСЬКА ГАЕС
З 1 жовтня 2019 року гідроагрегат № 2 Київської ГАЕС був введений
в промислову експлуатацію. Після реконструкції потужність гідро
агрегата зросла на 5,8 МВт і наразі складає 46,8 МВт. Наразі на ГАЕС
почалися роботи щодо гідроагрегату № 6 та триває підготовка до
реконструкції гідроагрегату № 4.

ДНІПРОВСЬКА ГЕС
Протягом 2019 року тривала реконструкція Дніпровської ГЕС. Проєкт передбачає повне відновлення
трьох гідроагрегатів на Дніпровській ГЕС-1 «під ключ» фахівцями австрійської компанії Andritz Hydro.
Роботи з реабілітації обладнання мають завершитися у 2021 році. На ДніпроГЕС-2 триває реконструкція гідроагрегату № 16, після завершення якої розпочнуться роботи на гідроагрегаті № 14. Після
встановлення на об’єкті нового оснащення передусім зросте робоча потужність станції. Окрім того, в
процесі реконструкції ДніпроГЕС буде впроваджено низку сучасних енергоефективних рішень. Через
два роки компанія планує масштабну реконструкцію флагмана української гідроенергетики з метою
продовження термінів експлуатації на 50 років.
У жовтні 2019 року було завершено ремонт проїжджої частини мостового переходу через греблю
ДніпроГЕС, який тривав упродовж року.

СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС
У 2019 році на Середньодніпровській ГЕС було завершено реконструкцію гідроагрегатів
№ 3 та № 4. Це підвищило надійність експлуатації трубопровідної арматури: замінено
усі застарілі засувки на нові з нержавіючої сталі, а також мінімізовано можливість протікань трубопроводів. Почалися роботи з реконструкції гідроагрегату № 2.
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У 2019 році тривала реалізація II черги реконструкції Дністровської ГЕС, що розпочалася у 2007 році. Тривають роботи з реконструкції ядра лівобережної та правобережної
кам’яно-земляних гребель. Також протягом 2019 року відбувся плановий капітальний ремонт гідроагрегату № 6.

КАХОВСЬКА ГЕС

КАНІВСЬКА ГЕС

На Каховській ГЕС тривали роботи з реконструкції
гідромеханічного обладнання. У 2019 році був замінений основний затвор водозливної греблі № 1. Від
виробника АТ «Гідросталь» отримано 3 комплекти
ремонтних затворів нижнього б’єфу та основний затвор водозливної греблі № 17.

У 2019 році тривала реконструкція гідроагрегатів 4 блоку на Канівській гідроелектростанції. Одночасно проводилась
реконструкція чотирьох гідроагрегатів
та блочного обладнання.

КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС
Другий етап реконструкції розпочався у 2006 році і триватиме до 2024 року.
Вже була проведена реконструкція гідроагрегатів № 2, 3, 7, 8 і 9, що дозволило збільшити встановлену потужність станції з 625 МВт до 639 МВт. До кінця
2022 року Кременчуцька ГЕС має амбітні плани, крім продовження оновлення
гідромеханічного та електротехнічного обладнання, реконструювати ще два
гідроагрегати — № 4 і № 5. Модернізація турбіни й генератора гідроагрегатів
дасть можливість збільшити потужність кожного агрегату з 57,2 МВт до 60 МВт
та подовжити термін їх експлуатації щонайменше на 40 років.
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МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
Укргідроенерго має багаторічний успішний досвід співпраці зі стратегічними міжнародними фінансовими установами та організаціями, а
також провідними світовими компаніями. Компанія зацікавлена у спів
праці з іноземними партнерами для реалізації перспективних проєктів
та залучення інвестицій.

Товариство прагне налагодити зв’язки з Міжнародною Гідроенергетичною Асоціацією
(IHA), Міжнародною комісією з великих гребель (ICOLD) та гідроенергетиками інших країн. Працівники Укргідроенерго беруть участь у
заходах, які організовують закордонні колеги,
зокрема у спільних семінарах і конференціях,
також відбувається обмін делегаціями, підписуються меморандуми про співробітництво.

