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Основна мета процесу корпоратизації державних підприємств полягає в запровадженні дієвих механізмів корпоративного управління, які забезпечать ефективну діяльність та сталий розвиток підприємств. Наглядові ради
як першочергові суб’єкти системи корпоративного управління мають на меті здійснювати регулятивну та контрольну функції щодо процесу управління підприємствами. Це стосується насамперед дотримання цілей Організації Об’єднаних Націй щодо сталого розвитку, а також стандартів фінансової та нефінансової звітності, таких як
International Financial Reporting Standards, Global Reporting Initiative, що покликані забезпечити стійкий розвиток
підприємств, а також прозорість та зрозумілість інформації щодо їхньої діяльності.
З моменту створення Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» компанія стала на шлях перспективного та сталого розвитку поряд з іншими сучасними корпоратизованими бізнес-структурами. Здійснено важливі кроки щодо
впровадження міжнародної системи звітності, яка сприяє більш усвідомленому прийняттю рішень компанією та,
безумовно, є важливою складовою ефективної співпраці з партнерами та інвесторами Товариства. Ці важливі кроки, в свою чергу, допоможуть досягненню цілей сталого розвитку, прийнятих ООН, доступно та відкрито покажуть вплив діяльності компанії на економіку, навколишнє середовище і суспільство. Наглядова рада менше ніж за
рік зробила чимало важливих кроків для розвитку Товариства в новій системі корпоративного управління: забезпечено підготовку та подання щорічної звітності Товариства, Наглядової ради та Виконавчого органу, досліджуються ключові показники ефективності Наглядової ради і Товариства, нами постійно
аналізується рівень ефективності виконання покладених на Товариство завдань, внутрішніх та зовнішніх ризиків
тощо. Ми продовжуємо робити усе можливе, щоб ПрАТ «Укргідроенерго» займало передові позиції серед державних підприємств щодо залучення інвестицій, сталого розвитку енергетичної галузі, здійснення раціонального
впливу на навколишнє середовище.
ВАЛЕНТИН ГВОЗДІЙ
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ЗВЕРНЕННЯ
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Енергетична галузь України є основою економічної стабільності, безпеки та сталого розвитку держави, а найбільша гідрогенеруюча компанія країни — Укргідроенерго — гарантом стійкої роботи Об’єднаної енергосистеми країни. Генеруючи екологічно чисту енергію з води у сучасний та надійний спосіб, ми щодня піклуємося про те, щоб в домівках українців було світло
та комфортно, а промислові підприємства мали змогу безперебійно працювати. 2019-й став для компанії роком позитивних
трансформацій і стратегічних змін. Ми впоралися з викликами попередніх років і поступово прилаштовуємося до нової реальності. Головний вектор розвитку цього періоду — модернізація обладнання, підвищення техногенної та екологічної безпеки
на наших станціях, адаптація до роботи в умовах нового ринку електроенергії, а також ефективна взаємодія компанії з партнерами, півробітниками та суспільством.
Розуміючи глобальні виклики сьогодення, основні зусилля ми спрямовуємо саме на модернізацію обладнання та впровадження інноваційних технічних рішень на наших ГЕС і ГАЕС, інвестуючи в це значні кошти. Ми продовжуємо реалізовувати масштабний проєкт реабілітації гідроелектростанцій, кінцевою метою якого є тотальне оновлення основного обладнання, збільшення
встановленої потужності наших станцій та зниження впливу на навколишнє середовище. Разом з тим, попри усі труднощі, ми
крок за кроком впевнено втілюємо в життя найамбітніший проєкт сучасної України — будівництво Дністровської ГАЕС, яка в
перспективі стане найбільшою гідроакумулюючою станцією у Європі. Минулорічні результати спільної роботи дають підстави
для оптимізму: у 2020 році буде введено в експлуатацію четвертий гідроагрегат Дністровської ГАЕС, завдяки чому енергосистема країни отримає додаткових 324 МВт балансуючих потужностей.
Загалом, за підсумками 2019 року, реалізовано 7 637 млн кВт.год електроенергії, в т.ч.:
виробленої е/е – 7 045 млн кВт.год;
придбаної е/е – 592 млн кВт.год.
Завдяки наполегливій та самовідданій праці наших фахівців ми сумлінно виконували обов’язки із забезпечення покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності мережі, а також мобільного аварійного резерву в Об’єднаній енергетичній системі країни.
Станції Укргідроенерго в своїй переважній більшості — містоутворюючі підприємства. Тому наша роль у розвитку місцевих
громад є визначальною. Ми постійно працюємо над ефективністю нашої соціально-інвестиційної діяльності та формуємо
фундамент для системного соціального партнерства, націленого на досягнення довготривалого та вагомого результату в
соціально-економічному розвитку територій нашої присутності. Ми реалізуємо довгострокові інфраструктурні проєкти, які
дійсно потрібні місцевим жителям. Наш обов’язок — піклуватися про інтереси мешканців у місцях присутності та змінювати
життя людей на краще.
Найбільша цінність для Укргідроенерго — люди. Співробітники компанії — наш основний ресурс у забезпеченні сталого розвитку. Тому особливу увагу ми приділяємо питанням соціального захисту, поліпшенню умов праці, створюємо підґрунтя для
зростання й розвитку співробітників всередині компанії. Ми цінуємо та шануємо кожного, тому наш пріоритет — відповідати
очікуванням фахівців Укргідроенерго, підвищуючи рівень лояльності до компанії.
Дотримуючись принципів Глобального договору ООН і найкращих світових практик, ми впевнено рухаємося до нових горизонтів. Віримо, кожен наш крок, задум, кожна ідея та ініціатива сприяють зміцненню енергетичної безпеки держави та роблять
життя кожного українця зручнішим. В Укргідроенерго успішно впроваджується Стратегія корпоративної соціальної відповідальності, відповідно до якої ми розпочали практику звітування зі сталого розвитку перед суспільством. З великою приємністю пропоную до вашої уваги перший нефінансовий звіт Укргідроенерго, метою якого є систематизація та висвітлення
діяльності підприємства згідно з принципами корпоративної соціальної відповідальності. Звіт покликаний показати системність діяльності компанії щодо реалізації принципів Глобального договору ООН. Документ охопив основну інформацію про
діяльність як апарату правління, так і філій компанії. Ми переконані: нефінансова звітність зі сталого розвитку дозволяє поліпшувати процеси управління, підвищувати ефективність соціальних заходів, покращувати комунікації та враховувати потреби
й очікування зацікавлених сторін.

З повагою,
ІГОР СИРОТА
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РЕЗУЛЬТАТИ 2019 РОКУ
Фонд оплати
праці

Вироблено

Витрати
на охорону праці

Витрати на охорону
навколишнього середовища

9 170

227 239,72

електроенергії

7 197, 843 833 263
млн кВт.год

тис. грн

тис. грн

тис. грн

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 2019 РОКУ

КЛЮЧОВІ
ВИРОБНИЧІ,
СОЦІАЛЬНІ,
ЕКОЛОГІЧНІ
ТА ФІНАНСОВІ
ПОКАЗНИКИ,
2019 РІК
8

Дохід від
всіх видів
діяльності

Чистий дохід
від реалізації
продукції

Чистий
прибуток

Рентабельність
ЕВІТDА

Товариство сплатило
в повному обсязі свої
зобов’язання до
бюджетів усіх рівнів

9 269 852

8 262 350

3 222 610

49,7

3 228 438

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

тис. грн

РЕЗУЛЬТАТИ НА КІНЕЦЬ 2019 РОКУ

До складу
входять

71

одиниця

10

станцій

Встановлена
потужність
гідроелектростанцій

5 844,2

на

Реконструйовано
гідроагрегатів

50
років

МВт

Продовжено
термін
експлуатації
обладнання

На станціях
компанії
встановлено
гідроагрегатів

більше

3 100
осіб

103
одиниці

Кількість
співробітників

ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ЗА 2019 РІК
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ВИРОБІТОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
У 2019 РОЦІ
КИЇВСЬКА ГАЕС

КИЇВСЬКА ГЕС

146,648

474,555

млн кВт•год

млн кВт•год

КАНІВСЬКА
ГЕС

КРЕМЕНЧУЦЬКА
ГЕС

СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА
ГЕС

599,195

825,027

705,184

млн кВт•год

млн кВт•год

млн кВт•год

ДНІПРОВСЬКА
ГЕС

КАХОВСЬКА
ГЕС

1 898,159

766,488

млн кВт•год

млн кВт•год

Всього

7 197,843
млн кВт•год

ДНІСТРОВСЬКА
ГЕС

776,951
млн кВт•год
ДНІСТРОВСЬКА
ГАЕС

1 005,636
млн кВт•год
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СТРУКТУРА
КОМПАНІЇ

ДО СКЛАДУ УКРГІДРОЕНЕРГО ВХОДЯТЬ
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)
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ДОДАТКИ

НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ ПОДІЇ 2019 РОКУ

СІЧЕНЬ
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».

ЛЮТИЙ
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».

ТРАВЕНЬ
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 (оперативнотехнологічного) управління» № 0422–03012 від 30.05.2019.
Наказом ПрАТ «Укргідроенерго» від 05.06.2019 № 171-н затверджено відкоригований проєкт «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 отримав позитивний висновок Укрдержбудекспертизи від
28.03.2019 р. № 00-1806-18/ПБ та був погоджений Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України листом від 30.05.2019 № 02/21-5190.

ЧЕРВЕНЬ
ПрАТ «Укргідроенерго» отримало нову ліцензію з виробництва електричної енергії, відповідно до Закону
України «Про ринок електричної енергії».

БЕРЕЗЕНЬ
Налагоджено планування доходів та витрат, пов’язаних із введенням нового ринку електричної енергії.

КВІТЕНЬ

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 купівлі-продажу 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» було
укладено 7 аналогічних договорів з ДП «Гарантований покупець».

10.04.2019 ПрАТ «Укргідроенерго» набуло статусу члена ринку.
З метою продажу електричної енергії на балансуючому ринку ПрАТ «Укргідроенерго» 26.04.2019 було
приєднано до умов договору про участь у балансуючому ринку № 0422–04012 та долучено до реєстру
постачальників послуг з балансування.
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ЛИПЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

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.

1 жовтня 2019 року гідроагрегат № 2 Київської ГАЕС було введено в промислову експлуатацію.

ДОДАТКИ

Було завершено ремонт проїжджої частини мостового переходу через греблю ДніпроГЕС, який тривав
упродовж 2019 року.

З 01.07.2019 ПрАТ «Укргідроенерго» почало здійснювати продаж електричної енергії в організованому
сегменті нового ринку електричної енергії.

ЛИСТОПАД
СЕРПЕНЬ
Для обміну технологічною інформацією під час моніторингу надання допоміжних послуг проведено
модернізацію обладнання для передачі даних за допомогою протоколу IEC 60870-5-104.

Наказом Мінекоенерго від 27.11.2019 № 451 було припинено повноваження членів Наглядової ради
ПрАТ «Укргідроенерго» — представників держави: Кальніченко Валентини Анатоліївни, Буславець Ольги
Анатоліївни. Наказом Мінекоенерго від 28.11.2019 № 456 було оголошено конкурсний відбір на заміщення
вакантних посад членів Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» — представників держави.

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.

ВЕРЕСЕНЬ

ГРУДЕНЬ
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 про надання послуг з розподілу електричної енергії між Виробником
(ПрАТ «Укргідроенерго») та Оператором системи розподілу (АТ «Вінницяобленерго») - № 01-ВО/2019 від
24.12.2019. Аналогічні проєкти договорів підготовлені по кожній філії Товариства та надіслані для підписання
відповідним операторам системи розподілу.

Розроблено та погоджено з НЕК «Укренерго» Типові та робочі програми випробувань участі гідроагрегатів
ПрАТ «Укргідроенерго» у вторинному, третинному регулюванні частоти та активної потужності.
Укладено договір із органом з оцінки відповідності для проведення випробувань.
Організовано подачу нових форм звітності НКРЕКП, пов’язаних із введенням нового ринку електричної енергії.
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ДОДАТКИ

ПрАТ «Укргідроенерго» — головна гідрогенеруюча компанія України, що забезпечує покриття пікових навантажень,
регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України. Товариство виробляє електроенергію з найнижчою в галузі собівартістю 1 кВт.год. Виробництво гідроелектроенергії є екологічно чистим та не потребує органічного палива.
Товариство ефективно експлуатує потужні ГЕС та ГАЕС, розбудовує вітчизняну гідроенергетику та робить значний внесок у забезпечення енергетичної безпеки та незалежності України. Гідроелектростанції ПрАТ «Укргідроенерго» є сучасними електроенергетичними об’єктами, а також не лише візитними картками міст, поруч з якими вони розташовані,
а й інфраструктурною гордістю української енергетики. До складу компанії 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 перебувають Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2.
Динамічний розвиток ПрАТ «Укргідроенерго» дає підстави з впевненістю 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.
Стратегію розвитку компанії регламентує Стратегічний план розвитку ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019–2023 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».
Компанія визначила для себе такі стратегічні завдання на найближчу та середньострокову перспективу:
1. Будівництво Дністровської ГАЕС, реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду, будівництво Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2.
2. Реконструкція існуючих та будівництво нових об’єктів гідроенергетики дозволить компанії в 2020 році вийти на показник 5,6 млрд кВт.год річного виробітку електроенергії, а до 2035 року — довести частку маневрених потужностей
ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16 %.
3. Реалізація Стратегічного плану розвитку Товариства дозволить підвищити рівень безпеки, надійності та сталого
функціонування гідроенергетики, підвищити стійкість та ефективність роботи ОЕС України за рахунок збалансованої
структури потужностей, зменшити споживання традиційних енергоресурсів та знизити техногенне навантаження на
довкілля.
Загальними очікуваними результатами реалізації Стратегічного плану розвитку стане забезпечення підвищення рівня
безпеки, надійного і сталого функціонування гідроенергетики та її ефективного розвитку з максимальним використанням економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу, підвищення стійкості, надійності та ефективності
роботи ОЕС України за рахунок збалансованої структури потужностей, забезпечення необхідних обсягів маневрених
потужностей, з виконанням в повному обсязі регулюючих функцій ОЕС України, поліпшенням умов роботи АЕС і ТЕС і
забезпеченням можливості вводу нових потужностей АЕС, зменшення споживання паливних органічних ресурсів і техногенного навантаження на довкілля та забезпечення енергетичної безпеки держави в цілому. Виконання поставлених
завдань та заходів забезпечить суттєві позитивні результати енергетичного, екологічного та соціального характеру.
ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ УКРГІДРОЕНЕРГО:

СТРАТЕГІЧНІ
ЦІЛІ ТА
ПРІОРИТЕТИ
КОМПАНІЇ
20

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 тощо.
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.
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ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Безпечне виробництво електричної енергії гідроелектростанціями.
Підвищення рівня безпеки діючих гідроелектростанцій та продовження терміну експлуатації.
Забезпечення належного рівня аварійної готовності та надійної роботи гідроелектростанцій.
Забезпечення належної якості та обсягів ремонтних робіт на гідроелектростанціях.
Забезпечення безпечних умов праці.
Підвищення ефективності роботи.
Підвищення продуктивності праці та збереження робочих місць.
Забезпечення координації заходів соціального розвитку Товариства із державною соціальною політикою.

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ТОВАРИСТВА У 2019 РОЦІ В РОЗРІЗІ
ПРОЄКТІВ

ДНІСТРОВСЬКА
ГАЕС

КАНІВСЬКА
ГАЕС

БУДІВНИЦТВО
КАХОВСЬКОЇ
ГЕС-2
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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 у 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 відбулося кілька зустрічей з компаніями, що зацікавились проєктом, та розроблено інвестиційний проєкт.
Основними завданнями є спорудження та введення в експлуатацію нових високоманеврових генеруючих потужностей ГАЕС, що, своєю чергою, сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України.
У звітному періоді в межах проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС» були заплановані 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;
розроблено 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 проєктів;
позитивний висновок Мінекономрозвитку щодо оцінки економічної ефективності;
позитивний висновок Міністерства фінансів України щодо ідентифікації та оцінки
ризиків проєкту.
У звітному періоді в межах проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2» були заплановані та
здійснені наступні заходи:
розроблено інвестиційний проєкт «Будівництво Каховської ГЕС-2» з метою залучення міжнародних інвестицій під державні гарантії. Проєкт буде подано до Міністерства енергетики та
захисту довкілля України для проведення державної експертизи відповідно до постанови КМУ
«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».

ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ЗА 2019 РІК

23

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

СИСТЕМА
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

Структура корпоративного управління Укргідроенерго дозволяє здійснювати ефективне управління діяльністю компанії. Товариство прагне здійснювати корпоративне управління відкрито та у тісній взаємодії із зацікавленими сторонами.
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».
Товариство є підприємницьким товариством та правонаступником майна, прав і обов’язків Державної акціонерної
гідрогенеруючої 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».
Установчим документом Товариства, що встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПрАТ «Укргідро
енерго», є Статут. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, що
є правонаступником Міністерства палива та енергетики України. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
Органи ПрАТ «Укргідроенерго» здійснюють управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю компанії. Склад і порядок обрання (призначення) органів Товариства 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.
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом та законодавством.
Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту компанії та законодавства. 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.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА
СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
РЕВІЗІЙНА
КОМІСІЯ

НАГЛЯДОВА
РАДА

КОРПОРАТИВНИЙ
СЕКРЕТАР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
ФІЛІЯ
«КАСКАД КИЇВСЬКИХ ГЕС І ГАЕС»
ФІЛІЯ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС»
ФІЛІЯ «ДНІПРОВСЬКА ГЕС»
ФІЛІЯ «ДНІСТРОВСЬКА ГЕС»
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ФІЛІЯ «КАНІВСЬКА ГЕС»
ФІЛІЯ «СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС»
ФІЛІЯ «КАХОВСЬКА ГЕС
ІМЕНІ П. С. НЕПОРОЖНЬОГО»
ФІЛІЯ «ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА
ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС»

Вищим органом Товариства є Загальні збори. 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.
Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, до компетенції якого належить вирішення всіх питань,
пов’язаних із керівництвом поточною діяльністю компанії,
Протягом 2019 року було 18 рішень Загальних
що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у
зборів.
внутрішній та зовнішній сферах діяльності Укргідроенерго, 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.
Органом, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності компанії, є Ревізійна комісія Товариства, яка діє на підставі Статуту. Ревізійна комісія
Змін щодо Виконавчого органу Товариства
обирається Загальними зборами Товариства у кількопротягом 2019 року не відбувалося.
сті 3 осіб строком на 3 роки. Ревізійна комісія Товариства підзвітна 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», під час якого 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.

ЗМІНИ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ
У 2019 році Товариство з метою побудови високоефективної операційної моделі ведення бізнесу здійснило масштабну реформу корпоративного управління. В рамках реорганізації створена Наглядова рада, кандидатури до якої
обиралися шляхом прозорого та відкритого відбору. До складу Комітету з призначення входили представники міністерств, а також міжнародних організацій: ЄБРР, МВФ та МФК. Кабінет Міністрів України своїм рішенням погодив
кандидатури переможців відбору на посади членів Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго».
Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює
діяльність Генерального директора. Наглядова рада Товариства складається з семи членів Наглядової ради Това-
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риства, у т. ч. Голови Наглядової ради та заступника Голови Наглядової ради. Персональний склад Наглядової ради
обирається Загальними зборами. До складу Наглядової ради обирається не менше чотирьох незалежних членів.

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Членами Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» призначено: Уолша 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.
Перше засідання новообраної Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» відбулось 22.07.2019 р. На цьому засіданні
головою Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» було обрано Гвоздія В. А., а заступником — Терлецького О. Р.
На першому засіданні новоствореної Наглядової ради Генеральний директор компанії Ігор Сирота висловив надію
на продуктивну співпрацю між членами Наглядової ради та менеджментом компанії:

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, ризик-менеджмент, комплаєнс»,
Manchester Business School (Великобританія).
Трудова діяльність: Має досвід реалізації проєктів з формування систем управління і ризик-менеджменту. Побудував системи комплаєнс-контролю в міжнародних топ-компаніях 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.

«Нам приємно, що відібрано потужний професійний склад Наглядової ради, з яким ми будемо досягати нових
успіхів у роботі та вдосконалювати напрацювання. Для нас найважливіше — розвиток компанії. А наш найцінніший капітал — це люди, колектив».

У складі Наглядової ради створено наступні
комітети:
комітет з питань аудиту у складі Гвоздія В. А.,
Шкуракова В. О. та Уолша Стівена Лерда;
комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ «Укргідроенерго»
у складі Гвоздія В. А., Терлецького О. Р., Микольської Н. Я., Буславець О. А. та Кальніченко В. А.

Протягом 2019 року Наглядовою радою
ПрАТ «Укргідроенерго» було проведено
вісім засідань, на яких розглянуто
37 питань.

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 у 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:
2001 р. — юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
2002 р. — програма європейських досліджень Europa-Kolleg-Hamburg, Німеччина (диплом магістра).
2003 р. — прийнята до адвокатури Київською міською адвокатурою (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 національними та міжнародними рейтингами.
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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 з 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 на державній службі понад 13 років.
БУСЛАВЕЦЬ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА1
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 р. 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 р. — на керівних посадах, в період 2015–2017 рр. очолювала його. З грудня
2017 р. за результатом конкурсу призначена на посаду Генерального директора Директорату енергетичних
ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
КАЛЬНІЧЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА2,3
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.
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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
області.
2017 рік — заступник генерального директора зі стратегії та інвестицій ПрАТ «Укргідроенерго», м. Вишгород
Київської області.
ХРАПОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА
ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА З ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
Народилася 21 липня 1964 року у м. Житомирі. 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.
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КРУШ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Народився 1 червня 1958 року у с. Білореченка Лутугинського 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 «Дніпро
гідроенерго».
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. Вишгороді 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».
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УПРАВЛІННЯ

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 кафедри 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 науково-технічної 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 інженера-електрика.
1972–1975 роки — електрослюсар Ладижинської ГРЕС.
1981–1986 роки — електромонтер, начальник зміни, заступник начальника електроцеху
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Дністровської ГЕС дирекції будівництва Дністровського комплексного гідровузла, м. Новодністровськ Черні
вецької 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 — перший заступник директора філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС»
ВАТ «Укргідроенерго».
09.2010–03.2011 — 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 «Укргідро
енерго».
МЕДЬЄШИ ВАДИМ ІШТВАНОВИЧ
ДИРЕКТОР ФІЛІЇ «СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС»
Народився 14 грудня 1965 року у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області.
1981–1985 роки — закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум за спеціальністю «електричні станції, мережі та системи», здобув кваліфікацію техніка-електрика.
1994 рік — закінчив 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. Запоріжжі. 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 I розряду електромашинного цеху, електрослюсар II
розряду, електромонтер з ремонту апаратури РЗА ІІ розряду, електрослюсар з ремонту розподільчих пристроїв
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ІІІ 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 р. 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 — закінчив 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».
Надалі Укргідроенерго планує вдосконалювати процеси корпоративного управління з дотриманням
законодавства України у цій сфері та з використанням найкращих світових практик.
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Протидія корупції, прозорість діяльності та дотримання високих вимог до ділової етики є важливою частиною
корпоративної культури ПрАТ «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. Зокрема, встановлено:
1. Працівники ПрАТ «Укргідроенерго» під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, корпоративної етики, принципів відкритості (крім
інформації обмеженого доступу) та виробничої безпеки, дбайливо ставитися до майна Товариства, підвищувати
своїми законними діями репутацію ПрАТ «Укргідроенерго».
2. Працівники Товариства толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних
переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних
партій та/або політиків.
3 Працівники Товариства діють об’єктивно та неупереджено, попри особисті інтереси, особисте ставлення до
будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
4. Працівники Товариства сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна ПрАТ «Укргідроенерго».
5. Працівники Товариства не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що
стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
6. Працівники ПрАТ «Укргідроенерго», попри особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень
керівництва Товариства, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам
окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать чинному законодавству
України.
7. Працівники ПрАТ «Укргідроенерго» самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

БІЗНЕС-ЕТИКА
ТА ПРОЗОРІСТЬ
ДІЯЛЬНОСТІ
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ПрАТ «Укргідроенерго» послідовно вибудовує систему антикорупційного комплаєнсу за пріоритетними напрямками. 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, які стосувалися звітного періоду.
У 2019 році у рамках реалізації програми було:
створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства, а також здійснено ідентифікацію та
оцінку корупційних ризиків, за результатами якої складено звіт. Документ опубліковано у вільному доступі на
офіційному сайті Товариства;
підібрано, погоджено кандидатури та призначено професіоналів з антикорупційної 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 (антикорупційної перевірки контрагентів та договорів) у сфері закупівель у філіях Товариства.
Для підвищення рівня 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 із 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.

ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ЗА 2019 РІК
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АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ
Принципи прозорості та чесної конкуренції є основними у діяльності Укргідроенерго. Компанія відповідно до
вимог регулярно проводить:
експертизу закупівельної документації для недопущення виникнення конфлікту інтересів між учасниками
закупівель;
виявлення та припинення корупційних і (або) інших правопорушень при закупівлях;
оцінку корупційних ризиків бізнес-процесів та процедур.
Протягом звітного періоду для запобігання потенційним порушенням чинного законодавства у сфері публічних закупівель через недосконалість нормативної бази було внесено відповідні зміни до форм примірних договорів ПрАТ «Укргідроенерго». Зокрема, 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
із закупівлі 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 документоПротягом звітного періоду було здійснено
обігу 374 договори з контрагентами.
антикорупційну перевірку 270 ділових
У 2019 році професіоналами з антикорупційної діяльпартнерів.
ності філій було здійснено антикорупційну експертизу 2 973 договорів з контрагентами та антикорупційну
перевірку 2 636 ділових партнерів.

КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ
Працівникам ПрАТ «Укргідроенерго» гарантується конфіденційність їх 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 за
допомогою мережі каналів зв’язку. Зокрема, у компанії функціонують «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 було забезпечено повноцінне функціонування «Електронної пошти довіри» та «Телефонної лінії
довіри». Протягом звітного періоду інформація про корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, не надходила.
У 2019 році фактів корупційних правопорушень
встановлено не було, співробітники Товариства
У 2019 році в апараті управління було
до відповідальності не притягувалися. Інформація
здійснено антикорупційну перевірку на
про відкриті кримінальні провадження або судові
предмет доброчесності 6 кандидатів до
рішення за фактами корупції від правоохоронних
призначення на посади.
органів чи судових інстанцій не надходила. Скарг
і позовних заяв за фактами дискримінації не було.
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НАВЧАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Протягом 2019 року робоча група служби з реалізації Антикорупційної програми Укргідроенерго провела низку
навчальних семінарів для співробітників Товариства. Головна мета — підвищення правосвідомості та відповідальності персоналу станцій у сфері запобігання корупції, формування критичного ставлення гідроенергетиків до корупційних правопорушень та усунення ризиків їх вчинення.
Семінари були проведені у 7 філіях Товариства на теми:
«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»;
«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».
Під час семінарів розглянуто стандарти і основні процедури Антикорупційної програми ПрАТ «Укргідроенерго»,
норми етичної поведінки працівників філій, поняття корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних
із корупцією, а також відповідальність за порушення чинного антикорупційного законодавства України та вимог
Антикорупційної програми Товариства. Окрему увагу було приділено питанню нульової толерантності персоналу станцій до можливих фактів вчинення корупційних проявів. В зазначених навчальних заходах взяв участь
1 051 працівник, зокрема й керівний склад філій.
«З колективами ми розглядали на прикладах основні вимоги, обговорювали стандарти Програми, адже ця інформація — ключ до особистої відповідальності кожного у питаннях обмежень та вимог, встановлених чинним антикорупційним законодавством. Обізнаність є найбільш ефективним запобіжником у питаннях корупційних правопорушень», — підкреслює начальник служби з реалізації Антикорупційної програми Юрій Ющенко.

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 проведення 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 заходів, розроблених незалежним експертом з проведення зовнішньої оцінки корупційних
ризиків заходів та 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 апараті управління ПрАТ «Укргідроенерго». Мета — підвищити обізнаність працівників у сфері застосування положень чинного антикорупційного законодавства і формування критичного ставлення до корупційних або
пов’язаних із 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.
У середньостроковій перспективі заплановано розробити нову редакцію Антикорупційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» з урахуванням змін в чинному антикорупційному законодавстві, зокрема в Законі України «Про запобігання
корупції», та за результатами аналізу ефективності реалізації вимог, стандартів та антикорупційних процедур Антикорупційної програми Товариства в редакції 2018 року.
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ПрАТ «Укргідроенерго» має багаторічний успішний досвід співпраці з стратегічними міжнародними фінансовими установами та організаціями, а також провідними
світовими компаніями. Компанія зацікавлена у співпраці
з іноземними партнерами для реалізації перспективних
проєктів Товариства та залучення інвестицій.
Компанія прагне налагодити міжнародні зв’язки гідроенергетиків України з Міжнародною Гідроенергетичною Асоціацією (IHA), Міжнародною комісією з великих гребель (ICOLD) та гідроенергетиками інших країн
шляхом участі у різноманітних заходах, які проводяться ними, проведення спільних семінарів і конференцій,
обміну делегаціями з метою залучення додаткових інвестицій в Україну та участі українських підприємств в
реалізації проєктів в галузі гідроенергетики в цих країнах, підписання меморандумів про співробітництво.
ВЗАЄМОДІЯ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
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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.
Цілі проєкту «Реконструкція гідроелектростанцій»:
збільшення терміну служби гідроагрегатів на
30-40 років;
зменшення впливу на довкілля та вартості експлуатації за рахунок установки нового сучасного
генеруючого обладнання;
оптимізація використання водних ресурсів завдяки збільшенню ККД агрегатів приблизно на 4 %
та потужності приблизно на 10 %. В цілому буде
орієнтовно досягнуто приріст потужності в розмірі
понад 320 МВт та 330 млн кВт.год щорічного додаткового виробництва електроенергії;
підвищення безпеки гідротехнічних споруд (гребель) ГЕС завдяки встановленню автоматизованих
систем контролю стану гребель на всіх ГЕС, реконструкції гідромеханічного обладнання (ГМО) та
гідротехнічних споруд (ГТС).

За 2019 рік Товариство отримало
кредитні кошти у сумі 1 244 156 тис. грн
від міжнародних фінансових організацій,
виплачено за позиками — 815 840 тис. грн.

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

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.
Новим витком у транскордонному співробітництві
Україна-Молдова є створення Комісії зі сталого використання і охорони річки Дністер в рамках Договору
між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки
Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, участь в засіданнях
якої бере представник Укргідроенерго. Робота Дністровської комісії сприятиме пошуку ефективних рішень для розв’язання екологічних проблем по обидва
боки Дністра.
Представники компанії долучаються до обговорення і
вирішення важливих питань, пов’язаних з екологічним
станом та підтримкою оптимального гідрологічного
режиму Дністра в рамках проєкту ГЕФ/ОБСЄ/ПРООН
«Розвиток транскордонної співпраці та комплексного
управління водними ресурсами в басейні річки Дністер».
12 червня 2019 року в м. Яремче під час зустрічі аналізували шляхи узгодження умов проведення еколого-репродукційного попуску з Дністровського водосховища
та можливості створення покращеної моделі його проведення з урахуванням характеристик стоку весняного
водопілля.
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У 2019 році проєкт «Реабілітація гідроелектростанцій» співфінансувався за кредитні кошти з наступних позик:
Фінансова угода від 21 вересня 2012 року між Україною та Європейським інвестиційним банком, загальна сума
позики — 200 млн євро;
Кредитна угода від 30 грудня 2015 року між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку,
загальна сума позики — 180 млн євро.
У 2019 році спеціалісти ПрАТ «Укргідроенерго» пройшли тренінг Європейського банку реконструкції та розвитку
щодо проведення електронних міжнародних конкурсних торгів. У майбутньому ця практика може бути впроваджена в ході реалізації проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій».

ВЗАЄМОДІЯ З МІЖНАРОДНИМИ КОМПАНІЯМИ
Товариство проводить активну роботу щодо пошуку партнерів у будівництві ГАЕС/ГЕС та джерел їх фінансування на
прийнятних/вигідних умовах протягом тривалого періоду, зокрема серед партнерів компанії з Китайської Народної
Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Турецької Республіки та інших країн.
Протягом 2019 року за результатами міжнародних конкурсних торгів, проведених згідно зі стандартними умовами
та положеннями Європейського банку реконструкції та розвитку, укладено 4 контракти з наступними компаніями:
АТ «Банкомзв’язок» (Україна) — «Поставка та встановлення автоматизованої системи контролю безпеки ГТС
для Київської ГАЕС» від 26 лютого 2019 року;
Асоціація компаній «ТА-ЕТМ» (Україна) — «Реконструкція двох гідроагрегатів на Кременчуцькій ГЕС» від
14 березня 2019 року;
ATEF Group of companies LLC (Азербайджан) — «ЗакуЗагальна вартість контрактів, укладених за
півля десяти (10) трансформаторів та супутніх послуг»
міжнародними конкурсними торгами (МКТ)
від 15 травня 2019 року;
у 2019 році, — 42,6 млн євро.
Electricitе de France (Франція) — «Додаткові консультативні послуги по проєкту» від 25 червня 2019 року.
МІЖНАРОДНІ КОМПАНІЇ, З ЯКИМИ СПІВПРАЦЮЄ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
Dogus Insaat Ve Ticaret A.S.
Özaltin Holding
China Gezhouba Group International Engineering
China Machinery Engineering Corporation
Powerchina International Group Limited
China National Electric Engineering Co., Ltd

Amos Finance AG
Inpec Engineering GmbH
Andritz Hydro GmbH
ATEF Group of companies LLC
ЕDF
Протягом 2019 року представники
ПрАТ «Укргідроенерго» провели
низку зустрічей зі спеціалістами
іноземних компаній, у ході яких
було підписано меморандуми
щодо співробітництва в будівництві гідроелектростанцій в Україні. При цьому фахівці іноземних
компаній відвідали майданчики
майбутнього будівництва Каховської ГЕС-2, Канівської та Дністровської ГАЕС. Товариство надало
компаніям технічну документацію
щодо зазначених проєктів.
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МЕМОРАНДУМИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ТА ІНОЗЕМНИМИ КОМПАНІЯМИ,
ПІДПИСАНІ У 2019 РОЦІ
1. 25 березня — Меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та ÖZALTIN Holding щодо співробітництва в будівництві гідроакумулюючої електростанції в Україні. Сторони домовились про співробітництво у
реалізації проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС».
2. 27 травня — Меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та China National Electric Engineering Co.,
Ltd (КНР) щодо співробітництва в будівництві гідроакумулюючої електростанції в Україні. Сторони домовились
про будівництво Каховської ГЕС-2.
3. 09 липня — Меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та Synergia SE (Європейський Союз)
щодо співробітництва в будівництві гідроелектростанцій в Україні. Сторони домовились про співпрацю з метою залучення інвестицій для будівництва на території України Канівської ГАЕС, Каховської ГЕС-2 та третьої
черги Дністровської ГАЕС.
4. 12 серпня — Меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та компанією з обмеженою
відповідальністю INPEC INGINEERING GmbH (Німеччина) щодо співробітництва
в будівництві гідроелектростанцій в Україні. Сторони домовились про
будівництво Канівської ГАЕС, Каховської ГЕС-2 та третьої черги
Дністровської ГАЕС.

МЕМОРАНДУМ
ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
З USAID
У серпні 2019 року ПрАТ «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.

УКРГІДРОЕНЕРГО ПОГЛИБЛЮЄ СПІВПРАЦЮ ІЗ
МІЖНАРОДНОЮ КОМІСІЄЮ З ВЕЛИКИХ ГРЕБЕЛЬ (ICOLD)
У вересні 2019 року відбулося підписання Меморандуму про взаємопорозуміння між Укргідроенерго, Асоціацією «Гідроенергетика України» та Міжнародною комісією з великих гребель (ICOLD).
Мета — поглиблення співпраці в питаннях безпеки гідротехнічних споруд.
Майже всі великі гідроелектростанції та греблі, що побудовані на Дніпрі, мають вік понад 50 років, а флагман української гідроенергетики — ДніпроГЕС невдовзі святкуватиме своє століття. В цьому контексті 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.

ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ЗА 2019 РІК

45

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ
У квітні 2019 року до Укргідроенерго з робочим
візитом завітала словенська компанія Rico. Метою
зустрічі стало обговорення співпраці щодо розвитку та будівництва перспективних енергетичних
проєктів в Україні. Робочий візит поглибив відносини між словенською та українською компаніями,
сприяв закріпленню професійних контактів, допоміг ознайомитись з сучасними тенденціями та виробничими потужностями європейських та українських енергетиків, перейняти досвід колег щодо
роботи із місцевими громадами у місцях присутності промислових об’єктів, регулювання екологічного стану довкілля та впровадження проєктів
щодо очищення водних басейнів.
У квітні 2019 року представники ПрАТ Укргідро
енерго відвідали з ознайомчим візитом Китай. Основна мета візиту — розгляд можливої співпраці з
китайськими компаніями з метою інвестування в
українську економіку, застосування китайського
досвіду виробництва із залученням до виробничого процесу українських лідерів вітчизняного машинобудування.
У червні 2019 року в апараті управління Укргідро
енерго відбулася зустріч фахівців компанії з представниками німецького машинобудівного концерну Voith Hydro. Під час зустрічі було обговорено
напрямки можливої співпраці Товариства та одного з найвпливовіших світових гравців на ринку
виробництва турбін та генераторів для гідроенергетики.
У липні 2019 року Укргідроенерго з ознайомчим
візитом відвідали фахівці Департаменту внутрішніх справ США. Американські експерти ознайомилися з роботою Київської ГЕС, оглянувши її основні
виробничі приміщення та центральний пульт керування. В рамках візиту обговорювалися питання
щодо співпраці у вирішенні проблем функціонування водогосподарського комплексу.
У вересні 2019 року в апараті управління Укргідро
енерго відбулася зустріч інженерно-технічних фахівців з представниками польської інжинірингової
компанії Energomeсhanika, офіційного партнера
Baker Hughes GE Bently Nevada. Під час зустрічі
було обговорено напрямки можливої співпраці Товариства та авторизованого партнера світового лідера в області систем для захисту, моніторингу та
діагностики технічного стану критично важливого
технологічного обладнання.
У жовтні 2019 року на Дністровській ГАЕС з робочим візитом побували представник Sumitomo
Corporation — заступник генерального менеджера
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Global Power Infrastruсture Business Division (Японія) Хін Тсучіда та менеджер з розвитку бізнес-проєктів (Украї
на) Євген Литвиненко. Під час зустрічі сторони обговорили потенційну співпрацю щодо реалізації проєкту
подальшого будівництва гідроакумулюючої станції.
У жовтні 2019 року Дністровську ГАЕС відвідали головний виконавчий директор органу річкового басейну
Гоулбурн Брокен (суббасейн р. Муррай Дарлінг, Австралія) Крістофер Пол Норман та менеджер програми
охорони здоров’я річок та заболочених ділянок Марк Леслі Тернер у супроводі регіонального координатора
Глобального екологічного фонду Тамари Кутонової. Ознайомчий візит відбувся у рамках проєкту «Сприяння
транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер»
за підтримки Глобального екологічного фонду, Програми розвитку ООН, ОБСЄ та Європейської економічної комісії ООН. Сторони обмінялися інформацією про особливості природоохоронних проєктів в Україні та
Австралії, а також досвідом водокористування в обох країнах.
У листопаді 2019 року Дніпровську ГЕС відвідали консультанти Électricité de France (EDF). Під час візиту французькі експерти спільно з представниками Укргідроенерго ознайомились з роботою Дніпровських ГЕС-1 та
ГЕС-2. Зокрема, на ГЕС-2 фахівці оглянули станційний гідроагрегат № 16, перевірили стан виконання робіт з
реконструкції, а також побували на монтажному майданчику.

УКРГІДРОЕНЕРГО
РОЗШИРЮЄ ОБРІЇ
СПІВПРАЦІ
З 23 по 27 квітня Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота з робочою поїздкою відвідав Китай.
Мета візиту — розгляд можливої співпраці з китайськими компаніями для інвестування в українську економіку, застосування китайського досвіду із залученням до виробничого процесу потужностей українського виробничого обладнання
для будівництва об’єктів гідроенергетики китайськими та українськими промисловими будівельними підприємствами.
Під час зустрічі з президентом компанії Power China Сун Дуншеном обговорювалася можливість фінансової та технічної
участі китайської сторони в реалізації перспективних проєктів Укргідроенерго.
«Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року в Україні передбачена реалізація
проєкту Канівської ГАЕС. У нас залишилося небагато часу, і ми маємо поспішати. Надзвичайно
важливим моментом в цьому контексті є залучення до реалізації проєкту, окрім китайських виробників, українських виробників обладнання — заводів «Турбоатом» та «Електроважмаш». Крім
того, загальнобудівельні роботи в рамках проєкту має також виконувати українська сторона.
Це наша принципова позиція, і я переконаний, що в процесі перемовин ми досягнемо порозуміння», — заявив під час зустрічі в Пекіні Ігор Сирота.
У ході відвідин Китаю генеральний директор Укргідроенерго також провів перемовини з представниками найбільших
державних банків — Industrial and Commercial Bank of China та China Construction Bank. Під час зустрічі було обговорено
можливість та умови участі китайських фінансових інституцій в реалізації українських гідроенергетичних проєктів.
Також Ігор Сирота обговорив напрямки можливої співпраці з представниками компанії SINOSURE та Китайської національної електроінжинірингової корпорації (СNEEC).
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА ФОРУМАХ
У 2019 році Товариство продовжило зміцнювати ділову репутацію та формувати образ соціально відповідальної
компанії за кордоном. Представники Укргідроенерго активно брали участь у низці міжнародних заходів, присвячених розвитку гідроенергетики, серед яких:
Всесвітній гідроенергетичний конгрес, 14–16 травня, Париж
Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота взяв участь у роботі Всесвітнього гідроенергетичного конгресу, який тривав з 14 по 16 травня. Темою конгресу 2019 року стала «Енергія води в стійкому взаємопов’язаному
світі», зосереджена на ролі гідроенергетики у виконанні Паризької угоди з питань зміни клімату та цілей сталого
розвитку. Більш ніж 200 доповідачів обговорювали під час 40 основних сесій і семінарів такі теми, як стійкість,
кліматичні зміни, рішення щодо обробки даних, робота з корінними громадами, а також підтримка розвитку інших
відновлюваних джерел енергії. В рамках заходів конгресу відбулася зустріч Ігоря Сироти з головою Міжнародної
асоціації гідроенергетики (IHA) Річардом Тейлором, під час якої було обговорено напрямки можливої співпраці
та окреслено конкретні плани на найближчу перспективу. Під час перемовин також було обговорено можливість
членства України в Міжнародній асоціації гідроенергетики.
Німецько-український форум «Фінансування енергосектора України», 12–13 червня, Берлін
З 12 по 13 червня відбувся робочий візит представників Укргідроенерго до Берліна, метою якого стала участь
у роботі конференції Німецько-українського форуму «Фінансування енергосектора України». Перед початком
заходу українські фахівці зустрілися зі стратегічним партнером — компанією «Андріц Гідро» (ANDRITZ Hydro).
У ході пленарного засідання учасники конференції презентували доповіді, присвячені програмам фінансування
проєктів в Україні, політиці банківського сектору з цих питань та товарним поставкам з Європи. В другій частині
форуму відбулись панельні дискусії, на яких українські фахівці обговорили питання розвитку гідроенергетики в
Україні та нові проєкти Укргідроенерго.
Італійсько-український бізнес-форум, 12–14 червня, Рим
12–14 червня у Римі учасники бізнес-форуму говорили на теми залучення європейських інвестицій в українську
економіку. В складі офіційної делегації від України був і генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Організаторами заходу виступили Конфедерація італійської промисловості Confindustria, посольство Італійської
Республіки в Україні та посольство України в Італійській Республіці. На форумі учасники зосередили увагу на
найбільш перспективних галузях українсько-італійської співпраці, а саме на енергетиці та енергоефективності,
інфраструктурі, агропромисловості, інвестиціях та фінансових інструментах. Під час спілкування з італійськими
підприємцями та політиками Ігор Сирота відзначив важливість розвитку інвестицій в економіку України задля
досягнення нею енергетичної незалежності.
11-й Симпозіум європейського клубу ICOLD, 2–4 жовтня, Крит
Фахівці Укргідроенерго взяли участь у роботі 11-го Симпозіуму європейського клубу ICOLD (11th ICOLD European
Club Symposium), який з 2 по 4 жовтня відбувся на грецькому острові Крит. Тема заходу: «Майбутнє дамб у Європі: перспективи та виклики в умовах зміни середовища». Основна увага учасників симпозіуму була зосереджена
на проблематиці глобального потепління та змін клімату у світі, а також впливі цих явищ на гідроенергетичну
галузь. В рамках заходу відбулася низка лекцій та дискусій щодо впливу змін клімату на греблі та водосховища
у Північній Європі, а також щодо взаємозв’язку між накопичувальною і пропускною здатністю водосховищ під
впливом різних кліматичних сценаріїв та зменшення ризику посухи для гребель.
ПЛАНИ ЩОДО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА 2020 РІК
У 2020 році Товариство продовжить активну роботу з пошуку інвесторів для реалізації перспективних проєктів
будівництва ГАЕС/ГЕС. Крім того, планується:
оголосити міжнародні конкурсні торги щодо пакету «Реконструкція гідромеханічного обладнання на Кременчуцькій та Дніпровській ГЕС» та укласти контракт з переможцем тендеру;
оголосити міжнародні конкурсні торги щодо пакета «Система управління водними ресурсами» та укласти
контракт з переможцем тендеру;
за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку в рамках дії Фінансової угоди провести
додаткові закупівлі нового обладнання для реалізації проєкту «Реконструкція гідроелектростанцій»;
завершити процедуру внесення змін до Фінансової угоди з ЄІБ та розпочати підготовку та проведення міжнародних конкурсних торгів.
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ПрАТ «Укргідроенерго» на практиці реалізує принципи корпоративної соціальної відповідальності, роблячи позитивний внесок в 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» В ГАЛУЗІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
1. Підвищення суспільної довіри до діяльності компанії та перспективності розвитку гідроенергетики України.
2. Впровадження принципу екологічної відповідальності та інновацій у виробничі процеси і проєкти розвитку.
3. Створення сприятливих умов для підвищення ефективності праці та реалізації потенціалу співробітників компанії.
4. Підвищення рівня корпоративної соціальної відповідальності та рівня прозорості діяльності ПрАТ «Укргідро
енерго» як приклад для суб’єктів господарювання державного сектора економіки.
У 2019 році компанія продовжила поступальний розвиток. В умовах активної трансформації енергетичного сектора
в Україні важливим кроком стало впровадження нової моделі ринку електроенергії. На ПрАТ «Укргідроенерго» було
покладено здійснення важливої соціальної функції — виконання обов’язків щодо ПСО для забезпечення населення
дешевою електроенергією. Компанія продає 35 % всієї виробленої електроенергії держпідприємству «Гарантований покупець» за встановленою урядом ціною.
Товариство усвідомлює важливість вдосконалення. Ключовою подією звітного періоду стала масштабна реформа
корпоративного управління, мета якої — побудова високоефективної операційної моделі ведення бізнесу.
5 березня 2019 року Міненерговугілля затвердило Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго»,
який 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.
У рамках реалізації реформи корпоративного управління вперше в історії Укргідроенерго була призначена Наглядова рада, до якої увійшли професіонали з багаторічним досвідом роботи.
Товариство надає великого значення запобіганню та протидії корупції. ПрАТ «Укргідроенерго» декларує «нульову
толерантність» до будь-яких проявів корупції серед працівників, посадовців, керівників підприємства у своїй внутрішній діяльності, а також у взаєминах із діловими партнерами, органами державної влади та органами місцевого
самоврядування. 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.
Крім цього, у звітному періоді було забезпечено повноцінне функціонування «Електронної пошти довіри» та «Телефонної лінії довіри».