Необхідна умова та потужний інструмент для
сталого розвитку гідроенергетики і підвищення ефективності управління водними ресурсами — транскордонне співробітництво. Новим
витком у транскордонному співробітництві
Україна-Молдова є створення Комісії зі сталого
використання і охорони річки Дністер. Робота
Дністровської комісії сприятиме пошуку ефективних рішень для розв’язання екологічних проблем по обидва боки Дністра.

Важливим напрямом міжнародного співробітництва є взаємодія з фінансовими організаціями
та установами з метою залучення фінансових
інвестицій. У рамках проєкту «Реконструкція
гідроелектростанцій» ПрАТ «Укргідроенерго»
співпрацює з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

МЕМОРАНДУМ ПРО
ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
З USAID
У серпні 2019 року Укргідроенерго підписало Меморандум про взаєморозуміння з
Агентством США з міжнародного розвитку
USAID. Сторони домовились про співробітництво щодо залучення та використання
міжнародної технічної допомоги для реалізації в Україні Проєкту енергетичної безпеки
(ESP), що фінансується USAID.
Відповідно до положень Меморандуму,
американські фахівці надаватимуть допомогу у проведенні технічного, економічного,
комерційного, екологічного та соціального
обґрунтування для реалізації Укргідроенерго проєкту PV/Battery Storage Project.
Співробітництво сприятиме впровадженню
змін в енергетичному секторі України відповідно до практики Європейського Союзу,
забезпечить можливість виконання міжнародних зобов’язань України та посилення
енергетичної безпеки країни.
Кінцевою метою є забезпечення громадян
України доступною, надійною, стабільною
та безпечною енергією.

Протягом 2019 року представники компанії провели низку зустрічей зі спеціалістами іноземних компаній, під час яких
було підписано меморандуми щодо співробітництва в будівництві гідроелектростанцій в Україні.

УКРГІДРОЕНЕРГО ПОГЛИБЛЮЄ СПІВПРАЦЮ ІЗ
МІЖНАРОДНОЮ КОМІСІЄЮ З ВЕЛИКИХ ГРЕБЕЛЬ (ICOLD)
У вересні 2019 року відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Укргідроенерго,
Асоціацією «Гідроенергетика України» та Міжнародною комісією з великих гребель (ICOLD).
Мета — поглиблення співпраці в питаннях безпеки гідротехнічних споруд.
Майже всім великим гідроелектростанціям та греблям, що побудовані на Дніпрі, понад 50 років,
а флагман української гідроенергетики — ДніпроГЕС — невдовзі святкуватиме своє століття. Тому
безпечне продовження термінів експлуатації гідротехнічних споруд — пріоритетне питання.
Меморандумом передбачена реалізація Програми безпеки гребель, яка буде впроваджена на українських гідроелектростанціях та розпочнеться з Дніпровської ГЕС. ICOLD поділиться з фахівцями
Укргідроенерго досвідом щодо моніторингу стану гідротехнічних споруд, їх експлуатації, обслуговування, а також відновлення старіючих гребель. Документ також передбачає підтримку навчання
у Європі українських інженерів, які відповідають за безпеку гребель. Окрім того, гідроенергетики
отримають безкоштовний доступ до бібліотеки стандартів ICOLD, а також рекомендації визнаних
фахівців для розробки та впровадження Програми безпеки гребель.
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СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Одним із ключових факторів успішного розвитку
Укргідроенерго є його працівники. Людина —
це найвища цінність компанії. Для Товариства
важливі її гідність, здоров’я, добробут, мотивація
і безпека. ПрАТ «Укргідроенерго» прагне
створювати для своїх працівників комфортні та
безпечні умови праці, забезпечувати належний
рівень матеріального та соціального захисту,
сприяти реалізації потенціалу кожної людини.

У ЧЕРВНІ 2019 РОКУ НА КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
БУЛО УХВАЛЕНО НОВИЙ ПРОЄКТ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2019–2021 РОКИ.
ПОЛОЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВСІХ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ТОВАРИСТВА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ Є ВОНИ ЧЛЕНАМИ ПРОФСПІЛКИ, ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЯК СТОРОНАМИ, ЩО ЙОГО УКЛАЛИ, ТАК І ПРАЦІВНИКАМИ. У 2019 РОЦІ НА
ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ВИТРАЧЕНО 46 МЛН ГРН.

Стабільний кадровий склад — запорука
ефективної діяльності Товариства. Для утримання
працівників та приваблення нових співробітників
Укргідроенерго пропонує комфортні умови праці,
забезпечує соціальні гарантії та підвищує рівень
оплати праці. Компанія створює можливості для
навчання, кар’єрного росту, пропонує різні види
нематеріального заохочення.

ПрАТ «Укргідроенерго» прагне підтримувати
гідний рівень заробітних плат для своїх
працівників і проводить єдину політику щодо
оплати праці персоналу, дотримуючись
справедливості та прозорості. На виконання
усіх галузевих норм та положень Колективного
договору останніми роками у Товаристві щороку
зростає середня заробітна плата. У 2019 році
зарплата у компанії підвищилась на 43 %, а фонд
основної заробітної плати склав 833,26 млн грн.

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ПРАЦІВНИКІВ УКРГІДРОЕНЕРГО
У 2019 РОЦІ СКЛАЛА 22 663 ГРН.
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УКРГІДРОЕНЕРГО ЗДОБУЛО
МІЖНАРОДНУ НАГОРОДУ
LUCA AWARDS У НОМІНАЦІЇ
«РОБОТОДАВЕЦЬ РОКУ»
25–26 листопада 2019 року у Лондоні відбувся саміт для фінансових менеджерів та
бухгалтерів Bookkeepers Summit 2019, що
став майданчиком для обміну знаннями та
практичними порадами від провідних фахівців галузі і експертів. До складу делегації з України увійшли також представники
Укргідроенерго.
У рамках саміту відбулося вручення відзнак
за професійні досягнення у галузі. Товариство здобуло міжнародну нагороду LUCA
AWARDS у номінації «Роботодавець року»,
яку урочисто вручив представникам компанії голова саміту.
Організатори заходу зазначають, що нагороди LUCA є «Оскарами» у професійній
діяльності бухгалтерів, фінансистів, аудиторів та керівників організацій. Ці нагороди є уособленням внеску у розвиток галузі
загалом та професії зокрема.
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Важливим джерелом забезпечення потреби Товариства в кадрах є професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників. Складність роботи енергетичної галузі спонукає Укргідроенерго забезпечувати процес підготовки та підвищення кваліфікації працівників. У
2019 році на навчання працівників та підвищення кваліфікації компанією було витрачено 2,7 млн
грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2018 році. Зокрема, реалізується Програма формування кадрового резерву та управління кар´єрою працівників апарату управління, спрямована на формування
внутрішнього кадрового резерву управлінців та провідних спеціалістів для компанії.
В Укргідроенерго також завжди раді молодим фахівцям та тим, хто зацікавлений у проходженні
на підприємстві безкоштовної виробничої практики. Для залучення молодих спеціалістів у Товаристві відбувається поступове підвищення заробітної плати та поліпшуються умови праці. Так, у
кошторисі на 2020 рік передбачено, що рівень заробітної платні фахівця без досвіду (вчорашнього студента) буде не меншим 10 тис. грн.

У 2019 році компанія увійшла у ТОП-20
найкращих роботодавців року в Україні
HReformation, який складає журнал «Бізнес» спільно з Асоціацією HRForum. Вагомий соціальний пакет, комфортні умови
праці та широкі можливості для професійного зростання створили Укргідроенерго
добру репутацію як серед фахівців, так і
серед бізнес-партнерів.