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС У СИСТЕМІ
РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ
ВІДНОСИН УКРГІДРОЕНЕРГО

СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
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У рамках розвитку корпоративної культури Товариства були проведені дводенні тренінги із впровадження етичного кодексу.
Тренінги проходили для керівників вищої та середньої ланок на всіх філіях компанії.
Упродовж двох днів співробітники філій опановували навички використання етичного кодексу в управлінні колективами і прийнятті рішень. Фахівці вивчали принципи сучасної взаємодії і комунікацій та ціннісні підходи в управлінні і залученні співробітників в систему корпоративної культури компанії.
Це дало можливість учасникам тренінгу по новому оцінити трудові відносини, важливою складовою яких є професійна етика.
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ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

Невід’ємною частиною корпоративної культури та соціальної відповідальності компанії є турбота про навколишнє середовище. У 2019 році ПрАТ «Укргідроенерго» інвестувало в охорону навколишнього середовища
227 239,72 тис. грн. Компанії вдалося реалізувати низку заходів, спрямованих на забезпечення екологічної
безпеки, збереження та відновлення природних ресурсів. Важливою подією року стало випробування системи аерації на гідроагрегатах ГЕС. Впровадження технології аерації води в гідроагрегатах ГЕС — вагомий
внесок «Укргідроенерго» у вирішення питання з покращення стану води у річках. У звітному періоді велику
увагу було приділено навчанню співробітників. Так, співробітники компанії, що спеціалізуються на питаннях
охорони довкілля, взяли участь у тренінгу «Висвітлення питань екологічної безпеки на підприємстві». Також
працівники Товариства долучилися до конференції щодо проєкту «Екосистемний підхід до гідроенергетики:
сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики у країнах Східного партнерства».
Велику зацікавленість у суспільстві сьогодні викликає питання стану гідротехнічних споруд. Укргідроенерго
відкрите до діалогу та надає відповіді на всі питання, що цікавлять громадськість. Оскільки гідротехнічні
споруди ГЕС і ГАЕС належать до найбільш відповідальних інженерних споруд з підвищеною економічною,
соціальною і екологічною значущістю, компанія приділяє особливу увагу їх безпеці. Експлуатація гідротехнічних споруд та здійснення експлуатаційного контролю за ними відбуваються відповідно до чинних галузевих керівних документів.
Нині на балансі Укргідроенерго сім дамб: шість на річці Дніпро та одна на річці Дністер. На гідроелектростанціях Каскаду Дніпровського та Дністровського водосховищ створені спеціальні гідротехнічні підрозділи,
які щодня займаються питаннями експлуатації дамб. Існує регламент спостережень, проводиться інструментальний та візуальний контроль, до перевірок також залучаються сторонні організації, в тому числі і міжнародні. Наразі, згідно зі всіма висновками, дамби знаходяться в працездатному стані й повною мірою можуть
виконувати свої функції.
Головна цінність компанії — люди. Турбота про здоров’я персоналу, навчання та розвиток, комфортні умови
роботи та відпочинок залишаються у пріоритеті «Укргідроенерго». Влітку 2019 року відбулася конференція трудового колективу Товариства, на якій делегати схвалили проєкт Колективного договору на 2019–
2021 роки. У 2019 році посадові оклади та тарифні ставки усіх працівників ПрАТ «Укргідроенерго» зросли
на 43 %. У рамках Стратегії корпоративної соціальної відповідальності постійно впроваджуються та вдосконалюються програми розвитку для співробітників. Серед них — Програма добровільного медичного страхування, до якої вже приєдналися 70 % співробітників. У 2019 році почала діяти програма «Моє робоче місце»,
яка передбачає підвищення комфорту працівників.
У 2019 році було затверджено програму розвитку територій ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019–2026 рр., яка
включає в себе такі напрями діяльності: облаштування приміщень соціального призначення; облаштування
загальної території станцій; оновлення освітлення територій, будівель, гідроагрегатів, під’їзних та розташованих на територіях станцій доріг; заходи з безпеки та моніторингу територій шляхом встановлення стаціонарних та мобільних пожежних постів на території станцій; модернізація та впорядкування огорожі.
Здобутки «Укргідроенерго» у сфері сталого розвитку були 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.

На гідроелектростанціях компанії зараз немає будівель, споруд та інженерних мереж, що
перебувають у незадовільному стані. Отже, передумови для виникнення надзвичайних ситуацій
на об’єктах критичної інфраструктури Дніпровського та Дністровського каскадів водосховищ,
які пов’язані із забезпеченням безпеки гідротехнічних споруд ГЕС і ГАЕС компанії, відсутні.
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СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

Укргідроенерго посіло 9-ту
сходинку рейтингу «Фінансова стабільність державних
підприємств в Україні» у ТОП-50
найуспішніших підприємств, продемонструвавши високі показники
ліквідності та прибутковості. Рейтинг
спрямований на підвищення ефективності управління державними підприємствами
і реалізований в рамках проєкту «Сприяння
прозорості та впровадження антикорупційних
заходів у державних підприємствах та органах
місцевого самоврядування в Україні».
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».
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ДОДАТКИ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ:
ОНОВЛЕННЯ АЙДЕНТИКИ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
У 2019 році ПрАТ «Укргідроенерго» оновило візуальний стиль компанії, щоб підкреслити головні ідеї та смисли образу бренду — екологічність та надійність. Було розроблено новий логотип, фірмовий знак, спеціальний унікальний шрифт, були обрані
фірмові кольори.

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 Укргідро
енерго — турбіну, що крутиться. Логотип представляє Укргідроенерго енергійною
та сучасною компанією. А його колір — близький для українського суспільства, рідний, український, адже відображає офіційну колористику українського прапора як
символу України.
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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, 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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ДОДАТКИ

ПрАТ «Укргідроенерго» — найбільша гідрогенеруюча компанія України, яка розбудовує вітчизняну гідроенергетику та
відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки та незалежності України. Товариство сприяє досягненню
Цілей ООН у сфері стійкого розвитку у різноманітних напрямках.

НІ
БІДНОСТІ

НІ
ГОЛОДУ

ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ У ВСІХ ЇЇ ФОРМАХ ТА УСЮДИ

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 %.
Товариство продовжувало реалізовувати комплексну програму «Соціальний розвиток компанії», яка спрямована на соціальний захист та добробут співробітників.
Детальніше читайте у розділі «Соціальна відповідальність».

ПОДОЛАННЯ ГОЛОДУ, ДОСЯГНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ, ПОЛІПШЕННЯ ХАРЧУВАННЯ І
СПРИЯННЯ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ГЕС утворюють водогосподарські комплекси, які забезпечують функціонування систем сільськогосподарського призначення та зрошення. Їх водоспоживання становить близько 60 % загального водоспоживання, а безповоротне — більше 80 %. Внесок водоймищ у виробництво
продуктів харчування оцінюється в 12–16 %. В Україні з водоймищ Дніпровського каскаду ГЕС
зрошувалося понад 1 млн га земель.
Детальніше читайте у розділі «Наша екологічна відповідальність».
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ГАРНЕ
ЗДОРОВ,Я

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА СПРИЯННЯ ДОБРОБУТУ ДЛЯ ВСІХ У
БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ

ЯКІСНА
ОСВІТА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕОХОПНОЇ І СПРАВЕДЛИВОЇ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ДО НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ВСІХ

Для Укргідроенерго здоров’я працівників є безумовним пріоритетом. У компанії діє програма
добровільного медичного страхування працівників, яка є однією з передумов покращення рівня
соціального та медичного захисту працівників. Страховий пакет для працівників охоплює всі
види медичної допомоги. У 2019 році понад 70 % працівників Товариства отримали медичне
страхування.
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, санаторно-курортне лікування було спрямовано 7 516 тис. грн.
У звітному періоді витрати на фінансування заходів з охорони праці склали 9 139 тис. грн, що
становило 1,6 % від фонду оплати праці.
Детальніше читайте у розділі «Соціальна відповідальність».

Товариство реалізує комплекс програм, що націлені на навчання та розкриття потенціалу співробітників. У 2019 році пройшли навчання 56 осіб, підвищили кваліфікацію із тривалим та короткостроковим навчанням 710 осіб. 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 звітному періоді на навчання працівників та підвищення кваліфікації компанією було спрямовано 2 715 тис. грн.
Детальніше читайте у розділі «Соціальна відповідальність».
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ГЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ

ЧИСТА ВОДА
ТА НАЛЕЖНІ
САНІТАРНІ УМОВИ

ВІДНОВЛЮВАНА
ЕНЕРГІЯ

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ, РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ УСІХ ЖІНОК ТА ДІВЧАТ

Компанія забезпечує рівні можливості для кар’єрного зростання та дотримується принципу відсутності дискримінації за гендерною ознакою у всіх аспектах трудових відносин, включаючи підбір, оцінку, навчання, розвиток та виплату заробітної плати. У Товаристві у 2019 році працювало
2 307 чоловіків (71,6 %) та 912 жінок (28,4 %), з яких керівні посади обіймали 155 осіб (4,8 %).
Детальніше читайте у розділі «Соціальна відповідальність».

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ І
САНІТАРІЇ ДЛЯ ВСІХ

ІННОВАЦІЇ ТА
ІНФРАСТРУКТУРА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕДОРОГИХ, НАДІЙНИХ, СТАЛИХ І СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
ДЛЯ ВСІХ

СКОРОЧЕННЯ
НЕРІВНОСТІ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

Компанія сприяє економічному зростанню за рахунок створення нових робочих місць та сплати
податків.
Протягом 2019 року в Товаристві було створено 133 нових робочих місця проти 37 у 2018 році.
100 % співробітників охоплені Колективним договором. Протягом 2019 року Товариство вчасно
та в повному обсязі виконало 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 3 228 438 тис. грн.
Компанія створює та підтримує надійні та безпечні умови праці. Коефіцієнт частоти травматизму склав 0, що є найкращим показником у галузі.
Детальніше читайте у розділах «Соціальна відповідальність», «Про Укргідроенерго».

СТВОРЕННЯ СТІЙКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, СПРИЯННЯ ВСЕОХОПНІЙ І СТАЛІЙ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА
ІННОВАЦІЯМ

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ ВСЕРЕДИНІ КРАЇН ТА МІЖ НИМИ

«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 833 263 тис. грн проти 567 838 тис. грн у 2018 році.
Детальніше читайте у розділі «Соціальна відповідальність».

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ, БЕЗПЕКИ, ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МІСТ І
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

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.
Серед напрямків програми — облаштування паркової зони та зони реабілітації/відпочинку співробітників, облаштування приміщень соціального призначення.
Детальніше читайте у розділі «Соціальна відповідальність».

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ

БОРОТЬБА ЗІ
ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

СПРИЯННЯ ПОСТУПАЛЬНОМУ, ВСЕОХОПНОМУ ТА СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ,
ПОВНІЙ І ПРОДУКТИВНІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ГІДНІЙ ПРАЦІ ДЛЯ ВСІХ

Товариство з метою підтримки економічного розвитку та добробуту людей розвиває якісну, надійну, сталу інфраструктуру, розробляє та впроваджує інноваційні послуги.
Компанія реалізує 6 основних інвестиційних проектів, які сприяють розвитку гідро
енергетики та сталому розвитку України. У 2019 році капітальні інвестиції Товариства склали
3 938,2 млн грн з ПДВ.
Детальніше читайте у розділі «Ефективні інвестиції».
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ПрАТ «Укргідроенерго» є одним із основних водокористувачів в системі водогосподарського
комплексу України, що покладає на Товариство велику відповідальність за використання водних ресурсів.
У 2019 році об’єм використаної Товариством води (крім Дністровської ГЕС та ГАЕС) склав
75,1 тис. куб. м проти 67,2 тис. куб. м у 2018 році. Дністровською ГЕС та Дністровською ГАЕС у
звітному періоді використано 10 560,4 тис. куб. м води, що на 20,45 % менше, ніж у 2018 році.
Детальніше читайте у розділі «Наша екологічна відповідальність».

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 ПрАТ «Укргідроенерго» склала в 2019 р. приблизно
1 695,8 тис. кВт•год електроенергії, орієнтовна економія склала 1 194,33 тис. грн.
Детальніше читайте у розділі «Наша екологічна відповідальність».

ГІДНА ПРАЦЯ
ТА ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЗБЕРЕЖЕННЯ
МОРСЬКИХ
ЕКОСИСТЕМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО РАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ І ВИРОБНИЦТВА

Товариство на постійній основі розраховує, веде облік та аналіз техніко-економічних показників
роботи філій: виробітку електроенергії, робочої потужності, водно-енергетичних показників з
точки зору забезпечення надійності та економічності роботи ГЕС та ГАЕС при раціональному
використанні гідроенергоресурсів, а також запобігання шкідливої дії вод.
Детальніше читайте у розділі «Наша екологічна відповідальність».

ВЖИТТЯ НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ ТА ЇЇ НАСЛІДКАМИ

Товариство вважає боротьбу зі зміною клімату одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності.
Компанія реалізує низку заходів для зменшення викидів у атмосферне повітря. Зокрема, йдеться
про:
визначення відповідності фактичних параметрів роботи вентиляційних систем філій до проєктних показників;
перевірку відповідності фактичних параметрів роботи установок очищення газу проєктним
(ефективність роботи пилогазоочисного устаткування (ПГОУ) та перевірка технічного стану
ПГОУ);
інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно до
фактичного стану підприємства.
Детальніше читайте у розділі «Наша екологічна відповідальність».

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОКЕАНІВ, МОРІВ І МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ПрАТ «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 діяльності філій 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.
Детальніше читайте у розділі «Наша екологічна відповідальність».
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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 в галузі сталого розвитку.
Детальніше читайте у розділі «Відповідальне управління».

ДОДАТКИ

Якісна освіта

ПАРТНЕРСТВО
ЗАРАДИ СТІЙКОГО
РОЗВИТКУ

ЗМІЦНЕННЯ ЗАСОБІВ ЗДІЙСНЕННЯ Й АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Міцне здоров’я і
благополуччя

Компанія у своїй діяльності дотримується національного законодавства. Протидія корупції та
шахрайству, запобігання конфліктам інтересів є важливими напрямками роботи Товариства у
цій сфері. У звітному періоді компанія розробила та затвердила Типову посадову інструкцію
професіонала з антикорупційної діяльності філій ПрАТ «Укргідроенерго». У 2019 році було забезпечено повноцінне функціонування (з дотриманням вимог конфіденційності) «Електронної
пошти довіри» та «Телефонної лінії довіри». ПрАТ «Укргідроенерго» відповідально підходить
до ведення бізнесу та на постійній основі проводить антикорупційну перевірку своїх ділових
партнерів.
Детальніше читайте у розділі «Відповідальне управління».

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Подолання голоду

СПРИЯННЯ ПОБУДОВІ МИРОЛЮБНОГО Й ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ВСІХ І СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ,
ПІДЗВІТНИХ ТА ЗАСНОВАНИХ НА ШИРОКІЙ УЧАСТІ ІНСТИТУЦІЙ НА ВСІХ РІВНЯХ

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

МАТРИЦЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН

ЗАХИСТ І ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ СУШІ ТА СПРИЯННЯ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ, РАЦІОНАЛЬНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ, БОРОТЬБА З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ, ПРИПИНЕННЯ І
ПОВЕРНЕННЯ НАЗАД ПРОЦЕСУ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗУПИНКА ПРОЦЕСУ ВТРАТИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Товариство здійснює свою діяльність в рамках державної політики та екологічного національного законодавства. Діяльність компанії серед іншого спрямована і на запобігання забрудненню
земельних ресурсів територій розташування ГЕС. Зокрема, протягом 2019 року продовжувалась
реалізація напрацьованих заходів, серед яких очищення від сухостою зелених насаджень, засівання травою схилів територій ГЕС. Регулярно виконувався покіс трави. На станціях проведено
озеленення території (посаджено дерева, кущі, квіти).
Детальніше читайте у розділі «Наша екологічна відповідальність».

МИР ТА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Скорочення
нерівності
Сталий розвиток
міст та спільнот
Відповідальне споживання та виробництво
Пом’якшення наслідків зміни клімату
Збереження
морських ресурсів
Збереження
екосистем суші
Мир, справедливість
та сильні інститути
Партнерство заради
сталого розвитку

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

Промисловість, інновації та інфраструктура

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

Подолання бідності

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЕКОСИСТЕМ
СУШІ

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Гендерна рівність
Чиста вода та належні санітарні умови
Доступна та чиста
енергія
Гідна праця та економічне зростання

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Безпечне виробництво електричної енергії гідро
електростанціями

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

Підвищення рівня
безпеки діючих
гідроелектростанцій та продовження терміну
експлуатації

-

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

Забезпечення
належного рівня
аварійної готовності та надійної
роботи турбін

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

Забезпечення
належної якості
та обсягів ремонтних робіт
на гідроелектростанціях

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

Забезпечення безпечних
умов праці

-

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

Підвищення
ефективності роботи

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

Підвищення продуктивності праці
та збереження
робочих місць

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

Забезпечення
координації заходів соціального
розвитку Товариства із державною соціальною
політикою

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

ЦСР ООН
/ Цілі ПрАТ
«Укргідро
енерго»
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ВЗАЄМОДІЯ ІЗ
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

Прозорі взаємовідносини зі стейкхолдерами є запорукою стійкого та динамічного розвитку Товариства. ПрАТ «Укргідро
енерго» співпрацює з зацікавленими сторонами у різних форматах, дотримуючись принципів поваги до інтересів усіх
сторін, регулярності контактів, а також своєчасного інформування про ключові аспекти своєї діяльності.
Компанія працює з колом зацікавлених сторін, до яких належать:
населення;
органи державної влади;
підрядники;
працівники;
наукова та експертна спільнота, інститути Академії наук України, експерти-науковці з питань екології;
ЗМІ;
інститути громадського суспільства, екологічні, галузеві та антикорупційні неурядові організації;
міжнародні неприбуткові організації екологічного та енергетичного спрямування;
органи місцевого самоврядування та місцеві громади.
Компанія регулярно переглядає та актуалізує перелік зацікавлених сторін та систему взаємодії з ними, що дозволяє
підтримувати ефективність каналів комунікації. Взаємодія зі стейкхолдерами передбачає регулярний діалог між Товариством та такими сторонами, що може бути ініційований будь-якою стороною.
У 2018 році ПрАТ «Укргідроенерго» вперше опублікувало Звіт керівництва з урахуванням міжнародних стандартів та
підходів до звітності, зокрема керівництва GRI Standards, Цілей сталого розвитку ООН, стандарту AA1000 Stakeholder
Engagement Standard (SES).
ВЗАЄМОДІЯ ПРАТ УКРГІДРОЕНЕРГО ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ У 2019 РОЦІ
ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ
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НАСЕЛЕННЯ

Очікування зацікавлених сторін.
Безпечне та надійне виробництво електроенергії.
Прозорі та незавищені тарифи на електроенергію.
Відкритість та прозорість.
Внесок компанії у соціальний та економічний розвиток України.
Формати взаємодії із зацікавленими сторонами.
Публічна звітність Товариства.
Проведення і участь в публічних заходах, ділових зустрічах, переговорах.
Інформування про діяльність компанії за допомогою публікацій в ЗМІ і на офіційному сайті.
Результати взаємодії у 2019 році.
Організація екскурсій на філії компанії.

ОРГАНИ
ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ

Очікування зацікавлених сторін.
Безпечне та надійне виробництво електроенергії.
Сталий розвиток компанії у довгостроковій перспективі.
Відповідність високим стандартам ділової етики.
Відкритість та прозорість.
Внесок компанії у соціальний та економічний розвиток України.
Сплата податків.
Забезпечення робочими місцями.
Розвиток партнерства.
Дотримання вимог українського та міжнародного законодавства.
Формати взаємодії із зацікавленими сторонами.
Проведення зустрічей з представниками органів державної влади.
Участь у роботі дорадчих органів, а також цільових експертних робочих груп, публічних слуханнях тощо.
Взаємодія через галузеві та громадські асоціації.
Результати взаємодії у 2019 році.
Участь у плановому засіданні Міжвідомчої комісії щодо режиму роботи водосховищ.
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ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ
ПІДРЯДНИКИ

ПРАЦІВНИКИ
КОМПАНІЇ

НАУКОВА ТА
ЕКСПЕРТНА СПІЛЬНОТА,
ІНСТИТУТИ АКАДЕМІЇ
НАУК УКРАЇНИ,
ЕКСПЕРТИ-НАУКОВЦІ З
ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ
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СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ
Очікування зацікавлених сторін.
Отримання своєчасної та доступної інформації про проведення тендерів.
Здійснення прозорих процедур державних закупівель.
Відкритість та прозорість.
Взаємовигідне співробітництво.
Формати взаємодії із зацікавленими сторонами.
Проведення попередньої кваліфікації постачальників.
Проведення тендерних процедур закупівлі товарів і послуг.
Проведення переговорів з потенційними партнерами.
Проведення ділових зустрічей з постачальниками, участь в конференціях і галузевих асоціаціях.
Оцінка і аудити постачальників і підрядників.
Результати взаємодії у 2019 році.
Опрацьовано 413 процедур із закупівлі товарів, робіт та послуг.
Опрацьовано в електронній системі документообігу 374 договори з контрагентами.
Проведено антикорупційну експертизу 2 973 договорів з контрагентами та антикорупційну перевірку 2 636 ділових партнерів.
Очікування зацікавлених сторін.
Гідна оплата праці та соціальні гарантії.
Безпечні та комфортні умови праці.
Дотримання прав людини.
Прозорість управлінських процесів.
Можливості для професійного розвитку.
Формати взаємодії із зацікавленими сторонами.
Організація навчання техніці безпеки та реалізація програм поліпшення умов праці.
Реалізація заходів щодо соціальної підтримки працівників і членів їхніх родин.
Реалізація програм підвищення кваліфікації, навчання та розвитку персоналу.
Зустрічі з керівництвом різного рівня.
Розгляд звернень від працівників.
Інформування співробітників про діяльність компанії, можливості професійного зростання через корпоративні медіа та соціальні мережі.
Результати взаємодії у 2019 році.
Зростання у 2019 році заробітної плати на 43 % проти 2018 року.
Схвалення Колективного договору на 2019–2021 роки.
Старт програми «Моє робоче місце», яка передбачає підвищення комфорту працівників.
Протягом 2019 року пройшли навчання 56 осіб.
Підвищили кваліфікацію із тривалим та короткостроковим навчанням 710 осіб.
В рамках Програми розвитку відпочинку та туризму персоналу співробітники компанії
відвідали Барселону.
Організація заходів до Дня енергетика у філіях Товариства.
Очікування зацікавлених сторін.
Розвиток науково-технічної співпраці.
Інноваційний розвиток компанії та галузі загалом.
Формати взаємодії із зацікавленими сторонами.
Залучення до екологічного наукового супроводу проєктів планованої діяльності та обґрунтування впровадження екологічних проєктів (договірна діяльність).
Результати взаємодії у 2019 році.
Отримання експертного висновку щодо успішного проведення випробування технології
аерації на г/а ГЕС.