Питанням, якому у Товаристві приділяється
першочергова увага, є безпека праці. Безпечні та сприятливі умови роботи у ПрАТ «Укргідроенерго» створено у кожному структурному підрозділі та на кожному робочому
місці. Такі умови виключають або зводять до
мінімуму можливість впливу шкідливих та небезпечних факторів. В компанії функціонує
система управління охороною праці, в якій
визначена конкретна роль і персональна відповідальність керівників усіх рівнів виробництва. Витрати на фінансування заходів з охорони праці у 2019 році склали 9,17 млн грн.

ПРОТЯГОМ 2019 РОКУ ВИПАДКІВ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ,
ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ, ТРАВМУВАННЯ СТОРОННІХ ОСІБ НА
ОБЛАДНАННІ ТОВАРИСТВА, ДТП З НАСЛІДКАМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ НЕ
БУЛО.
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ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
НА 2019–2026 РОКИ

Одним із пріоритетів комунікаційної політики Товариства є стійкі зв’язки з місцевими громадами на всіх територіях присутності. ПрАТ «Укргідроенерго» підтримує місцеві громади,
створює нові робочі місця, сплачує податки, збори та обов’язкові платежі у місцеві бюджети, бере активну участь у розвитку місцевих громад, зокрема у соціальних проєктах у сфері
культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, до яких активно залучаються працівники компанії та члени їхніх родин.

Основна мета реалізації програми «Розвиток територій
ПрАТ «Укргідроенерго» - створення сприятливих, безпечних умов праці та відпочинку, які впливають на працездатність та продуктивність праці, якість роботи і, звичайно,
стан здоров’я працівників. У 2019 році було затверджено
програму розвитку територій ПрАТ «Укргідроенерго» на
2019–2026 рр.

У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» У ФІЛІЯХ КОМПАНІЇ
В 2019 РОЦІ БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ПОНАД 100 ЗАХОДІВ СОЦІО
КУЛЬТУРНОГО, СПОРТИВНОГО, ІСТОРИЧНОГО, ТУРИСТИЧНОГО ТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ.

НОВОДНІСТРОВСЬК —
МІСТО ЕНЕРГЕТИКІВ.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІЙ УКРГІДРОЕНЕРГО
ВКЛЮЧАЄ

ОБЛАШТУВАННЯ
ПРИМІЩЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

ОНОВЛЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ
ТЕРИТОРІЇ, БУДІВЕЛЬ,
ГІДРОАГРЕГАТІВ, ПІД’ЇЗНИХ
ТА РОЗТАШОВАНИХ
НА ТЕРИТОРІЇ
СТАНЦІЇ ДОРІГ
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ОБЛАШТУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ
СТАНЦІЙ

ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ ТА
МОНІТОРИНГУ ТЕРИТОРІЇ
ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ
СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ
ПОЖЕЖНИХ ПОСТІВ
НА ТЕРИТОРІЇ
СТАНЦІЙ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА
ВПОРЯДКУВАННЯ
ОГОРОЖІ

Укргідроенерго бере активну участь у поліпшенні соціальної інфраструктури Новодністровська.
Завдяки цілеспрямованій політиці Товариства
щодо дольової участі у фінансуванні об’єктів соціальної сфери у 2019 році було передбачено
276 млн грн.
Виконано таку роботу:
введено в експлуатацію лікарню у м. Сокиряни — 54 млн грн;
газифіковано
Сокирянський
район
—
4,2 млн грн;
реконструйовано пожежне депо у м. Новодністровськ — 1,8 млн грн;
введено в експлуатацію свердловини Сокирянського району (с. Братанівка) — 0,8 млн грн;
введено в експлуатацію газову котельню у
м. Новодністровськ (спорткомплекс) — 3,1 млн грн;
проведено реконструкцію дахів, електро
живлення, водопостачання та водовідведення, ліфтів житлового фонду та бюджетних установ
Новодністровська — 48 млн грн.
Також триває будівництво будинку культури у
м. Сокиряни, відновлення автомобільних доріг району та Новодністровська, реконструкція
спорткомплексу у Новодністровську, проводиться капітальний ремонт дорожнього покриття між
Сокирянами та Новодністровськом.
Із проєктних коштів 276 млн грн профінансовано
207,3 млн грн. Залишок до фінансування об’єктів
соцсфери — 68,7 млн грн.
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ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Діяльність у сфері охорони навколишнього середовища є невід’ємною частиною
усіх виробничих процесів Укргідроенерго.
Ефективне використання природних ресурсів, відповідальне ставлення до довкілля —
важливий елемент сталого розвитку Товариства. Компанія реалізує комплексний підхід
до управління екологічними аспектами, акцентуючи діяльність на збереженні водних
ресурсів, модернізації обладнання, питаннях
підвищення енергоефективності та багатьох
інших, що сприятимуть збереженню довкілля для майбутніх поколінь.

Витрати ПрАТ «Укргідроенерго» на охорону
навколишнього середовища в 2019 р. склали 227,24 млн грн, зокрема поточні витрати
на охорону природи — 1,5 млн грн, плата за
природні ресурси — 225,8 млн грн. Штрафних санкцій за порушення законодавства
про охорону навколишнього природного
середовища протягом 2019 року не було.

У ГРУДНІ 2019 РОКУ ПІД ЧАС ФОРУМУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЗЕЛЕНИХ ЗМІН «ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ — 2019»
У КИЄВІ УКРГІДРОЕНЕРГО ОТРИМАЛО «ЕКО-ОСКАР». ЦЮ НАГОРОДУ ВРУЧАЮТЬ УСТАНОВАМ
ТА ПІДПРИЄМСТВАМ, ЯКІ МАЮТЬ АПРОБОВАНІ УСПІШНІ РІШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
ТА СТИМУЛЮЮТЬ ЕКОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ДЕРЖАВІ. ЗАГАЛОМ У ФОРУМІ ВЗЯЛО УЧАСТЬ ПОНАД
200 КОМПАНІЙ — ЛІДЕРІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ.

Укргідроенерго — один з основних водокористувачів в системі водогосподарського комплексу України і здійснює свою діяльність на головних річках країни — Дніпро та Дністер. Це
покладає на Товариство велику відповідальність
у використанні водних ресурсів та зобов’язує
приділяти значну увагу питанням охорони довкілля. Компанія спрямовує свої зусилля задля
збереження та відтворення природних еко
систем Дніпра та Дністра й намагається зробити
кожен об’єкт гідроенергетики частиною складного комплексу гармонійної взаємодії між людиною та природою.
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Товариство прагне мінімізувати свій вплив
на навколишнє середовище на всіх етапах
виробництва, раціонально використовувати
природні ресурси та зберегти природу для
нащадків. Для цього компанія постійно поліпшує систему екологічного менеджменту,
здійснює регулярний аналіз впливу на довкілля, реалізовує численні природоохоронні заходи, підтримує обізнаність персоналу
у сфері охорони довкілля та дотримується
відкритості у сфері екологічної діяльності
перед зацікавленими особами.
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БОРОТЬБА
З ЦВІТІННЯМ ВОДИ
Причиною цвітіння води синьо-зеленими водоростями у водосховищах є забруднення води органічними та біогенними речовинами внаслідок потрапляння неочищених комунально-побутових,
промислових, сільськогосподарських та зливових стічних вод. На розвиток синьо-зелених водоростей також впливають різні екологічні умови, зокрема уповільнення течії, безвітряна та спекотна
погода.
Попри те, що Укргідроенерго не здійснює безпосередніх скидів у водойми, керівництво компанії розуміє необхідність збереження та відтворення природних екосистем і, в межах компетенції,
системно працює над покращенням якості води.
Заходи, спрямовані на запобігання цвітінню води:
Філія «Кременчуцька ГЕС» долучилася до екологічних ініціатив і відмовилась від використання мийних засобів з фосфатами.
Впровадження технології аерації води на гідроагрегатах ГЕС.
У 2018 році було залучено 747 тис. грн капітальних інвестицій в аераційну установку (обладнання). У 2019 році був проведений перший етап випробувань із залученням фахівців з лабораторії
моніторингу вод та ґрунтів Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра та експертагідрохіміка для здійснення наукового супроводу. У 2020 році планується другий етап випробувань,
готується програма досліджень, визначається склад учасників та обсяг наукового супроводу.