ЗМІ

ІНСТИТУТИ
ГРОМАДСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА,
ЕКОЛОГІЧНІ, ГАЛУЗЕВІ
ТА АНТИКОРУПЦІЙНІ
НЕУРЯДОВІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Очікування зацікавлених сторін.
Відкритість та прозорість.
Отримання оперативної, об’єктивної та доступної інформації щодо діяльності компанії.
Формати взаємодії із зацікавленими сторонами.
Інформаційне висвітлення діяльності Товариства в загальноукраїнських та регіональних ЗМІ за ключовими напрямками діяльності компанії та проєктами.
Організація та проведення прес-турів та прес-конференцій.
Результати взаємодії у 2019 році.
Організація брифінгів, прес-турів та прес-конференцій, активна співпраця та постійне
надання інформації загальнонаціональним та регіональним ЗМІ.
Підготовка фахівцями компанії інформаційних матеріалів, заяв, повідомлень, анонсів
для ЗМІ про діяльність Товариства, фотозвіти, інфографіки, відеоролики та розміщення їх
на офіційному веб-сайті Товариства, у офіційних групах компанії у соціальних мережах та
у засобах масової інформації.
Активне просування інформаційного контенту у соціальних мережах на офіційній сторінці компанії: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Просування інформаційного контенту на кросплатформенних месенджерах Telegram та Viber.
Взаємодія та розвиток контактів з прес-службами Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,
компаній-партнерів, фірм, що працюють на одному ринку з Товариством.
Систематична робота щодо покращення видимості веб-сайту в мережі Інтернет та офіційних сторінок компанії у соціальних мережах. В компанії сформовано фото- та відеоархіви, які постійно оновлюються.
Очікування зацікавлених сторін.
Відкритість та прозорість.
Підзвітність, відповідність національним та міжнародним нормам.
Відповідність високим стандартам ділової етики.
Партнерство в реалізації спільних проєктів.
Формати взаємодії із зацікавленими сторонами.
Участь у засіданнях басейнових рад (двічі на рік), підготовка доповідей про екологічні
проєкти, обговорення важливих питань щодо планованої діяльності, участь у конференціях, підвищення кваліфікації в межах тренінгу.
Результати взаємодії у 2019 році.
Участь у двох зустрічах басейнової ради Дністра 24 травня 2019 року та 13 грудня 2019
року у м. Івано-Франківську.
Участь у двох засіданнях басейнової ради нижнього Дніпра 16 травня 2019 року та 13
грудня 2019 року у м. Херсоні.
Участь у двох зустрічах басейнової ради середнього Дніпра 16 травня 2019 року та 28
жовтня 2019 року у м. Черкаси.
Участь у зустрічі з представниками Федерації роботодавців України, виробниками
електричної енергії та активістами ГО «Енергетичний омбудсмен», яка відбулася за підтримки ФРУ.
Участь у щорічній стратегічній конференції «ЕКОлогічний діагноз та рецепт оздоровлення для бізнесу в Україні: шукаємо рішення», що проходила 7 листопада 2019 року.
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ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ

68

МІЖНАРОДНІ
НЕПРИБУТКОВІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ЕКОЛОГІЧНОГО ТА
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ

Очікування зацікавлених сторін.
Відкритість та прозорість.
Підзвітність, відповідність національним та міжнародним нормам.
Відповідність високим стандартам ділової етики.
Партнерство у реалізації спільних проєктів.
Формати взаємодії із зацікавленими сторонами.
Участь у засіданнях, робочих групах, сприяння обміну інформацією, є окремий розділ
на сайті компанії для інформування.
Результати взаємодії у 2019 році.
Участь у другому засіданні Дністровської комісії, що відбулося 4–5 квітня 2019 року у
Києві.
Участь у міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє».

ОРГАНИ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
ТА МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Очікування зацікавлених сторін.
Сталий розвиток компанії у довгостроковій перспективі.
Участь у соціальному та економічному розвитку територій, де працює компанія.
Підтримка наявних та створення нових робочих місць.
Соціальне партнерство.
Формати взаємодії із зацікавленими сторонами.
Проведення діалогів з представниками місцевої влади з метою інформування про діяльність компанії в регіонах присутності.
Публікація корпоративної звітності.
Публікації в ЗМІ та на офіційному сайті компанії.
Організація тематичних конференцій та заходів.
Результати взаємодії у 2019 році.
Проведено низку тренінгів «Розробка стратегічних підходів ПрАТ «Укргідроенерго»
до розбудови партнерства та взаємодії з місцевими громадами» для працівників філій:
«Канівська ГЕС», «Каховська ГЕС», «Дністровська ГЕС» та «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» з залученням до участі представників місцевих громад, представників
організацій громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування та інших
зацікавлених осіб.
Проведено зустрічі з представниками влади об’єднаної громади Канівського р-ну.
Участь у Міжнародному економіко-гуманітарному форумі Ukrainian ID у м. Каневі.
Фінансування об’єктів соціальної сфери м. Новодністровськ та Сокирянського району:
у 2019 році при перерахунку вартості залишкових робіт сума на фінансування соціальної
сфери склала 276 млн грн.
Участь в організації громадських слухань Звіту з оцінки впливу на довкілля проєкту
«Будівництво та експлуатація ПрАТ «Укргідроенерго» гідроелектростанції «Каховська ГЕС-2» в Бериславському р-ні Херсонської області».
Проведення понад 100 заходів соціокультурного, спортивного, історичного, інформаційного спрямування серед громад в місцях присутності філій Товариства: участь у заходах, присвячених річниці з дня Чорнобильської трагедії (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 Товариства проведені заходи до Дня захисту дітей та Дня знань.
Організовано та проведено 287 екскурсій (з освітньою, науковою, інформаційною чи
пізнавальною метою) для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, іноземних громадян, а також громадян України (крім ділових зустрічей та міжнародних візитів), які в установленому порядку звернулися до керівництва філій Товариства.
За звітний період філії компанії відвідали 6 433 особи.
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ПрАТ «Укргідроенерго» спрямовує максимум зусиль на виконання завдань та заходів, передбачених Енергетичною
стратегією до 2035 року та Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року. У 2019 році ПрАТ «Укргідро
енерго» продовжило виконання взятих на себе зобов’язань щодо модернізації та реконструкції діючих, а також будівництва нових ГЕС і ГАЕС (третя черга Дністровської ГАЕС (ГА № 5 - 7), Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2). Під час
модернізації гідроагрегатів спеціалісти компанії та підрядні організації досягають збільшення строку служби обладнання, підвищують коефіцієнт корисної дії, усувають можливі негативні наслідки для екології басейну річок, а крім того,
суттєво збільшують діапазон регулювання.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
У 2017–2019 РОКАХ, МЛН ГРН З ПДВ

Всього профінансовано

За джерелами фінансування,
власні кошти

3 938,2
3 531
3 334

ОГЛЯД
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
КОМПАНІЇ

2 853,7
3 105
2 466

2017
2018
2019

2017

2018

2019

Кошти міжнародних
фінансових організацій
1 084,5
426
868
2017
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2019
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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, що, в свою чергу, зміцнить енергонезалежність України.

ОСНОВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЄКТИ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

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 у складі гідроагрегату № 4

2017–2023

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

2021–2028

Будівництво Канівської ГАЕС

2007–2027

Будівництво Каховської ГЕС-2

2017–2027

Реалізація інвестиційних проєктів ПрАТ «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/ГАЕС.
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;
завершені роботи по капітальному ремонту автодороги в м. Канів.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЕС ТА ГАЕС
КИЇВСЬКА ГАЕС
З 1 жовтня 2019 року гідроагрегат № 2 Київської ГАЕС був введений в промислову експлуатацію. Після реконструкції
потужність гідроагрегату зросла на 5,8 МВт і наразі складає 46,8 МВт.
Укргідроенерго є одним з основних водокористувачів в системі водогосподарського комплексу України. Це покладає
на Товариство велику відповідальність у використанні водних ресурсів та зобов’язання приділяти значну увагу питанням охорони довкілля. Екологічними та соціальними результатами реалізації проєкту реконструкції гідроагрегату
№ 2 Київської ГАЕС будуть зменшення техногенного навантаження на довкілля, зниження шкідливого впливу викидів
на здоров’я населення за рахунок зменшеного використання органічного палива і викидів забруднюючих речовин в
навколишнє середовище, в тому числі парникових газів. Реконструйований гідроагрегат унеможливить потрапляння
олив до вод Дніпра.
Наразі на ГАЕС почалися роботи щодо гідроагрегату № 6 та йде 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
почнуться роботи на гідроагрегаті № 14. Після встановлення на об’єкті нового оснащення передусім зросте робоча
потужність станції. Окрім того, в процесі реконструкції ДніпроГЕС буде впроваджена низка 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. Було повністю замінено асфальтове покриття, проведено армування між балками № 3–4, виконані
роботи з посилення бетонних плит перекриття прогонних конструкцій 1932 року металевими листами з фіксуванням
анкерами, а також посилено балки біля деформаційного шва № 11.
Роботи виконувались власним коштом Товариства.
СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС
У 2019 році на Середньодніпровській ГЕС була завершена реконструкція гідроагрегатів № 3 та № 4. Зокрема, модернізовано маслонапірну установку (МНУ) блоку № 2 станції, до складу якого входять гідроагрегати № 3 і № 4 та система
технічного водопостачання на цих гідроагрегатах. Змонтовано виготовлені у Німеччині нові насоси для МНУ — надійні, сучасні та екологічно безпечні. Реконструкція гідроагрегатів підвищила надійність експлуатації трубопровідної арматури: замінено усі застарілі засувки на нові з нержавіючої сталі, а також мінімізована можливість протікань трубопроводів. Почалися роботи з реконструкції гідроагрегату № 2.
ДНІСТРОВСЬКА ГЕС
Протягом звітного періоду тривала реалізація II черги реконструкції Дністровської ГЕС, що розпочалася у 2007 році.
Йдуть роботи з реконструкції ядра лівобережної та правобережної кам’яно-земляних гребель. Загальна довжина
ділянки виконання робіт по лівобережній кам’яно-земляній греблі становить 491,37 м. п. Виконано роботи з виїмки
ґрунту для улаштування траншеї під форшахту, проведене бетонування фундаментів форшахти, а також траншея заповнена бентонітовим розчином. Також протягом 2019 року відбувся плановий капітальний ремонт гідроагрегату № 6.
КАНІВСЬКА ГЕС
У 2019 році тривала реконструкція гідроагрегатів 4-го блоку на Канівській гідроелектростанції. Одночасно проводилась реконструкція чотирьох гідроагрегатів та блочного обладнання. Вже зібрано та перенесено в проточну частину
збільшений вузол гідроагрегату № 14, демонтовано та перенесено на монтажний майданчик обладнання гідроагрегату № 15, проводиться збирання збільшеного вузла гідроагрегату № 16 та закінчена антикорозійна обробка проточної
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частини та складових агрегатів № 14 та 16. Також виконувався великий обсяг робіт з демонтажу застарілого обладнання гідроагрегату № 13 та підготовка до встановлення нового. Було закінчено демонтаж блочного обладнання в приміщеннях ЗРУ, ТВП, ГВ та ведеться підготовка до встановлення нового. Закінчити роботи планують до травня 2020 року.
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Компанія працює над залученням коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації будівництва. Про свою
зацікавленість в цьому проєкті вже заявили експерти Світового банку.
СОЦІАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПРОЄКТ

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

РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Товариство вважає використання відновлюваних джерел енергії важливим аспектом. 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.

ПЕРСПЕКТИВНІ БУДІВНИЦТВА СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

потужність

10,6
МВт

літій-іонна
акумуляторна
батарея
ємністю

46 1

од.

МВт

понад

40

очікуваний
обсяг
інвестицій млн дол.
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КАНІВСЬКА ГЕС

потужність

КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС

13,5

потужність

МВт

акумуляторна
батарея
обсягом

22 3

од.

МВт

понад

56

очікуваний
обсяг
інвестицій млн дол.

6,5

СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС

потужність

МВт

акумуляторна
батарея
ємністю

60 1

КАСКАД
ДНІСТРОВСЬКИХ
ГЕС І ГАЕС

потужність

МВт

од.

МВт

понад

47

5,3

очікуваний
обсяг
інвестицій млн дол.

літій-іонна
акумуляторна
батарея
ємністю

25 1
МВт

понад

22

28

очікуваний
обсяг
інвестицій млн дол.

акумуляторна
батарея
ємністю

15 1

од.

МВт

понад

28

«Наша компанія генерує найбільш чисту в екологічному сенсі енергію. Альтернативна енергетика в нашій
країні отримала стрімкий розвиток. Цей сегмент необхідно розвивати, але для нього потрібен швидкий
маневруючий резерв. На 1 000 МВт альтернативних джерел енергетики потрібно приблизно 700 МВт
регулюючих потужностей. Тому розвиток гідроенергетики, безперечно, має стати пріоритетом», — заявив під час підписання меморандуму генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.
У свою чергу Руслана Лижичко запропонувала спільно створити Центр розвитку екологічної енергії в Україні, який виконуватиме
соціальну місію донесення до населення важливість використання «чистої енергії». Також вона висловилася щодо необхідності
створення Стратегії розвитку чистої енергії в Україні як екомоделі в цілому.

МВт

од.

МЕМОРАНДУМ ПРО
СПІВПРАЦЮ У СФЕРІ
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ
28 лютого ПрАТ «Укргідроенерго» підписало Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері популяризації розвитку
відновлюваної енергії з громадською організацією «Офіс амбасадора відновлювальної енергії», представником якої була екоактивістка та співачка Руслана Лижичко.
Мета підписання меморандуму — розвиток ефективної співпраці у сфері переходу України на виробництво та споживання енергії
з відновлюваних джерел, підтримка реалізації стратегії розвитку відновлюваної енергетики в Україні, розвиток відновлюваної
енергетики як інноваційної складової національної економіки, що сприятиме покращенню соціально-економічних показників
розвитку України та її енергетичній незалежності.

БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ СПРИЯТИМЕ:
поліпшенню асортименту та якості допоміжних послуг Товариства;
підтримці інтеграції відновлювальних джерел енергії;
підтримці приєднання до європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E);
зменшенню витрат на технічне обслуговування та продовження терміну експлуатації ГЕС.

КАСКАД
КИЇВСЬКИХ ГЕС І ГАЕС

ПрАТ «Укргідроенерго» планує реалізувати соціальний енергетичний проєкт на Дністровському каскаді гідро
електростанцій. Його мета — забезпечити використання відновлювальних джерел енергії для місцевих транспортних засобів, які живляться від електроенергії, за ціною, нижчою за тарифи для другого класу споживачів.
Планується збудувати сонячну електростанцію потужністю 28 МВт та встановити одну акумуляторну батарею
ємністю 15 МВт. Очікується, що соціальне споживання електроенергії в рамках проєкту становитиме 21 000 МВтгод на рік, а щорічна економія витрат на електроенергію досягне 1,95 млн доларів на рік. Загальні інвестиції в
соціальний проєкт складуть понад 28 мільйонів доларів.

очікуваний
обсяг
інвестицій млн дол.

«Гідроенергетика — це зараз основне рішення для стратегії розвитку відновлювальної енергетики.
Якщо ми говоримо про енергетичну незалежність України, для цього нам потрібні дуже потужні рішення. Потужності гідроенергетики в Україні величезні. Якщо ми захочемо відмовитися від атому,
вугілля та нафти, то замінити їх зможе тільки гідроенергетика. Наша кооперація з Укргідроенерго,
цей меморандум, який ми підписали, дадуть перший серйозний поштовх для стратегії української
енергетичної незалежності», — зауважила Руслана Лижичко.
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ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

ЗАДАЧІ ПРОЄКТУ
ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ 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.

42 166

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЄКТУ:

2007–2027
роки

млн грн
з ПДВ
з них

БУДІВНИЦТВО
КАНІВСЬКОЇ ГАЕС
78

кредитні
кошти

власні
кошти

29 409

12 757

млн грн

млн грн

чиста
приведена
вартість

внутрішня
норма
рентабельності

індекс
прибутковості

13 617

9,52

1,38

млн грн

%

дисконтований термін
окупності

бюджетний
ефект

18

25 470

років

млн грн

РЕАЛІЗОВАНО
У 2019 РОЦІ:

проводились землевпорядкувальні роботи та археологічні дослідження в місцях майбутнього проведення земляних робіт на території будівництва споруд ГАЕС;
велися переговори з потенційними інвесторами для реалізації проєкту.

ФІНАНСУВАННЯ
ПРОЄКТУ:

Станом на 01 січня 2020 р. проєкт профінансовано на суму 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;
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:

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 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.
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ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО
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УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
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ДОДАТКИ

ЗАДАЧІ ПРОЄКТУ

БУДІВНИЦТВО
КАХОВСЬКОЇ ГЕС-2

ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

2017–2027
роки

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ

18 121,4

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 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.
Загальна вартість проєкту: 18 121,4 млн грн. з ПДВ.

млн грн
з ПДВ

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЄКТУ:
чиста
приведена
вартість

внутрішня
норма
рентабельності

дисконтований період
окупності

млрд грн

%

років

1,617

80

7,3

19,5

індекс
прибутковості

бюджетний
ефект

1,12

9,817
млрд грн

РЕАЛІЗОВАНО
У 2019 РОЦІ:

розроблено інвестиційний проєкт будівництва станції, який у листопаді було презентовано на
Міжнародному економічному форумі;
підписано Меморандум про співпрацю між «Укргідроенерго» та Херсонською облдержадміністрацією щодо реалізації інвестпроєкту;
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».

ФІНАНСУВАННЯ
ПРОЄКТУ:

Станом на 01 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:
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:

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;
здійснити заходи щодо залучення коштів (кредитів) іноземних інвесторів під державні гарантії
або ініціювати залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційного проєкту.
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БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ
ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС —
ГІДРОАГРЕГАТУ № 4

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

ЗАДАЧІ ПРОЄКТУ:
ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

2007–2022
роки

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ

4 513,2
млн грн

збільшити установлену потужність Дністровської ГАЕС на 324 МВт в турбінному режимі та на
421 МВт в насосному режимі. Виробіток електроенергії
складе 768 млн кВт•год на рік.
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЄКТУ:
чистий
дисконтований
дохід

внутрішня
норма
прибутку

14 290,5

34,12

млн грн

%

індекс
прибутковості

дисконтований термін
окупності

4,80

6

років

Основні показники проєкту на 31.12.2019.

РЕАЛІЗОВАНО
У 2019 РОЦІ:

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.

ФІНАНСУВАННЯ
ПРОЄКТУ:

Станом на 01 січня 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. Кошти
були спрямовані 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:
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пуск четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС наприкінці 2020 року.
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

ЗАДАЧІ ПРОЄКТУ:
ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1983–2022
роки

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ

17 351
млн грн

ЗАВЕРШЕННЯ
БУДІВНИЦТВА
І ЧЕРГИ
ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС
У СКЛАДІ ТРЬОХ
ГІДРОАГРЕГАТІВ
84

зниження кількості пусків блоків ТЕС;
забезпечення роботи нових блоків АЕС в умовах
змінних режимів ОЕС України; підвищення потужності
ГАЕС.
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЄКТУ:
чистий
дисконтований
дохід

внутрішня
норма
прибутку

8 884

18,5

млн грн

%

індекс
прибутковості

дисконтований термін
окупності

3,0

4

роки

РЕАЛІЗОВАНО
У 2019 РОЦІ:

відкориговано проєкт будівництва першої черги Дністровської ГАЕС;
введено в дію всі три гідроагрегати;
тривали будівельні роботи на усіх конструктивах;
велися роботи, необхідні для нарощення нижньої водойми, що дозволить збільшити час
роботи ГАЕС та, відповідно, збільшити виробіток.

ФІНАНСУВАННЯ
ПРОЄКТУ:

Станом на 01 січня 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. Кошти
були спрямовані 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:

продовжити будівництво, виходячи з фінансових можливостей ПрАТ «Укргідроенерго»,
і в цілому завершити реалізацію проєкту.
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ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

ЗАДАЧІ ПРОЄКТУ:
ТЕРМІН
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

2021–2028
роки

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ
(ОРІЄНТОВНА)

26 108,7
млн грн

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.
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЄКТУ:
чиста
приведена
вартість

внутрішня
норма
рентабельності

дисконтований термін
окупності

2 016

7,6

23,7

млн грн

%

роки

індекс
прибутковості

бюджетний
ефект

1,10

20 224
млн грн

(згідно з інвестиційним проєктом 2019 року).

РЕАЛІЗОВАНО
У 2019 РОЦІ:

ТРЕТЯ ЧЕРГА
БУДІВНИЦТВА
ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС

86

На замовлення ПрАТ «Укргідроенерго» генеральним проєктувальником будівництва
ПрАТ «Укргідропроект» виконано розробку вихідних даних, необхідних для підготовки
інвестиційного проєкту. Орієнтовна вартість реалізації проекту 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 гідроагрегатів Дністровської ГАЕС».
ПрАТ «Укргідроенерго» проводить роботу з пошуку кредитора для забезпечення фінансування, необхідного для здійснення будівництва.
Разом із завершенням будівництва третьої черги буде повністю завершено спорудження
Дністровської ГАЕС (сім гідроагрегатів), що дасть значний системний, економічний та соціальний ефекти.

ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ЗА 2019 РІК

87

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ПЛАНИ НА
2020 РІК ТА
СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ
ПЕРСПЕКТИВУ

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

У 2020 році та середньостроковій перспективі ПрАТ «Укргідроенерго» продовжуватиме реалізацію інвестиційних проєктів, які спрямовані на надійний та ефективний розвиток гідроенергетики для забезпечення енергетичної безпеки України. Введення в експлуатацію нових
гідроагрегатів гідроакумулюючих електростанцій є визначальним у розв’язанні проблеми
дефіциту високоманеврених потужностей в Об’єднаній енергетичній системі України та має
позитивний економічний ефект для зазначеної системи.
Серед основних завдань на 2020 рік та середньострокову перспективу:
проведення масштабної модернізації ГЕС та ГАЕС;
здійснення заходів щодо залучення коштів (кредитів) іноземних інвесторів під державні гарантії для будівництва Канівської ГАЕС, третьої черги Дністровської ГАЕС (ГА №5,
№6, №7) та Каховської ГЕС-2;
завершення розробки Оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2»;
завершення етапу проєктування та проходження державної експертизи проєктної документації щодо будівництва Каховської ГЕС-2;
запуск четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС наприкінці 2020 року.
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5
СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Одним із ключових факторів успішного розвитку Укргідроенерго є його працівники. Людина — це найвища
цінність компанії, на якій будується ставлення до кожного співробітника. Для Товариства важливі її гідність,
здоров’я, добробут, мотиваційні аспекти 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. Компанія послідовно дотримується принципів рівних можливостей для всіх гендерних та вікових
груп. У ПрАТ «Укргідроенерго» з повагою ставляться до кожного працівника, забезпечують захист його
особистих прав та свобод. Праця персоналу є добровільною та винагороджується належним чином.
У компанії впроваджуються програми з розвитку професійних знань і інновацій, докладаються зусилля
для підвищення соціальної захищеності працівників,
створюються умови для ефективної взаємодії між підрозділами і комфортного клімату всередині колективів. Особлива увага приділяється розвитку навичок
сучасного управління серед керівників усіх рівнів, починаючи від топ-менеджменту компанії, керівництва
філій до менеджерів середньої ланки.

КАДРОВИЙ СКЛАД
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
92

Запорукою стабільної генерації електроенергії та
розвитку ПрАТ «Укргідроенерго» є висококваліфіковані кадри. Товариство намагається підвищувати власну привабливість як роботодавця, залучати
та утримувати молодих і висококваліфікованих
фахівців. Усі відносини у компанії базуються на
партнерстві.
В Укргідроенерго 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 ПрАТ «Укргідроенерго» також завжди раді
молодим фахівцям та тим, хто зацікавлений у проходженні на підприємстві безкоштовної виробничої практики.
ПрАТ «Укргідроенерго» проти будь-якої дискримінації. Товариство бере на роботу людей незалежно
від віку. Головне — відповідні професійні якості. Наразі з 3 тис. співробітників понад 600 — пенсіонери.
Вони не лише успішно передають свій досвід молодим фахівцям, а й завзято навчаються самі.

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

«СЕМІНАР - ПРАКТИКУМ
СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ І
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК
ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ»
У листопаді-грудні 2019 року 40 співробітників апарату
управління ПрАТ «Укргідроенерго» взяли участь у семінарі-практикумі, присвяченому сучасному управлінню і
формуванню навичок ефективної взаємодії. Протягом двох
днів керівники різних відділів компанії навчались виявляти
основні потреби колективу і працювати з ними, удосконалювали навички роботи з персональними і колективними
запереченнями та навички неконфліктного спілкування.
Крім того, на семінарі обговорили тему формування комплексного уявлення про корпоративний імідж і корпоративну культуру компанії.
Також відбувся тренінговий модуль з питань гендерної
рівності за участі керівників компанії, який провели фахівці з гендерних питань Проєкту енергетичної безпеки (ESP)
USAID.

У зв’язку з роботою Товариства в умовах нового
ринку електроенергії протягом 2019 року загальна
чисельність працівників суттєво змінювалась.
На 31 грудня 2019 року облікова кількість штатних працівників ПрАТ «Укргідроенерго» склала 3 219 осіб (3 058 осіб станом на 31 грудня
2018 року).
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ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ОЗНАКОЮ, 2017–2019 РОКИ, ОСІБ

Професійна ознака

2017

2018

2019

Керівники

613

655

697

Професіонали

526

528

564

Фахівці

161

149

165

Технічні службовці

11

11

9

1 569

1 524

1 591

181

191

193

Кваліфіковані та інші робітники
Найпростіші професії

Більша частина персоналу Укргідроенерго — чоловіки, що зумовлено специфікою діяльності компанії. При цьому у Товаристві прийнята рівна ставка заробітної плати для чоловіків і жінок і дотримується принцип рівних
кар’єрних можливостей.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

2018

2019

Чисельність працівників (облікова на кінець звітного періоду)

3 061

3 058

3 219

Чоловіків

2 241

2 217

2 307

Жінок

820

841

912

Жінки на керівних посадах

121

135

155

Повна виша

94

ДОДАТКИ

2017

Неповна та базова вища

2018

1 536

637

1 427

627

1 410

639
2017

2019

2018

2019

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЧАСТКА ЖІНОК НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ, 2017–2019 РОКИ
Всього працівників
(облікова чисельність)

Всього жінок

2017

2018

Зокрема, на
керівних посадах

3 219
3 058
3 061

912
841
820

155
135
121

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

Зокрема, на
керівних посадах

Всього жінок
Протягом 2019 року у ПрАТ «Укргідроенерго» налічувалось 1 536 працівників, які мають повну вищу освіту
(1 427 — у 2018 році), й 637 — неповну та базову вищу освіту (627 — у 2018 році). Тобто 67,5 % персоналу мають
неповну, базову та повну вищу освіту. 10 працівників Товариства мають науковий ступінь. Робітничі посади
обіймають 352 працівника, які мають повну вищу освіту, й 433, що моють неповну та базову вищу освіту.
717 працівників ПрАТ «Укргідроенерго» отримують пенсію, 80 — потерпілі від Чорнобильської катастрофи (категорія І — 30 осіб, категорія ІІ — 50 осіб), 57 — учасники бойових дій, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з
них 32 працівника — учасники ООС.
Протягом 2019 року Товариство провело атестацію 99
10 працівників Товариства мають науковий
працівників. На підставі рекомендацій атестаційних
ступінь.
комісій призначено на вищу посаду 15 працівників,
підвищено кваліфікаційну категорію 40 працівникам.

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ В РОЗРІЗІ
ОСВІТИ, 2017–2019 РОКИ, ОСІБ

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ ЗА ГЕНДЕРНОЮ ОЗНАКОЮ, 2017–2019 РОКИ, ОСІБ

2017

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

2019

28,4 %

4,8 %

27,5 %

4,5 %

27 %

3,95 %
2017

2018

2019

ПрАТ «Укргідроенерго» виступає за гендерну рівність і дає можливість взяти відпустку у зв’язку з материнством та батьківством як співробітницям-мамам, так і співробітникам-татам. Відпустка для догляду за дитиною
надається згідно з усіма законодавчими нормами. Компанія забезпечує умови, що дають працівникам можливіть поєднувати працю з материнством та батьківством, а також матеріальну і моральну підтримку материнства
і дитинства, включно з наданням оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ЗА 2019 РІК

95

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

КІЛЬКІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ, ЯКІ ВЗЯЛИ ВІДПУСТКУ І ПОВЕРНУЛИСЯ ПІСЛЯ
ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З МАТЕРИНСТВОМ/БАТЬКІВСТВОМ, 2019 РІК

Загальна кількість
співробітників, які мали
право на відпустку у
зв’язку з материнством/
батьківством

Загальна кількість
співробітників, які
взяли відпустку у
зв’язку з материнством/
батьківством

всього

всього

61

49

осіб

осіб

Загальна кількість
співробітників, які
повернулися на роботу
після закінчення
відпустки у зв’язку
з материнством/
батьківством

всього

22

Загальна кількість співробітників, які повернулися на
роботу після закінчення
відпустки у зв’язку з
материнством/батьківством
і продовжували працювати
через дванадцять місяців
після повернення на роботу

всього

8

осіб

осіб

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗВІЛЬНЕНИХ ЗА КАТЕГОРІЯМИ, 2018–2019 РОКИ, ОСІБ

Категорії

2018

2019

86

51

виходом на пенсію

61

44

виходом на пенсію через інвалідність

3

-

в) за згодою сторін

84

56

г) у порядку переведення працівника на інше підприємство

8

12

д) 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

п. 1 ст. 40 — скорочення штату працівників

-

1

п. 4 ст. 40 — прогул без поважних причин

-

1

а) звільнено за власним бажанням
б) з ініціативи працівника в зв’язку з:

ж) з ініціативи роботодавця

58
3
осіб
особи

46
3
осіб
особи

22 осіб
0

особи

8 осіб
0

осіб

ПЛИННІСТЬ КАДРІВ
Стабільний кадровий склад — запорука ефективної діяльності Товариства. Для утримання працівників та приваблення нових співробітників ПрАТ «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.
Ще у 2018 році основною причиною плинності кадрів у компанії була неможливість забезпечити молодих спеціалістів роботою за отриманою спеціальністю. Не вистачало вакансій, молодих кадрів не влаштовував рівень
заробітної плати, працівників з інших регіонів відлякувала проблема відсутності житла. У 2019 році ситуація дещо
змінилася на краще завдяки підвищенню зарплат та розширенню соціального пакета. Зокрема, середня заробітна
плата усіх працівників Товариства зросла на 43 %. Коефіцієнт плинності кадрів компанії у 2019 році склав 5,6.

ПЛИННІСТЬ КАДРІВ, 2019 РІК

96

Показник

Осіб

%

Облікова кількість
працівників

3 219

-

Прийнято
працівників

347

11

Звільнено
працівників

186

6

У 2019 році в Товаристві було створено 133 нових
робочих місця (у 2018 році — 37), працевлаштовано 347 осіб, серед них керівників — 20, професіоналів — 67, фахівців — 41, технічних службовців —
2, кваліфікованих робітників — 187, працівників
найпростіших професій — 30 осіб.
За направленням регіональних центрів зайнятості
прийнято 225 працівників (у 2018 році — 182).
Звільнено протягом звітного періоду 186 осіб
(у 2018 році — 264), серед них керівників — 23,
професіоналів — 2, фахівців — 11, технічних службовців — 2, кваліфікованих робітників — 105, працівників найпростіших професій — 17 осіб.
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ПІДТРИМКА РОБІТНИКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я
ПрАТ «Укргідроенерго» не допускає дискримінації на робочому місці за будь-якою ознакою, зокрема й за станом здоров’я, і реалізує заходи з працевлаштування осіб із обмеженими можливостями. Протягом звітного
періоду у Товаристві працювало 138 осіб з обмеженими фізичними можливостями, яких було працевлаштовано
на звичайні робочі місця відповідно до рекомендацій медико-соціальних експертних комісій.
Таким працівникам Товариство забезпечує необхідні умови праці: режим робочого часу та відпочинку, тривалість відпустки тощо.

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я,
2017–2019 РОКИ, ОСІБ

Період

Норматив
працевлаштування
Облікова кількість
осіб із обмеженими
працівників
можливостями
станом на 31.12

Прийнято
у звітному році

Фактично
працювало осіб
з обмеженими
можливостями
станом на 31.12

4%
2017

3 061

119

7

128

2018

3 058

120

10

136

2019

3 219

123

7

138

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Дотримуючись основоположних принципів трудового законодавства України, керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» взяло на себе ініціативу щодо проведення колективних переговорів та розробки і укладання Колективного договору.
Колективний договір гарантує збереження гідного рівня оплати праці і обсягів соціальних гарантій, пільг та
компенсацій працівникам Товариства, забезпечує права трудового колективу та профспілкових комітетів на
участь в управлінні Товариством.
Основна мета договору — надання додаткових, порівняно із визначеними чинним законодавством та угодами,
пільг і гарантій працівникам Товариства. Це, в свою чергу, забезпечує максимально можливий рівень соціального і матеріального благополуччя та захисту персоналу.
Спираючись на справедливі та сучасні системи оплати праці та мотивації, матеріальне і нематеріальне заохочення працівників, ПрАТ «Укргідроенерго» забезпечує формування ефективного та фахового трудового колективу, підвищує ефективність виробничо-господарської діяльності Товариства загалом.
У компанії діє соцпакет, умови якого ухвалені співробітниками. Причому кожен працівник міг вплинути на
умови соцпакета: всі побажання та зауваження були враховані. Як результат, наразі компанія має потужний
соціальний блок, до якого входять
програми медичного страхування,
навчання та розвитку, відпочинку
У червні 2019 року на конференції трудового колективу
та туризму. У філіях функціонують
ПрАТ «Укргідроенерго» було ухвалено новий
обладнані медичні пункти, їдальні,
проєкт Колективного договору на 2019–2021 роки.
кімнати відпочинку. Співробітники
Цьому передувало тривале обговорення та внесення
та їхні діти можуть на пільгових
пропозицій від трудових колективів філій щодо умов та
умовах відпочивати в пансіонатах
оплати праці, оздоровлення та відпочинку.
та санаторіях.
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.

«Соціальна сфера — віддзеркалення процесів, які відбуваються на підприємстві. Продуктивність та якість праці залежать від того, в яких умовах працюють люди. Ми змінюємо на краще наші підприємства і продовжуватимемо робити це надалі. Нам потрібно на високому рівні тримати соціальні стандарти та залучати в галузь молодь. Молодь
не прийде на станції, якщо ми не забезпечимо на підприємствах гідний рівень оплати праці», — впевнений генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

В ПрАТ «Укргідроенерго» діє низка різноманітних соціальних програм, пріоритетами яких є постійне підвищення рівня життя співробітників, здійснення ефективних заходів щодо охорони їхнього здоров’я та професійного розвитку. Це, зокрема, Програма добровільного медичного страхування, обстеження та лікування працівників, надання матеріальної допомоги при народженні дитини, а також виплати на організацію відпочинку та
оздоровлення, підтримка пенсіонерів та ветеранів.
Основні пільги/гарантії персоналу:
програма добровільного медичного страхування із повною компенсацією вартості стандартного пакету послуг;
програма медичного обстеження та програма лікування, виплачується матеріальна допомога на оздоровлення, частково компенсується вартість санаторно-курортного лікування та відпочинку;
виплата компенсації через непрацездатність, інвалідність тощо;
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно із чинним законодавством.
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КОШТИ НА ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Показники
Матеріальна допомога на оздоровлення
Ювілеї
Преміювання до свят

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ВИТРАТИ НА ВИКОНАННЯ НОРМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, 2018–2019 РОКИ

Всього виплат,
тис. грн

Сума, тис. грн
60 600,7
1 218,7
45 694,8

ДОДАТКИ

Найменування

2018

2019

Культурно-масова робота

6 748

13 989

Спортивно-масова робота

430

-

Доплата на дітей з інвалідністю

135,2

Матеріальна допомога на поховання

653,6

Оздоровлення працівників (пансіонати, бази
відпочинку), санаторно-курортне лікування

6 549

7 516

Матеріальна допомога на лікування

595,3

Оздоровлення дітей в ДОЗ, пансіонатах, на базах відпочинку

3 733

3 300

1 334

1 400

360

360

Матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам та ветеранам

1 402

1 979

Медичне страхування працівників

10 529

16 466

Матеріальна допомога працівникам при народженні дитини

1 300

1 020

Інші профспілкові витрати

3 639

-

36 024

46 030

Одноразова допомога при виході на пенсію

5 564,6

Лікування працівників

Виплата за нагородження

9 047,4

Обстеження працівників

Всього

123 510,4

Компанія забезпечує співробітників формою та взуттям, корпоративний транспорт доставляє їх на роботу та додому.
Регулярно проводяться медичні огляди. Створюючи робочі місця, компанія керується рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я та впроваджує стандарти, що забезпечують збереження здоров’я та безпеку співробітників.
У 2019 році в компанії стартувала програма «Моє робоче місце», яка передбачає підвищення комфорту працівників:
ремонтуються приміщення та будівлі, оновлюється техніка. 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.
Компанія регулярно проводить тренінги та семінари для покращення професійної обізнаності співробітників, підтримання позитивного внутрішнього клімату компанії та, як наслідок, підвищення ефективності роботи Товариства.
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.
На основі Колективного договору та відповідних положень про преміювання промислово-виробничого персоналу, персоналу відомчої
воєнізованої охорони, працівників непромислового персоналу
у Товаристві здійснюється преміювання працівників.
У компанії створюють систему 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.
Відпочинок працівників на базі «Гористе».
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На філіях Товариства функціонують підрозділи непромислового призначення/об’єкти соціальної сфери, де
працівники можуть отримати гаряче харчування, першу невідкладну медичну допомогу, 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».

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, 2017–2019 РОКИ, ТИС. ГРН

Утримання об’єктів
соціально-культурного та
житлово-комунального призначення

Фінансування профспілки для виконання
умов Колективного договору
46 036

28 538

37 248

22 626
19 622

2017
2018
2019

За 2019 рік за кошти профспілок було
придбано 2 065 путівок для оздоровлення
працівників та їхніх дітей на загальну суму
11 564 тис. грн.

17 585

2017
2018
2019

У ПрАТ «Укргідроенерго» прагнуть збільшити фінансування профспілки для виконання умов Колективного
договору. Так, виділення коштів на цю статтю витрат з
2017 року дотепер зросло на 262 %.

Протягом 2019 року Товариство вчасно
та в повному обсязі виконало власні
зобов’язання за всіма положеннями
Колективного договору.
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» НА 2019–2026 РОКИ
Основною метою реалізації програми «Розвиток
територій ПрАТ «Укргідроенерго» є створення
сприятливих, безпечних умов праці та відпочинку,
які впливають на працездатність та продуктивність праці, якість роботи і, звичайно, стан здоров’я працівників.
В 2019 році було затверджено програму розвитку територій ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019–
2026 рр., яка включає такі напрямки діяльності:
1. Облаштування приміщень соціального призначення:
капітальний ремонт їдалень;
ремонт баз відпочинку, готелів, гостьових будинків.
2. Облаштування загальної території станції:
проведення модернізації та ремонтних робіт
складського господарства;
придбання необхідного обладнання та устаткування;
виконання косметичного ремонту споруд та будівель (естетичне впорядкування);
ремонт та впорядкування автотранспортного
господарства, придбання необхідного обладнання;
облаштування території філій малими архітектурними формами;
облаштування ділянок для тимчасового зберігання ТМЦ та металобрухту;
облаштування паркової зони та зони реабілітації/відпочинку співробітників;
ремонт теплиць, оранжерей, оновлення опалення, встановлення вентиляції, освітлення та
інше.
3. Оновлення освітлення території, будівель,
гідроагрегатів, під’їзних та розташованих на території станції доріг.
4. Заходи з безпеки та моніторингу території шляхом встановлення стаціонарних та мобільних пожежних постів на території станцій.
5. Модернізація та впорядкування огорожі.

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 ПрАТ «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 найбільшої гідрогенеруючої компанії України 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.

УКРГІДРОЕНЕРГО У
ТОП - 20 НАЙКРАЩИХ
РОБОТОДАВЦІВ РОКУ,
HREFORMATION
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
Товариству добру репутацію як серед фахівців, так і
серед бізнес-партнерів.
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ОПЛАТА ПРАЦІ
ПрАТ «Укргідроенерго» прагне підтримувати гідний рівень заробітних плат для своїх працівників і проводить
єдину політику щодо оплати праці персоналу, орієнтуючись на конкурентоспроможність та дотримуючись спаведливості 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 %.
Станом на 31.12.2019 р. мінімальна тарифна ставка (поСередня заробітна плата працівників
садовий оклад) у ПрАТ «Укргідроенерго» перевищуваПрАТ «Укргідроенерго» у звітному періоді
ла мінімальну заробітну плату на 23 %. Фонд основної
склала 22 663 грн.
заробітної плати у 2019 році перевищив показник за
попередній звітний період на 144 479 тис. грн.

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ, СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ЗРОСТАННЯ,
2017–2019 РОКИ (ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ)

Показник

2017

2018

2019

Фонд оплати праці (тис. грн)

411 093

567 838

833 263

Середня заробітна плата (грн)

11 550

15 794

22 663

зокрема робітники основного виробництва

8 566

11 194

17 523

Ріст заробітної плати (%)

26 %

37 %

43 %

СТРУКТУРА ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, 2018–2019 РОКИ, ТИС. ГРН
Фонд основної
заробітної плати

Фонд додаткової
заробітної плати

Інші заохочувальні та
компенсаційні виплати

385 025
240 546

2018
2019
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332 140
202 880

120 697

2018
2019

2018
2019

125 898
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Безпека праці — це питання, якому у Товаристві приділяється першочергова увага. Безпечні та сприятливі умови праці у
ПрАТ «Укргідроенерго» створено у кожному структурному підрозділі та на кожному робочому місці. Компанія забезпечує
працівникам такі умови, які виключають або зводять до мінімуму можливість впливу шкідливих та небезпечних факторів.
В ПрАТ «Укргідроенерго» та на філіях функціонує система управління охороною праці, в якій визначена конкретна роль і
персональна відповідальність керівників усіх рівнів виробництва.
Систему управління охороною праці спрямовано на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення охорони життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, а також на створення безпечних умов праці на кожному робочому місці, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки
оточуючих, запровадження нових і вдосконалення наявних механізмів управління в галузі охорони праці.
Об’єктом управління охороною праці є діяльність філій, які входять до ПрАТ «Укргідроенерго», а також посадових осіб
щодо забезпечення належних безпечних умов праці.
Система управління охороною праці передбачає розподіл обов’язків та відповідальності осіб, які беруть в ній участь.
Управління охороною праці в ПрАТ «Укргідроенерго» здійснює генеральний директор, у філіях — директори філій. Відповідальність за організаційно-методичну роботу з управління охороною праці покладено на служби охорони праці.
З метою попередження аварій, травматизму і профзахворювань службами охорони праці та керівниками виробничих підрозділів здійснюється контроль за станом охорони праці через оперативне виявлення відхилень в умовах праці у такій
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.
Основні завдання управління охороною праці:
опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці;
підготовка, прийняття та реалізація заходів, спрямованих на забезпечення належних безпечних і здорових умов праці;
організація 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.
Нормативна основа системи управління охороною праці ПрАТ «Укргідроенерго»:
Закон України «Про охорону праці»;
основи законодавства про охорону здоров’я;
акти Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики України;
нормативні акти про охорону праці Держпраці, Міненерговугілля України.
Усі роботи на підприємстві виконуються за нарядами-допусками, розпорядженнями та у порядку поточної експлуатації. Робочі місця регулярно перевіряють директори філій та керівники структурних підрозділів. Другого четверга кожного
місяця на філіях Товариства проводиться День охорони праці. Його результати обговорюються на селекторній нараді.
Щоквартально проводяться селекторні наради щодо виконання приписів контролюючих органів. Протягом 2019 року
вводилися в дію особливі умови безпечного виконання робіт напередодні весняно-літньої ремонтної кампанії та в осінньо-зимовий опалювальний період.
Згідно з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці та додатково з Колективним договором працівники забезпечуються засобами індивідуального та колективного захисту. Відповідно до норм законодавства, роботодавець згідно з
Колективним договором може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального
захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.
Витрати на фінансування заходів
З метою покращення якості спецодягу протягом останніх
з охорони праці становили 9 170 тис. грн
трьох років було організовано значну кількість презента(у 2018 році — 10 456 тис. грн, у 2017-му —
цій спеціального одягу із залученням працівників різних
8 206 тис. грн), що становить 1,6 % від
підрозділів, для експериментального використання було
фонду оплати праці.
надано спецодяг з різного складу тканин на основні дільниці виробництва.
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Назва підприємства

Фонд
оплати
праці за
попередній
до звіту
рік

Фонд
оплати
праці за
звітний
рік

Відсоток витрат
на охорону
праці від фонду
оплати праці
за попередній
до звіту рік
(фактично)

Витрати на
охорону праці

План

Факт

% від
плану

%

110

479

0,1

762

1 894

249

2,4

71 479

739

1 005

136

2,0

48 009

66 675

1 398

1 140

82

2,4

Середньодніпровська ГЕС

43 403

63 123

745

752

101

1,7

Дніпровська ГЕС

61 969

86 493

701

1 432

204

2,3

Каховська ГЕС

39 406

55 512

395

725

184

1,8

Дністровська ГЕС

56 604

79 817

1 188

1 223

103

2,2

Дирекція з будівництва
Дністровської ГАЕС

59 703

86 646

1 610

890

55

1,5

ПрАТ «Укргідроенерго»

568 838

837 862

7 561

9 170

121

1,6

тис. грн

тис. грн

тис.
грн

тис.
грн

131 384

213 984

23

Каскад Київських
ГЕС і ГАЕС

77 871

114 132

Канівська ГЕС

50 489

Кременчуцька ГЕС

Управління Товариства
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
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.
Загальна кількість устаткування підвищеної небезпеки у філіях Товариства становить понад дві тисячі одиниць.
Станом на 31.12.2019 р. основний перелік устаткування підвищеної небезпеки налічує:
гідрогенератори — 103;
трансформатори силові — 308;
вимикачі —537.
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.