ПРОЄКТ АЕРАЦІЇ НА КАХОВСЬКІЙ ГЕС
У серпні 2019 року на гідроагрегаті № 6 Каховської ГЕС Укргідроенерго експериментально перевірило метод аерації
шляхом подачі стисненого повітря перед турбіною. Місце
для проведення експерименту було обрано невипадково,
оскільки у пониззі Дніпра досить частими є явища задухи
риби. До того ж у безпосередній близькості до ГЕС розташований Нижньодніпровський національний природний парк.
Випробування показали, що після експерименту у воді спостерігалося збільшення концентрації розчиненого кисню та
зміна інтегрального показника — біохімічного споживання
кисню. Результати випробувань будуть враховані в режимах
роботи Каховської ГЕС та в проєктній документації на будівництво Каховської ГЕС-2 для території нижче греблі. Саме
там спостерігається суттєвий дефіцит кисню у придонних
шарах руслової частини до дельти Дніпра включно. Позитивний досвід аерації буде розповсюджено на всі ГЕС Дніпровського каскаду.
Поетапне промислове впровадження аерації води дозволить
зробити суттєвий крок для вирішення наступних проблем:
покращення якості води у річці Дніпро;
адаптація системи моніторингу впливу ГЕС на стан водних екосистем відповідно до європейських практик;
впровадження режимів роботи ГЕС з урахуванням вартості екосистемних послуг.
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Усвідомлюючи свою відповідальність перед майбутніми
поколіннями,
Укргідроенерго
приділяє значну увагу питанням
енергоефективності. Насамперед підвищенню енергоефективності
гідроелектростанцій
сприяє їх комплексна поетапна
реконструкція. Окрім того, компанія будує нові високоманеврові, екологічно чисті та економічно
ефективні потужності: Дністровську ГАЕС та в перспективі Канівську ГАЕС і Каховську ГЕС-2.
Будівництво ведеться із застосуванням інноваційних технологій.
Економія енергетичних ресурсів по ПрАТ «Укргідроенерго»
у 2019 році склала приблизно
1,7 млн кВт•год електроенергії, а
орієнтовна економія – 1,2 млн грн.
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РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

Структура корпоративного управління
Укргідроенерго дозволяє компанії ефективно здійснювати свою діяльність. Товариство прагне працювати відкрито та у тісній взаємодії із зацікавленими сторонами.

УКРГІДРОЕНЕРГО ПОСІЛО 9 СХОДИНКУ
РЕЙТИНГУ «ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ» У
ТОП-50 НАЙУСПІШНІШИХ ПІДПРИЄМСТВ,
ПРОДЕМОНСТРУВАВШИ ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ.

Установчим документом Товариства, що
регламентує порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПрАТ «Укргідроенерго», є
Статут. Засновник та єдиний акціонер Товариства – держава в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля.
У 2019 році ПрАТ «Укргідроенерго» здійснило масштабну реформу корпоративного
управління. Мета перетворень — побудова
високоефективної операційної моделі ведення бізнесу.

5 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ
ЗАТВЕРДИЛО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО».
ДОКУМЕНТ БУЛО РОЗРОБЛЕНО НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ
ДЕРЖАВИ ЯК РЕГУЛЯТОРА ТА ЯК СУБ’ЄКТА
УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЯК ЦЕ ПЕРЕДБАЧЕНО В КЕРІВНИХ ПРИНЦИПАХ ОЕСР З
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ.