У Товаристві особливу увагу приділяють санітарно-побутовому забезпеченню працівників. Виробничі та побутові приміщення на станціях відповідають усім сучасним вимогам, постійно здійснюється робота над їх покращенням. Персонал, який працює у шкідливих умовах, систематично отримує молоко.
Працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці та роботах,
що потребують професійного добору, допускаються до роботи лише після проходження медичного огляду,
навчання та перевірки знань.
У 2019 році перевірок представниками Держпраці не здійснювалось. Відбулось 620 перевірок службами охорони праці Товариства та 946 під час введення особливих умов безпечного виконання робіт. Заходи щодо
усунення виявлених зауважень, строк виконання яких минув, виконані. 11 працівників притягнуто до відповідальності за порушення вимог охорони праці впродовж року.
Невідкладні плани на 2020 рік: забезпечення гідроенергетиків спецодягом й засобами індивідуального захисту, перевірка знань персоналу з охорони праці, атестація робочих місць, регулярний контроль стану робочого
місця, розвиток ефективної культури профілактики.
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НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Навчання з питань охорони праці у ПрАТ «Укргідроенерго» здійснюється як безпосередньо на підприємстві,
так і навчальними центрами.
З метою перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та правил технічної експлуатації створено комісії. Члени комісій з перевірки знань філій проходять навчання з питань охорони праці в спеціалізованих навчальних центрах та перевірку знань в комісіях територіального органу Держпраці. У разі здійснення
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.
Генеральний директор та члени центральної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» у квітні 2019 року пройшли навчання в навчально-виробничому центрі «Професіонал» та перевірку знань у комісії, яку було створено наказом Міненерговугілля від 28.10.15 № 681. Протягом року пройшли перевірку знань з охорони праці в комісіях
Держпраці 146 працівників.
Формою перевірки знань в Товаристві є тестування за допомогою автоматизованого навчального комплексу
за програмою «Автоекзаменатор» та залік у вигляді усного опитування. Комплекс налічує 54 робочих місця, які розташовані в Службі охорони праці апарату управління та у філіях. До нормативної бази комплексу
включено 62 нормативні документи: охорона праці — 40, пожежна безпека — 7, експлуатація — 9, будівельні
норми — 2, положення та постанови — 4. Перевірка знань здійснюється комісіями, які створюються наказами
в компанії та філіях. Перед перевіркою знань в комісіях 1 689 працівників пройшли навчання та 1 672 — пере
вірку знань на комп’ютерах, де встановлено навчально-екзаменаційні комплекси з програмою «Автоекзаменатор».
Спеціалістами ТОВ «Учбово-методичний центр «Новатор» проведено тренінг «Надання домедичної допомоги постраждалим в результаті нещасного випадку», в якому взяли участь 65 працівників апарату управління Товариства.
Керівники служб охорони праці Товариства та філій щорічно беруть участь у міжнародній конференції на
тему: «Промислова безпека. Найкращі практики».
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ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ
Товариство докладає усіх зусиль, щоб унеможливити виробничий травматизм у компанії.
У ПрАТ «Укргідроенерго» організована активна
профілактична робота із запобігання нещасним
випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю. Обставини та причини нещасних випадків, що сталися з персоналом електроенергетичної галузі,
в тому числі в Товаристві, доводяться до відома
персоналу. За результатами розслідувань причин
нещасних випадків розробляються заходи щодо
їх попередження.
Для розслідування обставин та причин випадків
травматизму на виробництві наказами призначаються комісії.
З метою недопущення нещасних випадків у Товаристві здійснюються такі заходи:
введена практика звільнення працівників з роботи при появі на робочому місці з ознаками алкогольного сп’яніння;
посилені вимоги щодо організації медичних
оглядів та допуску персоналу до роботи за їх результатами;
вимога «дбати про особисту обережність»
(Закон України «Про охорону праці») доведена
до працюючих під особистий підпис та відображена в інструкціях з охорони праці.
Під час звітного періоду у філії «Дністровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» стався смертельний випадок з електромонтером диспетчерського устаткування та телеавтоматики 4-го
розряду з причини незадовільного стану здоров’я. Випадок не пов’язаний з виробництвом.
В управлінні Товариства стався смертельний випадок із провідним перекладачем. За попередніми висновками, причина смерті — незадовільний
стан здоров’я. Випадок не пов’язаний з виробництвом (розслідування триває).
Протягом 2019 року в Товаристві випадків виробничого травматизму, профзахворювань, травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства,
ДТП з наслідками для людей не було.
Для недопущення травмування сторонніх осіб на
обладнанні Товариства вживаються заходи, що виключають унеможливлення їх проникнення на підвідомчу територію, в будівлі та приміщення: 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.

УЧАСТЬ
У КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА.
КРАЩІ ПРАКТИКИ - 2019»
15–17 жовтня співробітники ПрАТ «Укргідроенерго» в
Одесі взяли участь у VII Міжнародній конференції «Промислова безпека. Кращі практики — 2019».
Це перший міжнародний захід, присвячений впровадженню в Україні концепції Vision Zero. Основною метою впровадження концепції є допомога роботодавцям
в зниженні показників виробничого травматизму і професійної захворюваності. Фахівці Товариства ознайомилися з міжнародними та українськими практиками щодо
безпеки та гігієни праці та взяли участь у дискусіях з цих
питань. Концепція Vision Zero, або «Нульовий травматизм», розроблена Міжнародною асоціацією соціального забезпечення (ISSA). Сьогодні партнерами «Нульового бачення» є понад 6 500 підприємств.

СКАРГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Протягом звітного періоду у філії «Дніпровська ГЕС» підсобний робітник гідротехнічного цеху
звернувся до ГУ Держпраці у Запорізькій області із
заявою щодо законності дій філії в частині проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та отримав відповідь (від 02.-1.2020 № Ф-6),
що дії філії законні.
Звернень з питань розслідування нещасних випадків виробничого характеру, неналежних умов праці
протягом звітного періоду не було.
МЕДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Усі філії Товариства мають медичні пункти, в яких
загалом працює 11 осіб. Медичний персонал здійснює систематичний контроль за працівниками, які
перебувають на диспансерному обліку. Працівники,
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внесені до групи ризику, а також особи з інвалідністю, теж перебувають на контролі та за необхідності направляються на консультації та лікування до медичних закладів.
За звітний період спеціалістами кардіохірургічного центру ГУ «Інститут серця МОЗ України» було обстежено
360 працівників апарату управління та філій Товариства. Додаткове обстеження на базі цього медичного
закладу пройшло 12 працівників та за місцем прожиПеріодичний медичний огляд у звітному
вання в лікувальних закладах — 42, отримали медичну
році пройшли 1 798 працівників,
допомогу з хірургічним втручанням 7 працівників.
276 працівників пройшли психофізіологічний
Також з 2018 року в ПрАТ «Укргідроенерго» діє Програконтроль, оздоровлено за напрямками
ма добровільного медичного страхування. У 2019 році
в санаторіях 385 працівників та на базах
понад 70 % працівників Товариства мали медичне стравідпочинку — 1 156 працівників.
хування в ПрАТ «Страхова компанія УНІКА».
Витрати на заходи з охорони праці у 2019 році:
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту —
2 338 тис. грн (2 882 тис. грн — 2018 рік);
забезпечення працівників засобами колективного захисту — 578 тис. грн (182 тис. грн — 2018 рік);
проведення атестації робочих місць — 257 тис. грн (135 тис. грн — 2018 рік);
проведення обов’язкових медичних оглядів працівників — 448 тис. грн (416 тис. грн — 2018 рік);
забезпечення молоком, рівноцінними харчовими продуктами та спецхарчуванням — 1 343 тис. грн
(1 034 тис. грн — 2018 рік);
забезпечення працівників мийними засобами — 693 тис. грн (499 тис. грн — 2018 рік);
приведення основних фондів у відповідність до вимог НАОП — 492 тис. грн (3 635 тис. грн — 2018 рік).
У Товаристві атестовано 463 робочих місця, протягом звітного року проведено атестацію 55 робочих місць.
РОБОТА З ПІДРЯДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Робота підрядних організацій здійснюється відповідно до вимог державних нормативно-правових актів з охорони праці, які діють в Товаристві.
Під час вибору підрядних організацій перевіряється наявність у них дозволів Держпраці на виконання робіт та
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Перед початком робіт за місцем їх виконання перевіряється наявність дозвільних документів Держпраці на всі заявлені роботи, документи по кожному
працівнику щодо проходження навчання, перевірки знань та медичного огляду. У період виконання робіт ведеться контроль за дотриманням правил безпеки серед підрядників, насамперед щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту, дотримання вимог щодо допуску до виконання робіт, застосування інструменту
та пристосувань, які відповідають вимогам НПАОП тощо.
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Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників є важливим джерелом забезпечення потреби Товариства в кадрах. Складність роботи енергетичної галузі спонукає ПрАТ «Укргідроенерго» організовувати та забезпечувати процес підготовки та підвищення кваліфікації працівників. 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. При складанні Плану 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 «Про професійний розвиток працівників»;
нормативним документом «Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення».

РОЗВИТОК
ТА НАВЧАННЯ
ПЕРСОНАЛУ
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ПрАТ «Укргідроенерго» здійснює підготовку та навчання 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 вирішення;
участь у групах з обміну досвідом.
У 2019 році продовжувалась реалізація Програми формування кадрового резерву та управління кар’єрою працівників. Підвищення кваліфікації, зокрема, відбувалося у таких закладах: Центр підвищення кваліфікації керівників й спеціалістів Міненерговугілля, Навчально-методичний 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.
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;
охорона праці.
Працівники проходять стажування та підвищення кваліфікації у державних навчальних закладах та за кордоном. Так, для того щоб забезпечити Товариство висококваліфікованими інженерно-технічними фахівцями,
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).
У 2019 році Товариство уклало угоди про підвищення кваліфікації персоналу із Центром підвищення кваліфікації
керівників і спеціалістів Міненерговугілля навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти»
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», НТУУ «Харківський політехнічний інститут», Інститутом післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування,
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», Інститутом внутрішніх аудиторів України, ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)».
У 2019 році пройшли навчання (первинна професійна підготовка, перепідготовка) 56 осіб (у 2018 році — 55), з
них безпосередньо на виробництві — 42 особи, у навчальних закладах різних типів за договорами — 14 осіб.
Підвищили кваліфікацію із тривалим та короткостроковим навчанням — 710 осіб, серед них безпосередньо на
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виробництві — 125 осіб, у навчальних закладах різних типів — 585 осіб. З них 237 керівників, 166 професіоналів,
1 технічний службовець та 306 кваліфікованих робітників, з яких підвищили кваліфікаційний розряд 62 особи.
У Товаристві також здійснювалась робота з підготовки кваліфікованої заміни керівників, професіоналів і робітників, формувався кадровий резерв 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.
Власним коштом без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах навчається 41 працівник
(у 2018 році — 36 працівників), за рахунок ТовариУ 2019 році на навчання працівників та
ства — 12 працівників (у 2018 році — 6).
підвищення кваліфікації компанією було
Фахівці та керівники підрозділів Товариства протягом
витрачено 2 715 тис. грн, що майже в 2 рази
звітного періоду навчалися на тренінгах та семінарах,
більше, ніж у 2018 році.
які проводили висококваліфіковані тренери й викладачі. Так, у рамках програми «Трансфер європейських
технологій в гідроенергетику України» відбулись
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. Для розвитку української гідроенергетики дуже важливим був європейський досвід впровадження соціальних ініціатив, збереження соціальних гарантій і пільг, мотивації працівників, їх фаховий розвиток. Метою проєкту «Трансфер сучасних європейських технологій» є підвищення кваліфікації фахівців, освоєння ними інновацій у сфері гідроенергетики,
створення науково-практичного центру з метою трансферу європейських технологій для розробки проєктів
ГЕС та ГАЕС відповідно до світових стандартів.
У Товаристві також забезпечується наступність у професійній підготовці. Так, у зв’язку з виходом на пенсію за
віком та по інвалідності у 2019 році звільнилися 44 працівника. Однак завдяки завчасній підготовці кваліфікованих кадрів та передачі досвіда їм швидко вдалося знайти відповідну заміну.
Протягом 2019 року було прийнято 109 молодих працівників віком до 35 років, з них закінчили навчальні заклади
І–ІІ рівнів акредитації — 19, ІІІ–ІV рівнів акредитації — 73 працівника. Навчання та стажування молодих спеціалістів та робітників на виробництві проводилось досвідченими професіоналами та кваліфікованими робітниками
за індивідуальними програмами. З вищими навчальними закладами укладаються договори щодо навчання та
підвищення кваліфікації персоналу, сприяння проведенню виробничої та переддипломної практики студентами.
Станом на 31 грудня 2019 року у ПрАТ «Укргідроенерго» працювали 583 молодих працівника віком до 35 років
(у 2018 році — 581 молодий працівник), з них повну вищу освіту мали 344 працівника (у 2018 році — 321 працівник), неповну, базову вищу освіту — 113 осіб (у 2018 році — 75 осіб).
Розподіл молодих працівників за посадами:
керівники — 61 особа (у 2018 році — 61 особа);
професіонали — 154 особи (у 2018 році — 155 осіб);
фахівці — 46 осіб (у 2018 році — 40 осіб);
технічні службовці — 3 особи (у 2018 році — 6 осіб);
кваліфіковані робітники — 301 особа (у 2018 році — 304 особи);
найпростіші професії — 18 осіб (у 2018 році — 16 осіб).
Усіх прийнятих до філій молодих працівників, які пройшли стажування й були допущені до самостійної роботи,
переважно було працевлаштовано на робітничі посади.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ У 2018–2019 РОКАХ, ОСІБ

Зокрема:
первинна професійна
підготовка

Всього
Назва показників

перепідготовка

всього

з них жінки

всього

з них жінки

2

3

4

5

1
2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

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

курсова

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

у загальноосвітніх
навчальних закладах різних типів
за договорами

19

14

-

-

-

-

19

14

-

2

з них:
професійнотехнічних

17

14

-

-

-

-

17

14

-

2

вищих (І–ІV
рівнів акредитації)

2

-

Х

Х

Х

Х

2

-

-

-

Навчено новим
професіям керівників,
професіоналів,
фахівців

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Навчено новим
професіям (первинна
професійна підготовка)
Зокрема:
безпосередньо
на виробництві
з них за формами
навчання:

Загалом у 2019 році ПрАТ «Укргідроенерго» не лише збільшило кількість робочих місць, а й
забезпечило збереження професійного складу персоналу, підвищило рівень заробітної плати та
соціальних гарантій персоналу, передбачених Колективним договором компанії.
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КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ У 2017–2019 РОКАХ, ОСІБ

Навчання персоналу:

2017

2018

2019

Первинна професійна підготовка, перепідготовка

56

55

56

Зокрема на виробництві

38

36

42

У навчальних закладах різних типів

18

19

14

Підвищення кваліфікації пройшли

511

660

710

Зокрема на виробництві

136

135

125

У навчальних закладах різних типів

375

525

585

Навчаються у ВНЗ без відриву від виробництва

46

42

53

За рахунок власних коштів

42

36

41

За рахунок коштів Товариства

4

6

12

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

У листопаді 2019 року за участі Громадської спілки «Асоціація «Гідроенергетика України» у Києві відбувся семінар «Зростаюча роль гідроенергетики в забезпеченні маневреності і балансування ОЕС України». Захід відбувся у рамках міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». У ньому 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. Під час семінару було розглянуто ситуацію,
що 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 можливості 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 їх вирішення;
підготовка кадрів для гідроенергетичної галузі;
практичний досвід членів Асоціації «Гідроенергетика України» у створенні і реалізації проєктів у сфері гідроенергетики.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У 2018–2019 РОКАХ, ОСІБ

Зокрема:
кваліфіковані та інші робітники
Всього, осіб

Навчання персоналу:

керівники

професіонали,

технічні
службовці

фахівці

з них підвищили
кваліфікаційний
розряд

всього

Із гр. 1 жінки

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

660

710

204

237

153

166

-

1

303

306

96

62

104

177

Безпосередньо на виробництві

135

125

1

1

15

12

-

-

119

112

91

58

14

18

У загальноосвітніх навчальних
закладах різних типів за договорами

525

585

203

236

138

154

-

1

184

194

5

4

90

159

Підвищили кваліфікацію:

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
Особливу увагу ПрАТ «Укргідроенерго» приділяє розвитку та професійному вдосконаленню персоналу, систематично організовуючи для співробітників компанії семінари, тренінги та майстер-класи.
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.
У лютому 2019 року працівники групи розвитку інфраструктури та представники філій компанії взяли участь у семінарі «Ландшафтний дизайн: сучасні тенденції». Його учасники актуалізували навички створення ландшафтних композицій, отримали
нові знання щодо догляду за рослинами, обмінялися досвідом з колегами, а також відвідали резиденцію «Межигір’я», де
присутнім провели екскурсію тепличним господарством та ознайомили з сучасними тенденціями ландшафтного дизайну.
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У грудні 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 «Укргідро
енерго». Учасники опанували особливості 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 2019 року для фахівців апарату управління було організовано семінар-практикум з тимбілдингу, метою якого
було створити модель ефективної команди, сформувати та посилити загальний командний дух. На тренінгу енергетики
навчились виявляти потреби колективу, засвоїли навички роботи з персональними та колективними запереченнями, відпрацювали тему неконфліктного спілкування.
З метою впровадження Етичного кодексу відбулись відповідні планові дводенні тренінги, які роз’яснювали правила взаємодії та комунікацій у колективах ПрАТ «Укргідроенерго» для керівного складу і співробітників філій Товариства. Метою
тренінгів було підвищити ефективність взаємодії між підрозділами, залучити співробітників до системи корпоративної
культури та освоїти інноваційні принципи управління вкомпанії.
ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ЗА 2019 РІК
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ВЗАЄМОДІЯ
ІЗ МОЛОДДЮ

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

Компанія прагне залучати молодь до роботи у галузі, тому активно взаємодіє із учнями
старших класів та студентами. З метою інформування та заохочення обдарованої молоді до вивчення технічних наук і спільної роботи у Товаристві
проводяться регулярні екскурсії. Завдяки такій співпраці компанія постійно поповнює свої кадри новими фахівцями, вищі навчальні заклади мають стабільне замовлення
на навчання молоді, а студенти після завершення навчання отримують роботу.
Для приваблення молодих фахівців компанія намагається створювати максимально сприятливі умови.
З метою залучення молодих спеціалістів ще на стадії навчання та для проходження практики у філіях Укргідроенерго підтримує стосунки із низкою профільних вищих та середніх навчальних закладів. Серед них Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національний університет
водного господарства та природокористування; Київський національний торговельно-економічний університет; Київський технікум електронних приладів; ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж»;
Національний авіаційний університет; Коледж інформаційних технологій та землекористування Національного
авіаційного університету; Національний університет біоресурсів і природокористування та деякі інші.
Для приваблення молодих спеціалістів у ПрАТ «Укргідроенерго» відбувається поступове підвищення заробітної
плати та поліпшуються умови праці. Так, у кошторисі на 2020 рік було передбачено, що рівень заробітної платні
фахівця без досвіду (вчорашнього студента) буде не меншим 10 тис. грн.
ПрАТ «Укргідроенерго» створює умови для проходження виробничої практики. Студентам, які навчаються у
ВНЗ, що готують фахівців за профілем діяльності компанії, потрібно завітати до компанії з документами, що підтверджують необхідність проходження практики, та укласти договір. Так, протягом звітного періоду відповідно
до укладених договорів у структурних підрозділах Товариства пройшли виробничу та переддипломну практику
113 студентів вищих навчальних закладів (у 2018 році — 93 студенти).

ХVII МІЖНАРОДНОИЙ ФОРУМ
«ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
КОМПЛЕКС УКРАЇНИ:
СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ»
5 листопада 2019 року на ХVII Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і
майбутнє» стенд ПрАТ «Укргідроенерго» відвідали вихованці Київського енергетичного коледжу, студенти теплоенергетичного факультету та факультету електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Гості ознайомились з роботою гідроелектростанцій, а завдяки окулярам віртуальної реальності здійснили віртуальну екскурсію у форматі 360 градусів
Дністровською гідроакумулюючою станцією. Крім того, студенти ставили чимало питань фахівцям компанії щодо
принципу роботи ГЕС та ГАЕС, гендерної рівності в компанії, умов та особливостей проходження практики на гідроелектростанціях.
Наприкінці візиту студенти висловлювали бажання пов’язати своє майбутнє з гідроенергетикою.
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПІДТРИМКА
МІСЦЕВИХ
ГРОМАД

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

Одним із пріоритетів комунікаційної політики Товариства є стійкі зв’язки з місцевими громадами на всіх територіях своєї присутності. ПрАТ «Укргідроенерго» підтримує місцеві громади, створює нові робочі місця, здійснює
сплату податків, зборів та обов’язкових платежів 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.
Також ПрАТ «Укргідроенерго» активно долучається до громадських обговорень, де веде відкриті діалоги з усіма
зацікавленими сторонами. З метою налагодження продуктивної співпраці компанії з громадами у місцях присутності відбулась серія тренінгів «Розробка стратегічних підходів ПрАТ «Укргідроенерго» до розбудови партнерства та
взаємодії з місцевими громадами» для працівників філій: «Канівська ГЕС», «Каховська ГЕС», «Дністровська ГЕС»
та «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» із залученням представників місцевих громад, організацій громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб. Усі заходи у цій сфері
компанія проводить з усвідомленням своєї відповідальності перед місцевими громадами.
ПрАТ «Укргідроенерго» плідно співпрацює з органами місцевих влад, органами місцевого самоврядування та
громадськими організаціями, серед яких, зокрема, ГО «Кам’янське товариство захисту тварин», КЗ «Кам’янський
будинок дитини» ДОР (підтримка незахищених верств населення), ГО «Сонячний світ» (підтримка незахищених
верств населення), Новодністровський міський центр фізичного здоров’я населення, ГО «Спорт для всіх» (участь
у спортивних заходах), ГСО «Новодністровська міська федерація футболу» (участь у спортивних змаганнях),
ГО «Біла фортеця», ГО «Народна сила», ГО «Канівська спілка учасників АТО «Нескорені» (організація футбольного турніру для дітей учасників АТО), ГО «Ветеран» (участь у організації футбольного турніру) тощо.

ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО
СПІВПРАЦЮ МІЖ УКРГІДРОЕНЕРГО
ТА ХЕРСОНСЬКОЮ ОДА
У листопаді 2019 року у селі Веселе Новокаховської об’єднаної територіальної громади на Херсонщині під час проведення Міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти» відбулося підписання меморандуму про співпрацю між
ПрАТ «Укргідроенерго» та Херсонською обласною державною адміністрацією щодо реалізації інвестиційного проєкту
«Будівництво Каховської ГЕС-2».
«Будівництво Каховської ГЕС-2 передбачене Енергетичною стратегією України на період до 2035 року. Метою
проєкту є переведення Каховського гідровузла з базового режиму виробництва електроенергії в напівпіковий
та піковий, що покращить стабільність роботи енергосистеми України. Встановлення додаткових агрегатів дозволить підвищити використання стоку Каховського гідровузла до 95 % і таким чином збільшити виробництво електроенергії. Наразі ми ведемо перемовини з потенційними інвесторами щодо реалізації цього
проєкту. Укргідроенерго веде активну роботу із залучення кредитних коштів як державних, так і комерційних
фінансових установ іноземних держав. Будівництво Каховської ГЕС-2 — вагомий внесок в надійність Об’єднаної
енергосистеми та енергетичну незалежність України», — зауважив під час презентації інвестиційного проєкту
будівництва Каховської ГЕС-2 генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота.
Будівництво Каховської ГЕС-2 матиме значний економічний та соціальний ефект, адже дозволить працевлаштувати
близько тисячі осіб на етапі спорудження станції та 161 особу — під час її експлуатації. Окрім того, це дасть поштовх
розвитку ринку будівельних матеріалів, а також підвищенню рівня життя населення регіону.
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НАШІ
СПОРТИВНІ
ДОСЯГНЕННЯ
УЧАСТЬ УКРГІДРОЕНЕРГО У СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТАХ
Товариство традиційно організує у регіонах присутності заходи соціального спрямування. Так, протягом звітного періоду у філіях Товариства з освітньою, науковою, інформаційною чи пізнавальною метою було проведено 287 екскурсій для підприємств, установ, організацій іноземних громадян, а також громадян України. Філії
компанії відвідали 6 433 особи.
ПрАТ «Укргідроенерго» активно підтримує культурний відпочинок працівників. Зокрема, у листопаді 2019
року було підписано Меморандум про співпрацю між Київським національним академічним театром оперети,
Товариством та Радою профспілкових комітетів компанії, яким передбачено організацію та створення спільних
проєктів та заходів.
ПрАТ «Укргідроенерго» сприяє реалізації творчих здібностей працівників та підтримує їх. У 2019 році у компанії були організовані 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 проведено майстер-класи «Розпис печатного медового пряника», «Великодня крапанка», «Лялька вузлова» та «Лялька-мотанка», в яких взяли участь понад
225 осіб.
Працівники Товариства залучались до святкування та відзначення релігійних, державних та інших свят, вшановували пам’ятні дати і скорботні дні в Україні. Так, персонал ПрАТ «Укргідроенерго» з родинами брав участь у заходах, присвячених річниці Чорнобильської катастрофи, у заходах до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв
війни в Україні, Дня Конституції, Дня Державного прапора, Дня Незалежності, Дня вишиванки, Дня української
хустини та інших. Для дітей працівників Товариства були організовані заходи до Дня захисту дітей та Дня знань.
У рамках Дня довкілля та Міжнародного
дня Землі працівники Товариства спільно з місцевими громадами брали участь
У рамках реалізації Програми корпоративної
у прибиранні берегової зони територій
соціальної відповідальності ПрАТ «Укргідроенерго»
в місцях розташування філій Товариства
у філіях Товариства було організовано понад 100
та висаджували дерева та кущі на призаходів соціокультурного, спортивного, історичного,
леглих територіях.
туристичного, інформаційного спрямування.
Енергетики активно долучаються до
акцій зі здачі крові. Протягом звітного року працівники Товариства брали
участь у донорських акціях у відділеннях трансфузіології м. Нова Каховка, Новодністровськ, Вишгород та інших. Зокрема, у 2019 році працівники філії «Каховська ГЕС» здали 40,5 літрів крові.
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Спортсмени ПрАТ «Укргідроенерго» протягом звітного періоду здобували призові місця. Так, збірна
команда спортсменів Товариства взяла участь у
змаганнях XІV Всеукраїнської спартакіади працівників енергетики та електротехнічної промисловості, на якій виборола другі місця у змаганнях з волейболу та шахів. Також було здобуто перемогу у
Київській обласній спартакіаді працівників енергетики та електричної промисловості: футзал — ІІ місце, шахи — І місце, шашки — І місце, гиря — ІІІ місце,
перетягування линви — І місце. Було здобуто перемогу у чемпіонаті Вишгородського району з футзалу 2019 року та у чемпіонаті Київської зальної ліги
з волейболу 2019 року (чоловіча та жіноча команди
«Укргідроенерго»). Команда Дністровської ГАЕС
посіла ІІІ місце у кубку із футзалу пам’яті легендарного спортсмена і тренера багатьох поколінь міста
Володимира Мигаленюка.

ФІЛІЯ «КАНІВСЬКА ГЕС»:
1. Відкриття Куточків Слави в школах № 1 та № 2
м. Канів.
2. Висадження дерев на Алеї Слави в м. Канів.
3. Участь у відкритому чемпіонаті з волейболу серед найсильніших аматорських команд Канівщини.
4. Організація зустрічей з представниками влади
об’єднаної громади Канівського району.
5. Участь представників ПрАТ «Укргідроенерго» у
Міжнародному економіко-гуманітарному форумі
Ukrainian ID, що проходив у м. Канів.
6. До весняних свят організовано та проведено концерт «Ліга сміху».
7. Участь у заходах до 157-ї річниці з дня перепохован-
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ня Т. Г. Шевченка на Чернечій горі та 80-річчя з дня
відкриття музею та пам’ятника Тарасові Шевченку.
8. Участь у дитячих спортивних змаганнях «Велодень-2019».
9. Участь у спортивному турнірі з міні-футболу
«Пам’яті Віталія Святуна».
10. Організація та проведення дитячого футбольного турніру для дітей учасників ООС м. Канева.
11. Участь у «Затуливітерських читаннях» з нагоди
1030-річчя з Дня хрещення Русі.
12. Участь у загальноміських заходах «В ніч на Івана
Купала».
13. Спільно з профспілковою організацією
ПрАТ «Укргідроенерго» надана благодійна допомога Бобрицькій НВК.
ФІЛІЯ «СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС»:
1. Участь у спортивних змаганнях «Паралімпійці
Дніпропетровщини». Урочисте вручення високоточної пневматичної гвинтівки та електронної мішені переможцю змагань — спортсмену-інваліду та
працівнику філії.
2. Організація відеозйомки промо-ролика «Популяризація відновлюваної енергії» за участі амбасадора відновлюваної енергії Руслани Лижичко.
3. Встановлення тренажерів на спортивному майданчику філії.
4. Участь у театральному фестивалі «Класика сьогодні» із врученням пам’ятних відзнак.
5. Організація та проведення засідання виїзної президії профспілки обласної енергетичної галузі.
ФІЛІЯ «ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА
ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС»:
1. Участь в акції «Живий ланцюг єднання» делегацій
трьох областей: Вінницької, Хмельницької та Чернівецької — на греблі Дністровської ГЕС-1 з нагоди Дня
Соборності України.
2. Участь у творчому фестивалі «Дністровські зорі».
3. Участь у фестивалі «Буковинська театральна
весна».
4. Участь у ювілейному творчому вечорі Інни Гончар
«Звучить розчулено струна».
5. Участь у виступах Народного аматорського театрального колективу «Барвінок».
6. Участь у виступах Новодністровського аматорського народного хору «Калина».
7. Оформлення передплати місцевої газети «Новодністровськ-ІНФО» для 15 колег-ветеранів енергетичної галузі спільно з профспілкою групою взаємодії з органами влади і громадами.
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ФІЛІЯ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС»:
1. Організація та проведення тренінгу-семінара
«Право громадянина на працю» за участі 100 працівників філії.
2. Організація поїздки вихідного дня для працівників філії та їх родин до гірськолижного комплексу
«Сорочин Яр» для участі в конкурсі Sanki Fest — 2019.
3. Організація та проведення засідання Ради регіонального розвитку за участі представників філії
«Кременчуцька ГЕС», Світловодської РДА, підприємців Світловодщини, керівників великих підприємств
(всього 350 осіб).

НОВОДНІСТРОВСЬК —
МІСТО ЕНЕРГЕТИКІВ
Укргідроенерго бере активну участь у поліпшенні
соціальної інфраструктури Новодністровська.
Завдяки цілеспрямованій політиці Товариства про
дольову участь у фінансуванні об’єктів соціальної
сфери у 2019 році було передбачено 276 млн грн.
На сьогодні виконано таку роботу:
введено в експлуатацію лікарню у м. Сокиряни —
54 млн грн;
газифіковано Сокирянського 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, електроживлення, водопостачання та водовідведення, ліфтів житлового фонду та бюджетних установ м. 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 профінасовано
207,3 млн грн. Залишок до фінансування об’єктів соцсфери — 68,7 млн грн.

ФІЛІЯ «КАСКАД КИЇВСЬКИХ ГЕС І ГАЕС»:
1. Свято Водохреща для співробітників та членів їх
родин.
2. Тематичні творчі виставки «Генеруємо енергію
майбутнього» упродовж року.
3. Майстер-класи народних ремесел та пізнавальні візити-екскурсії для дітей співробітників на території ГЕС.
4. Організація та проведення заходів з нагоди 55-річчя з дня пуску першого гідроагрегата Київської ГЕС.
ФІЛІЯ «КАХОВСЬКА ГЕС ІМ. П. С. НЕПОРОЖНЬОГО»:
1. Участь представників ПрАТ «Укргідроенерго» у
засіданні Басейнової ради нижнього Дніпра з метою
обговорення дискусійних питань щодо різних аспектів управління річковим басейном для досягнення
доброго стану вод, формування цілісного відношення до водних ресурсів та напрацювання шляхів вирішення екологічних проблем у межах суббасейну
нижнього Дніпра.
2. Участь представників ПрАТ «Укргідроенерго» в організації громадських слухань Звіту з оцінки впливу на довкілля «Будівництво та експлуатація ПрАТ «Укргідро
енерго» гідроелектростанції «Каховська ГЕС-2» в
Бериславському р-ні Херсонської області», які проводились 18–19 грудня 2019 року в селищах Веселе і Козацьке Бериславського району Херсонської області та
містах Нова Каховка і Херсон.
3. Організація футбольного турніру у м. Нова Каховка
за участі клубу «Ветеран» (ветерани-гідроенергетики).
4. Участь у щорічному рейтингу популярності та якості структур міста Нова Каховка «Дніпровська перлина». Філію «Каховська ГЕС імені П. С. Непорожнього» визнано найкращою у двох номінаціях: «Кращий
платник податків» та «Кращий роботодавець року»
за підсумками 2018 року.

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.
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Діяльність у сфері охорони навколишнього середовища є невід’ємною частиною усіх виробничих процесів
ПрАТ «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.
Укргідроенерго є одним 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 екосистем Дніпра та Дністра й намагається зробити кожен
об’єкт гідроенергетики частиною складного комплексу гармонійної взаємодії між людиною та природою.
У своїй діяльності ПрАТ «Укргідроенерго» чітко дотримується чинного законодавства України щодо охорони
навколишнього середовища для забезпечення екологічної стабільності та збереження довкілля: Закону «Про
оцінку впливу на довкілля», Водного кодексу України, Закону «Про охорону навколишнього середовища» та
іншого екологічного законодавства.
Товариство розробляє документ щодо екологічної політики ПрАТ «Укргідроенерго», що передбачатиме інформаційну відкритість та відповідальність перед зацікавленими сторонами та суспільством у сфері захисту
довкілля. Також у компанії працюють над розробкою екологічних індикаторів: показників, які дозволять оцінити стан і зміни екологічної складової сталого розвитку та забезпечать ефективне оцінювання досягнутих
результатів Товариства.
Основна мета екологічної політики компанії – підвищення рівня екологічної безпеки існуючих та майбутніх
об’єктів за рахунок:
1. Удосконалення технологічного обладнання та процесів з метою мінімізації впливу на навколишнє середовище.
2. Розробки та проведення заходів щодо захисту довкілля та відтворення біоресурсів водних об’єктів, які експлуатуються Товариством.
3. Оптимізації режиму роботи гідроелектростанцій.
4. Налагодження співпраці з природоохоронними організаціями та установами.
5. Підвищення рівня знань та компетенції персоналу в природоохоронній сфері.

Гідроенергетика — одна з традиційних технологій отримання електроенергії, яка випробувана
часом на надійність, а крім того, використовує відновлюваний енергоресурс — потенціальну і
кінетичну енергію води.

Принципи екологічної політики Товариства
1. Дотримання природоохоронного законодавства.
2. Залучення провідних наукових та проєктних інститутів.
3. Застосування міжнародних стандартів на добровільних засадах.
4. Дотримання системності при вирішенні екологічних проблем.
5. Робота на випередження та передбачення виникнення можливого негативного впливу.
6. Постійне технологічне удосконалення та впровадження інновацій.
7. Застосування найкращих наявних та перспективних технологій.
8. Розмежування чіткої відповідальності при використанні водосховищ комплексного призначення.
Компанія дотримується нормативів гранично допустимих викидів і скидів, здійснює контроль якості атмосферного повітря та води, докладає зусиль
щодо зменшення обсягів відходів виробництва.
Укргідроенерго продовжує активно долучатися
до екологічних акцій та ініціатив та озеленення у
містах присутності, обмінюється та використовує
міжнародний досвід для розвитку сталої гідро
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енергетики в Україні, а також розвиває транскордонну співпрацю задля сталого використання та
охорони річки Дністер.
Задля збереження довкілля, окрім впровадження новітніх технологій, проведення контролю та
модернізації обладнання, гідроенергетики також
прагнуть закликати суспільство змінити своє ставлення до використання водних ресурсів та шанувати природні багатства. ПрАТ «Укргідроенерго»
надає великого значення екологічній стійкості та
з особливою увагою підходить до реалізації заходів, спрямованих на раціональне використання
природних ресурсів, поліпшення стану довкілля
та підвищення екологічної культури серед населення, а також бере активну участь у природоохоронних заходах на територіях своєї присутності. ПрАТ «Укргідроенерго» постійно організовує
День довкілля, здійснюючи очищення берегів та
посадку зелених насаджень, засіваючи схили територій ГЕС травою, що зменшує ризик їх розмивання, тощо.

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

ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» —
ВОЛОДАР ВІДЗНАКИ
«ЕКО-ОСКАР»
Найбільша гідрогенеруюча компанія країни —
ПрАТ «Укргідроенерго» у грудні 2019 року під час форуму
стейкхолдерів зелених змін «Екотрансформація 2019»
у Києві отримала «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.
Вадим Рассовський, головний інженер компанії: «Ця нагорода перш за все відзначення
роботи колективу компанії, спрямованої на
забезпечення екологічно безпечної експлуатації нашого обладнання, наших споруд, а
також внесок компанії в екологічне оздоровлення річок Дніпро та Дністер. Разом з тим
ця нагорода — велика відповідальність перед
суспільством».

Мінімізація впливу ГЕС та ГАЕС на довкілля закладається Товариством вже на етапі підготовки проєктної
документації на нове будівництво або реконструкцію.
Під час підготовки та реалізації проєктів нового будівництва ГЕС та ГАЕС здійснюються польові дослідження,
визначається цінність компонентів біорізноманіття та вживаються заходи з мінімізації впливу об’єктів гідро
енергетики.
ПрАТ «Укргідроенерго» працює виключно в рамках чинного законодавства України. Усі проєкти компанії, які
наразі перебувають на стадії будівництва, пройшли державну екологічну експертизу, затвердження та отримали дозволи на 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. Майже до усіх останніх проєктів ПрАТ «Укргідроенерго» були
залучені іноземні фахівці та експерти.
Згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року ПрАТ «Укргідроенерго»
та громадськими радами розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2».
Відповідно до порядку проведення ОВД, ПрАТ «Укргідроенерго» підготовлено та надано уповноваженому територіальному органу з питань екології та природних ресурсів Херсонської області (Департаменту екології та
природних ресурсів Херсонської обласної адміністрації) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля.
На підставі отриманих зауважень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності та обсягу досліджень
проводиться робота з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля проєкту «Будівництво Каховської ГЕС-2».
Компоненти, які розглядаються при оцінці впливу на довкілля компанією:
клімат і мікроклімат;
повітряне середовище;
геологічне середовище;
водне середовище;
ґрунти;
рослинний і тваринний світ;
заповідні об’єкти;
археологічна спадщина.

ОСНОВНІ ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ДОВКІЛЛЯ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
У 2019 РОЦІ
Витрати ПрАТ «Укргідроенерго» на охорону навколишнього середовища в 2019 р. склали 227 239,72 тис.
грн, в тому числі поточні витрати на охорону природи — 1 478,7 тис. грн, плата за природні ресурси —
225 761,02 тис. грн. З них 155 617,59 тис. грн — плата за використання водних ресурсів та 70 143,43 тис. грн —
сплата земельного податку.
ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ ДОВКІЛЛЯ У 2019 РОЦІ:
збирання та здача на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних та ДРЛ-ламп;
проведення аналізу вмісту СО у відпрацьованих газах автотранспорту;
проведення аналізу вмісту шкідливих речовин водовипусків, за ГДС;
визначення рівня токсичності води з водовипусків;
видалення мулу та очищення каналізаційної насосної станції;
проведення аналізу якості та радіоактивного стану води з водовипусків;
визначення відповідності фактичних параметрів роботи вентиляційних систем філії до проєктних показників.
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ОБСЯГ ЗАГАЛЬНИХ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПОТОЧНІ ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, ТИС. ГРН, 2019 РІК

Фактично
витрачено,
всього

Витрати

Всього:

59 346,7

зокрема: (контрольна сума)

59 346,7

У тому числі:
капітальні інвестиції

поточні
витрати

всього

зокрема,
капрем.

58 918,8

0,0

427,9

охорона атмосферного повітря і зміни
клімату, всього

49,6

0,0

0,0

49,6

очищення стічних вод, всього

192,5

0,0

0,0

192,5

поводження з відходами, всього

42,8

0,0

0,0

42,8

59 061,8

58 918,8

0,0

143,0

інші напрями природоохоронної діяльності,
всього

ЕКОЛОГІЧНІ ПЛАТЕЖІ, 2019 РІК, ТИС. ГРН

Платежі
Екологічний податок, всього

ЕКОЛОГІЧНІ ПЛСЛУГИ, 2019 РІК, ТИС. ГРН

Пред’явлено
(нараховано)

Фактично
сплачено

116,8

126,3

Надходження коштів
за надання послуг
природоохоронного призначення

зокрема:

від стаціонарних джерел

4,9

4,6

від пересувних джерел

0,0

0,0

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об’єкти

27,9

29,3

розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів
як вторинної сировини

84,0

92,3

0,0
116,8

Надходження, витрати

побічної
продукції,
отриманої при
здійсненні природоохоронних
заходів

всього

4,6

зокрема,
державним, комунальним
підприємствам

11 690,7

0,0

1 050,8

574,6

0,0

0,0

0,0

17,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

366,2

347,0

Поводження з відходами

0,0

0,0

11 690,7

0,0

292,1

140,5

Інші напрями природоохоронної діяльності

0,0

0,0

0,0

0,0

374,9

87,0

всього

4,9

відходів

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин,
всього

зокрема, від
підприємств
житлово-комунальної
сфери

0,0

0,0

Охорона атмосферного
повітря і проблеми зміни
клімату

0,0

0,0

Очищення зворотних вод

126,3

з них:

Штрафні санкції за порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
Загальний збір
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від продажу

Оплата послуг
природоохоронного
призначення

Всього
у тому числі
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ПрАТ «Укргідроенерго» 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 для покращення результатів екологічної діяльності, 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.
Підтримка та вдосконалення експлуатації ГЕС відбувається в таких напрямках:
1. Екологізація процесу виробництва електроенергії — модернізація та реконструкція застарілого обладнання, завдяки
чому вдається підвищити рівень техногенно-екологічної безпеки ГЕС та якості води. При модернізації гідроагрегатів
підвищується герметичність, що дозволяє запобігти потраплянню олив у річки. Реконструкція обладнання відбувається
відповідно до сучасних світових стандартів екології та промислової безпеки.
2. Підвищення ефективності управління водними ресурсами, чітке виконання регламентів екологічних попусків. Компанія завжди витримує спеціальні режими пропуску води, що встановлюються влітку для окремих водосховищ.
З метою виявлення негативних факторів впливу на довкілля компанія здійснює його регулярний моніторинг.

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

ВОДА

Облік та економія витрат води
Хімічний аналіз дренажних вод,
що скидаються в р. Дніпро
Аналіз якості та радіоактивного
стану води, рівня токсичності з
водовипусків

ПОВІТРЯ

Лабораторний аналіз шкідливих
викидів в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
Аналіз вмісту СО у відпрацьованих газах автотранспорту

ОБЛАДНАННЯ

Контроль герметичності маслонаповненого обладнання,
систем аварійного зливу масла
з трансформаторів
Контроль системи збору конденсату компресорних установок

Контроль за складом та властивостями зворотних вод згідно з
графіком відбору проб води і планом заходів щодо стабілізації нормативів ГДС (гранично допустимих
скидів) речовин, які відводяться у
р. Дніпро
Щоквартальний хімічний аналіз
стічних вод, що скидаються в
р. Дністер, та щомісячний аналіз питної води
Дослідження якості дощових
стічних вод
Дослідження поверхневих вод у
верхній та нижній водоймах
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ПРОЄКТ АЕРАЦІЇ НА КАХОВСЬКІЙ ГЕС
У серпні 2019 року ПрАТ «Укргідроенерго» на гідроагрегаті № 6 Каховської ГЕС 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.

Головні завдання випробувань:
з’ясувати, як і наскільки зміняться режими і параметри виробництва електроенергії;
переконатися, що режими роботи гідроагрегатів залишаються у встановлених виробниками граничних межах технологічної безпеки;
переконатися, що додаткові витрати залишаються економічно прийнятними;
зафіксувати приборами, як саме та наскільки змінюється стан води в районі греблі ГЕС.
Випробування проводились на гідроагрегаті при двох різних навантаженнях: 50 і 80 % від
номінальної потужності. Компресором потужністю 75 кВт стиснене повітря під тиском 2 атм
подавалось в супутній потік води на глибину нижче горизонтальної осі гідротурбіни. В обох
режимах фіксувалися вібраційні характеристики в різних точках гідроагрегата. Аналіз води
проводився до початку випробувань, під час випробувань та після завершення випробувань.
Випробування показали, що після експерименту у воді спостерігалося збільшення концентрації розчиненого кисню та зміна інтегрального показника — біохімічного споживання кисню. Визначення впливу на хімічні показники стану води проводилося шляхом відбору проб
під час експерименту сертифікованою лабораторією та аналізу отриманих результатів.
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.
Промислова аерація на ГЕС — досить поширена практика за кордоном, однак для Україні це перший досвід. Так, результатами промислового впровадження технології аерації на
ГЕС в США та інших країнах, окрім збільшення концентрації кисню, стало зменшення кількості заліза та марганцю у річковій воді нижче греблі. Крім того, аерація стисненим повітрям
допомагає воді позбутися мікробульбашок сірководню, які «продуваються» повітрям, що
зменшує токсичні властивості води.
В Україні для впровадження аерації на ГЕС необхідно передусім покращувати природоохоронне законодавство в питанні цільових інвестицій для поліпшення стану річок, в якому ще
з радянських часів є прогалини.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

ВОДОКОРИСТУВАННЯ
ПрАТ «Укргідроенерго» є крупним водокористувачем у системі водогосподарського комплексу України.
На користування водними ресурсами ПрАТ «Укргідроенерго» отримує спеціальний дозвіл. У всіх філіях здійснюється облік й економія витрат води, дотримуються режимів роботи ГЕС щодо коливання рівнів верхнього й
нижнього басейнів. Крім того, Товариство постійно проводить аналіз води.
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 електро
енергії, робочої потужності, водноенергетичних показників з точки зору забезпечення надійності та економічності роботи ГЕС та ГАЕС при раціональному використанні гідроенергоресурсів, а також запобіганні шкідливої
дії вод. Надає рекомендації членам Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ при Державному агентстві водних ресурсів України щодо оптимального використання гідроенергетичних ресурсів.
Протягом 2019 року на всіх ГЕС дотримувався режим роботи водосховищ (витрат води та коливання рівнів ВБ та НБ), встановлений Міжвідомчою
комісією, у тому числі регламент екологічних поЗагальна кількість відведених стічних вод
пусків. Дотримувались умови водокористування
у водойми у звітному періоді становила
на ГЕС та ГАЕС та встановлений ліміт водокорис10 951,600 тис. куб. м.
тування.
На випадок виникнення позаштатних ситуацій
використовується система раннього оповіщення.
В разі необхідності можлива робота ГЕС за особливими графіками для усунення технологічних порушень чи
забруднення вод.
Стічні води з територій ГЕС і від миття автотранспорту через систему брудовідстійників і бензино-маслоуловлювачів направляються в міську каналізаційну систему, а протікання масла від маслонаповненого обладнання проходить попередню очистку в бензино-маслоуловлювачах. Крім того, постійно проводиться контроль
герметичності маслоонаповненого обладнання, системи аварійного зливу масла з трансформаторів блоків та
системи збору конденсату компресорних установок.
ЗАХОДИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КОМПАНІЯ В СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ:
1. Трубопроводи, сантехнічна апаратура, водоміри підтримуються в робочому стані і за необхідності замінюються на нові.
2. Ремонтно-відновлювальні роботи у будівлях, земляних греблях, каналізаційних колекторах, системах
дренажу.
3. Розчищення зливостоків, відкритого дренажного колектору і водовідвідних каналів,
ремонт колодязів дренажу.
4. Очистка аванкамери в районі накопичення плавучого сміття, ремонт та
чищення зливостічних лотків.
5. Очистка господарсько-побутових стічних вод.
6. Чітке виконання регламенту та контроль екологічних
попусків.