Окрім Статуту ПрАТ «Укргідроенерго», Кодекс корпоративного управління 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
та іншими зацікавленими особами.
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ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

СТРАТЕГІЧНИЙ
РОЗВИТОК
ТА ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

ПРОЗОРІСТЬ
І ШВИДКІСТЬ
ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ
ОРІЄНТАЦІЯ НА ЛЮДЕЙ
ЯК ГОЛОВНИЙ
КАПІТАЛ
ТОВАРИСТВА

ВЗАЄМОВИГІДНА
СПІВПРАЦЯ
З ГРОМАДАМИ

ЗАХИСТ
ЕКОНОМІЧНИХ
ІНТЕРЕСІВ
ДЕРЖАВИ
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КАНАЛИ
ЗВ’ЯЗКУ

У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У 2019 РОЦІ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ
УКРГІДРОЕНЕРГО БУЛА ПРИЗНАЧЕНА НАГЛЯДОВА РАДА, ДО ЯКОЇ УВІЙШЛИ ПРОФЕСІОНАЛИ З БАГАТОРІЧНИМ ДОСВІДОМ РОБОТИ.

Органи ПрАТ «Укргідроенерго» здійснюють управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю компанії. Склад і порядок обрання (призначення) органів компанії визначається Статутом ПрАТ «Укргідроенерго» та законодавством України. Органи Товариства:
Вищий орган Товариства — Загальні збори Товариства;
Наглядова рада Товариства;
Виконавчий орган Товариства (одноосібний) — Генеральний директор Товариства;
Ревізійна комісія Товариства.

Працівникам Укргідроенерго гарантується конфіденційність повідомлень про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних із корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Товариства та повідомлень про факти
підбурення співробітників компанії до вчинення корупційних чи пов’язаних із корупцією
правопорушень.
Повідомлення приймаються в усній чи письмовій формі через канали зв’язку. Зокрема, у
компанії функціонує «Електронна пошта довіри» (dovira@uhe.gov.ua або dovira1@uhe.gov.
ua) та «Телефонна лінія довіри» (04596) 5-86-02 або (04596) 5-86-64.
У 2019 році ці канали повноцінно запрацювали.
Повідомлень про корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, у 2019 році не надходило.

ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА БІЗНЕС-ЕТИКА
Протидія корупції, прозорість діяльності та дотримання високих вимог до ділової етики є важливою
частиною корпоративної культури Укргідроенерго. Принцип нульової толерантності до корупції
та єдині правила ділової етики обов’язкові для кожного співробітника незалежно від посади, а також у взаєминах із діловими партнерами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Норми професійної етики працівників компанії зафіксовані в Антикорупційній програмі
ПрАТ «Укргідроенерго», що була впроваджена у 2018 році.
Комплаєнс-політика у 2019 році реалізовувалася відповідно до вимог і стандартів Антикорупційної
програми, Плану роботи щодо запобігання проявам корупції та Плану навчальних заходів з питань
запобігання корупції.
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.
Також у 2019 році було підібрано та погоджено кандидатури й призначено професіоналів з анти
корупційної діяльності у філіях Товариства. Розроблено та затверджено Типову посадову інструкцію
професіонала з антикорупційної діяльності філій ПрАТ «Укргідроенерго». Внесено зміни до Порядку
здійснення закупівель та ведення договірної роботи ПрАТ «Укргідроенерго» в частині, що стосується
забезпечення якісного виконання антикорупційних процедур у сфері закупівель у філіях Товариства.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ:

uhe.gov.ua
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Адреса: 07300, Україна, Київська область, м. Вишгород
+38 04596 58 450
+38 04596 22 007
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА КАНЦЕЛЯРІЇ:

office@uhe.gov.ua
ДЛЯ ОФІЦІЙНИХ ЗАПИТІВ З БОКУ ЗМІ

+380 4596 58 239
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