Укргідроенерго вживає усіх належних заходів, щоб підтримувати оптимальний рівень в басейнах
Дніпра та Дністра і для забезпечення водою користувачів, і задля того, щоб Об’єднана енергосистема
України не залишилась без мобільного та аварійного резерву потужності. На станціях Товариства
були розроблені та впроваджуються заходи щодо ефективного розподілу ресурсів для неухильного
забезпечення встановлених рівнів води у водосховищах.
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СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

13,8

23,5

– підземної

2,4

2,7

2019 рік

Всього
забрано або
одержано

10 985,000 20,900

20,200

340,400

28,100

5,400

9,600

Філія «Дністровська ГАЕС»

У тому числі
– поверхневої, всього

ДОДАТКИ

Філія «Дністровська ГЕС»

75,1

Філія «Середньодніпровська ГЕС»

67,2

Філія «Кременчуцька ГЕС»

Всього

2019

Філія «Каховська ГЕС»

(крім Дністровської ГЕС
та ГАЕС)

2018

Філія «Канівська
ГЕС»

Фактично використано води

ПрАТ
«Укргідроенерго»

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ЗАБРАНОЇ ВОДИ З УСІХ ДЖЕРЕЛ, ТИС.КУБ.М

ПрАТ «Укргідроенерго»

СУМАРНІ ОБСЯГИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ЗГІДНО З ДАНИМИ
ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ, 2018-2019 РОКИ, ТИС. КУБ. М

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Філія «Дніпровська ГЕС»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Каскад Київських ГЕС і ГАЕС

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

13,500

10 546,9

Зокрема, на технологічні потреби (охолодження, змащення і т. п.)

0,9

4,5

ОБСЯГИ НАРАХОВАНОГО ЗБОРУ ЗА ЗВІТНИЙ РІК ЗГІДНО З ДАНИМИ ДЕРЖАВНОЇ
СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ, ТИС. ГРН

Філія «Дністровська ГАЕС»

– водопровідної

Всього
використано

10 635,500

20,900

20,200

11,900

7,100

5,400

9,600

13,500

10 546,9

ВІДВЕДЕННЯ ЗВОРОТНИХ СТІЧНИХ ВОД У ВОДОЙМИ ФІЛІЯМИ УКРГІДРОЕНЕРГО
У 2018–2019 РОКАХ, ТИС. КУБ. М

Зокрема
ПрАТ «Укргідроенерго»

Усього
126,3

Викиди

Скиди

Розміщення
відходів

Перевищення
лімітів

4,6

29,3

92,3

-

Філія «Дністровська ГАЕС»

9,1

Філія «Дністровська ГЕС»

12,7

Філія «Дністровська ГЕС»

– підземної

Філія «Середньодніпровська ГЕС»

10 538,1

Філія «Середньодніпровська ГЕС»

13 253,6

Філія «Кременчуцька ГЕС»

Зокрема, на технологічні потреби (охолодження і т. п.)

Філія «Кременчуцька ГЕС»

10 546,8

Філія «Каховська
ГЕС»

13 262,2

Філія «Каховська
ГЕС»

– поверхневої

2019 рік

Філія «Канівська
ГЕС»

10 560,4

Всього

Філія «Канівська
ГЕС»

13 275,8

Дністровська ГЕС
Дністровська ГАЕС

Філія «Дніпровська ГЕС»

2019

Філія «Дніпровська ГЕС»

2018

Каскад Київських
ГЕС і ГАЕС

Фактично використано води

ПрАТ «Укргідро
енерго»

Підприємство

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИКОРИСТАНОЇ ВОДИ З УСІХ ДЖЕРЕЛ, ТИС.КУБ.М

48,9

Каскад Київських
ГЕС і ГАЕС

51

ПрАТ «Укргідро
енерго»

– водопровідної

10 951,600

13,100

12,800

333,600

27,100

5,400

9,100

9,100

10 541,300

13 678,500

13,200

14,000

333,000

33,100

6,400

7,300

8,800

13 262,700

2019 р.
Всього
відведено
стічних вод
2018 р.
Всього
відведено
стічних вод
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УПРАВЛІННЯ

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПЛАНОВОГО І ПОЗАПЛАНОВОГО СКИДАННЯ ВОДИ, 2019 РІК

Використання водних ресурсів
згідно з планом, млн куб. м

Фактичне використання водних
ресурсів, млн. куб. м

ПрАТ «Укргідроенерго»

170 632

137 604,79

Київська ГЕС

22 515

19 013,90

Канівська ГЕС

27 501

23 768,22

Кременчуцька ГЕС

28 297

22 568,86

Середньодніпровська ГЕС

28 695

22 987,24

Дніпровська ГЕС

29 622

21 735,61

Каховська ГЕС

26 873

20 700,91

7 129

6 830,05

Назва філії

Дністровська ГЕС

ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ
У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
На всіх гідроелектростанціях ПрАТ «Укргідроенерго»
утворюються незначні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: від пересувних
(автотранспорт) та стаціонарних джерел: деревообробні майстерні, зварювальні пости, токарні станки,
холодильні установки. На всіх ГЕС є дозволи регіональних екологічних інспекцій на викиди в атмосферне повітря. Раз на 5 років проводиться інвентаризація джерел викидів, відповідно здійснюється оплата за викиди.
Компанія здійснює такі заходи щодо захисту атмосферного повітря:
визначення відповідності фактичних параметрів роботи вентиляційних систем філії до проєктних показників;
перевірка відповідності фактичних параметрів роботи установок очистки газу проєктним (ефективність
роботи ПГОУ) та перевірка технічного стану ПГОУ;
інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно до фактичного
стану підприємства.
ПрАТ «Укргідроенерго» не використовує схеми торгівлі квотами на викиди.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
В компанії проведено інвентаризацію джерел утворення відходів та налагоджено процес передачі відходів
для утилізації спеціалізованим організаціям. При здійсненні діяльності компанії утворювались наступні відходи: ртуть, свинець/нікель, нафта, масла відпрацьовані,
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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 виконується покіс трави. На станціях проведено озеленення території (посаджені дерева, кущі, квіти).
Товариство дотримується принципів дбайливого ставлення до природних багатств і постійно прагне мінімізувати можливий негативний вплив на біорізноманіття. Діяльність ПрАТ «Укргідроенерго» не здійснює прямого
суттєвого впливу на біорізноманіття і не становить небезпеки для видів тварин та рослин, занесених до Червоного списку МСОП та Червоної книги України.
У ПрАТ «Укргідроенерго» регулярно відбуваються різноманітні екологічні заходи, спрямовані на захист довкілля. Товариство надає дуже важливого значення подібним акціям, адже водосховища Дніпровського каскаду стали природною частиною довкілля. Вплив компанії на біорізноманіття не оцінювався, дослідження біорізноманіття, відновлення чисельності зникаючих видів не проводяться.

чорні метали, кольорові метали, інші відходи (II-III кл.),
інші відходи (IV кл.).
Збирання, тимчасове зберігання та здавання відходів
виробництва виконувалось згідно з вимогами природоохоронного законодавства.
Заходи, які реалізує компанія у сфері управління відходами:
лампи, що містять ртуть і відпрацювали свій ресурс,
збираються та зберігаються на обладнаному складі.
При достатньому накопиченні їх відправляють на завод
для знешкодження;
передача відходів виробництва, які мають клас небезпеки І–ІУ, іншим організаціям, що мають ліцензію на
поводження з небезпечними відходами, для подальшої
утилізації;
розробка технічних паспортів відходів (ТПВ) на всі
види відходів, що утворюються при діяльності підприємства;
вивіз сміття на міське сміттєзвалище.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВІДХОДІВ I–IV КЛАСІВ,
2018 ТА 2019 РР.

4 542,341
6 015,145
2018
2019
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Компанія приділяє особливу увагу розвитку екологічної культури серед своїх працівників та населення у регіонах присутності, а також сприяє підвищенню екологічної освіти.
Участь у екоівентах:
1. Навесні на станціях компанії відбулась масштабна акція з благоустрою й озеленення філій та берегових зон «Збережемо довкілля — збережемо планету», до якої долучилися сотні гідроенергетиків з різних куточків України. Вони
активно прибирали та вивозили сміття, наводили лад на прибережних смугах річок та водоймищ, висаджували дерева,
кущі та квіти, впорядковували газони, фарбували бордюри та альтанки. Загалом участь в акції взяло понад 2 000 осіб.
Гідроенергетики прибрали понад 113 га територій, висадили 236 дерев та 211 кущів, впорядкували понад 10 га газонів.
2. З липня, в Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів, було проведено флешмоб «День без поліетилену!».
3. 7 липня працівники компанії взяли участь у організації святкування Дня Дніпра. Метою заходу було привернути увагу
суспільства до стану водних ресурсів, зокрема річки Дніпро.
4. 16 вересня працівники Середньодніпровскої ГЕС об’єднались разом із представниками міської ради м. Кам’янського
і висадили 25 саджанців дерев.
5. 21 вересня працівники компанії долучилися до святкування Міжнародного дня чистих берегів.
ОБМІН ДОСВІДОМ У РАМКАХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ:

ЕКОЛОГІЧНІ
ПРОГРАМИ ТА
ІНІЦІАТИВИ
144

1. 22 квітня з нагоди відзначення Дня Землі відбувся IV Всеукраїнський ECOFORUM-2019 «Ecobusiness в Україні — 2019»,
до участі у якому долучилися і представники ПрАТ «Укргідроенерго». Організатором заходу виступила редакція
журналу «Екологія підприємства». Екофорум відвідали представники профільних державних структур, органів законодавчої та виконавчої влади, експертна спільнота та головні екологи підприємств. Головна мета заходу — об’єднання зусиль задля якісної взаємодії у сфері 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. Участь у зустрічі взяли представники Товариства. Водники проаналізували шляхи узгодження умов проведення еколого-репродукційного попуску з Дністровського водосховища, зокрема
домовились напрацювати покращену модель його проведення з урахуванням характеристик стоку весняного водопілля.
3. 5 червня — участь у науково-технічній раді Національного природного парку «Нижньодніпровський».
4. Участь у басейнових радах — майданчиках узгодження позицій зацікавлених сторін та обговорення дискусійних
питань щодо різних аспектів управління річковими басейнами для досягнення більш якісного стану вод:
16 травня відбулась 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;
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» взяли участь у роботі 11-го Симпозіуму Європейського клубу ICOLD
(11th ICOLD European Club Symposium), темою якого було «Майбутнє дамб у Європі: перспективи та виклики в умовах зміни середовища».
6. 4 жовтня в Києві представники Товариства взяли участь у конференції, присвяченій 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 ПрАТ «Укргідроенерго» 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 представники компанії 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».
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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 Товариство 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 746 989 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
експерта-гідрохіміка для здійснення наукового супроводу (вартість послуг — 57 600 грн). У 2020 році планується
другий етап випробувань, готується програма досліджень і склад учасників та обсяг наукового супроводу.

Цвітіння води викликає проблеми задухи риби та дефіциту кисню в придонних шарах води, посилює процеси
вторинного забруднення водних мас і підвищує токсичність водних мас. Для подолання цих проблем у якості
заходів оперативного реагування, за зверненнями Держводагентства та Держрибагентства встановлюються
спеціальні режими роботи ГЕС Дніпровського каскаду. Так, влітку 2019 року режими цілодобового пропуску
води були встановлені на Київській та Кременчуцькій ГЕС.
Окрім того, для підтримки належного стану водних екосистем здійснюються екологічні попуски, їх регламент
встановлюється Міжвідомчою комісією по встановленню роботи дніпровських та дністровських водосховищ.

Екскурсії на ГЕС фахівців водно-екологічного спрямування:
1. Представники Інституту гідробіології НАНУ.
2. Учасники XXIII наради Уповноважених Урядів України та Угорщини з питань водного господарства на прикордонних водах.
3. Фахівці Департаменту внутрішніх справ США (координатор Програми пріоритетних екосистем Еверглейдс та
представник Геологічної служби США).
4. Фахівці-водники з Республіки Польща на чолі з головою Державного водного господарства «Польські води».
5. Австрійські фахівці з річкового басейну Гоулбурн Брокен (суббасейн р. Муррай Дарлінг, Австралія).
НАВЧАННЯ:
У компанії постійно проводиться навчання співробітників раціональному природокористуванню.
27 та 28 листопада співробітники апарату управління та філій, що спеціалізуються на питаннях охорони довкілля, під
час тренінгу «Висвітлення питань екологічної безпеки на підприємстві» ознайомилися з найкращими екологічними
практиками. Зокрема, були розглянуті питання державного нагляду, охорони атмосферного повітря та поводження
з відходами. Значна частина тренінгу була присвячена обговоренню норм чинного природоохоронного законодавства України.
ПрАТ «Укргідроенерго» організовує подібні освітні заходи з метою підвищення професійних знань співробітників та
отримання практичної інформації для організації ефективної системи екологічної безпеки на підприємстві.
146

147

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

Усвідомлюючи свою відповідальність перед майбутніми поколіннями, ПрАТ «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.
На філіях ПрАТ «Укргідроенерго» розроблено заходи щодо енергозбереження та ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).
Виконання заходів, спрямованих на економію енергетичних ресурсів, покладено на виробничо-технічний відділ, який:
розробляє заходи щодо зниження витрат електроенергії на власні потреби;
слідкує і пропонує введення режимів роботи агрегатів з метою зниження питомих витрат води на виробіток
1кВт·год електроенергії;
в паводковий період створює умови для пропуску всієї води через турбіни, виключаючи, по можливості,
холості водоскиди;
розробляє попереджувальні заходи проти витрат води, не пов’язаних з виробленням електричної енергії.
Для оцінки заходів з енергоефективності визначаються чинники, що позитивно впливають на показники економічної діяльності компанії, а саме:
підвищення енергетичного ККД гідроагрегатів в результаті проведення реконструкції;
економія енергоресурсів, що приводить до зниження матеріальних втрат та собівартості вироблюваної продукції.
Основним джерелом економії енергоресурсів на гідроелектростанції є реконструкція гідроагрегатів. Завершення реконструкції дає змогу покращити техніко-економічні показники за рахунок збільшення потужності та
ККД нових турбін. Це дає можливість виробляти додаткову електроенергію за рахунок 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 розроблені та виконувались наступні заходи: проводились відключення другорядних споживачів, приєднаних до
шин власних потреб згідно із встановленими графіками; зменшувалось навантаження на бойлери опалення
приміщень (у робочі дні для підтримки температури повітря в приміщенні на рівні 18–200С, у вихідні та святкові дні — до мінімально припустимої температури повітря у приміщенні). На філіях замінені на нові сучасні
бойлерні установки опалення теннового типу; проводилась часткова заміна освітлення території та приміщень
новими лампами освітлення типу LED; проводилось часткове відключення освітлення машинних залів, трансформаторних майданчиків.
Також для Укргідроенерго дуже привабливим є напрямок будівництва сонячних електростанцій. Він сприятиме поліпшенню асортименту та якості допоміжних послуг Товариства, підтримці інтеграції відновлюваних
джерел енергії, підтримці приєднання до європейської мережі системних операторів передачі електроенергії
(ENTSO-E), а також зменшенню витрат на технічне обслуговування та продовження терміну експлуатації ГЕС.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
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ТА ГАЕС
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КРЕМЕНЧУЦЬКА
ГЕС
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Витрати
на впровадження,
тис. грн/рік

Зменшувалося навантаження на
бойлери опалення приміщень
(у робочі дні для підтримки температури повітря в приміщені на
рівні 18–200С, у святкові та вихідні
дні — до мінімально допустимої
температури повітря у приміщені).

-

Проводилося часткове відключення освітлення машинних залів.

-
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ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЕКОНОМІЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» У 2019 РОЦІ
Економія
енергетичних ресурсів,
кВт/рік

240 000

14 296

Приблизна
економія,
тис. грн/рік

180,00

4

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

-

1 405,44

0,98

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

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

15 811,2

11,07

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

-

100

0,08

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

65

8 678,0

6,59

7 308,32

5,12

Економія
енергетичних ресурсів,
кВт/рік

Приблизна
економія,
тис. грн/рік

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

-

230 400

172,80

Відключення освітлення в машинному залі (за вийнятком чергового).

-

14 848,2

11,14

Відключення ліхтарів-ковпаків
ГА 1-8.

-

30 660

23,00

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

-

360 000

270,00

Перехід на сучасне LED-освітлення у кабінетах та побутових
приміщеннях корпусів дирекції
та ГЩУ, у майстернях, виробничих цехах, а також у приміщенні
ЗРУ-13,8 кВ, машинній залі ГЕС-1.
Виконано заміну 1 050 шт. ламп
розжарювання на LED-лампи.

43,5

94 878

61,95

Заміна люмінесцентних ламп на
світлодіодні.

9,8

13 770

11,02

Заходи

СЕРЕДНЬО
ДНІПРОВСЬКА
ГЕС

10,72

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.).

Витрати
на впровадження,
тис. грн/рік

ДНІПРОВСЬКА
ГЕС

КАХОВСЬКА ГЕС
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Витрати
на впровадження,
тис. грн/рік

Економія
енергетичних ресурсів,
кВт/рік

Приблизна
економія,
тис. грн/рік

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

-

385 882

251,98

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

-

107 200

70,00

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

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

2,5

2 190

1,64

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

5,9

15 604

11,70

1 695 815,16

1 194,33

Заходи

ДНІСТРОВСЬКА
ГЕС

ДНІСТРОВСЬКА
ГАЕС

Всього
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ПЛАНИ НА 2020 РІК
ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ
ПЕРСПЕКТИВУ
Подальша реконструкція і модернізація гідромеханічного та гідросилового
обладнання.
Проведення другої серії досліджень щодо впливу роботи аераційної установки на стан дніпровської води.
Завершення проходження процедури оцінки впливу на довкілля будівництва
Каховської ГЕС-2.

Таким чином економія енергетичних ресурсів у ПрАТ «Укргідроенерго» в 2019 році склала приблизно
1 695,8 тис. кВт•год (в 2018 році — 2 988,3 тис. кВт•год) електроенергії, орієнтовна економія досягла 1 194,33 тис. грн.
Плани у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2020 рік
Заміна світильників з люмінесцентними лампами на світлодіодні світильники.
Реконструкція опалення та вентиляції приміщень, часткове відключення освітлення, зменшення навантажень на бойлери у вихідні та святкові дні.
Ремонт кабельних мереж вузла зв’язку.
Заміна силових трансформаторів.
Обмеження роботи припливних вентсистем опалення машинних і турбінних залів за рахунок відбору гарячого повітря із системи охолодження гідрогенераторів та компресорів.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Звіт про сталий розвиток ПрАТ «Укргідроенерго» за 2019 рік (далі — Звіт) — це перший Звіт, підготовлений
Товариством на добровільній основі і адресований широкому колу зацікавлених сторін: органам державної
влади, місцевим громадам, ЗМІ, працівникам компанії, партнерам, інвесторам, міжнародним та громадським
організаціям, науковій та експертній спільноті та іншим.
Товариство прагне забезпечити максимальну відкритість та прозорість своєї діяльності, надає суттєві й достовірні дані для всіх зацікавлених сторін, що дозволяють сформувати комплексне уявлення про компанію:
стратегію, стійкість бізнесу, фінансово-економічні результати, діяльність у сфері гідроенергетики, екологічної
безпеки, внесок у розвиток регіонів присутності та інші значимі аспекти. Звіт відображає як позитивні, так і негативні аспекти результативності Товариства для того, щоб дати можливість обґрунтованої оцінки результатів
діяльності ПрАТ «Укргідроенерго», а також містить теми, що можуть вплинути на рішення зацікавлених сторін.
Відкрита звітність дозволяє Товариству продемонструвати прихильність до принципів корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку та розкрити важливу для суспільства інформацію про економічні, соціальні та екологічні аспекти діяльності компанії. ПрАТ «Укргідроенерго» постійно аналізує як вітчизняні, так
і міжнародні тенденції та нові вимоги у сфері нефінансової звітності. Товариство включило у Звіт інформацію
про свій внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН.
СТАНДАРТИ ТА НОРМАТИВНІ ВИМОГИ:

ПРО ЗВІТ

Звіт підготовлено відповідно до:
Директиви 2013/34/ЄС;
Директиви 2014/34/ЄС;
Міжнародного Стандарту зі звітності у сфері сталого розвитку Global Reporting Initiative (GRI SRS, основний
варіант відповідності (Core);
Вимог Комісії з цінних паперів та фондового ринку США (United States Securities AndExchange Commission)
щодо підготовки звіту за формою 20-F;
Керівництва Лондонської фондової біржі (London Stock Exchange Group) для емітентів щодо інтеграції ESG
(Environment, Social, Governance — навколишнє середовище, соціальні питання та корпоративне управління) у
звітність та інформування інвесторів;
Стандарту ISO 26000: 2010 «Керівництво з соціальної відповідальності»;
МСФЗ Практичний звіт 1 «Коментар керівництва»;
17 Цілей сталого розвитку ООН;
Міжнародного стандарту інтегрованої звітності (<IR> International Framework);
Стандарту із взаємодії із зацікавленими сторонами AA1000SES (Institute of Social and Ethical AccountAbility);
Принципам підготовки Звіту про прогрес реалізації принципів Глобального договору ООН.
У Звіті для позначення Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» також використано:
ПрАТ «Укргідроенерго», «Укргідроенерго», Товариство, компанія.
У Звіті представлена ключова інформація щодо економічних, екологічних, та соціальних аспектів діяльності
ПрАТ «Укргідроенерго».
МЕЖІ ЗВІТУ
Межі Звіту охоплюють діяльність ПрАТ «Укргідроенерго», до якої входять десять станцій на річках Дніпро та
Дністер: Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1, Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.
Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі підготовки до будівництва.
Межі Звіту відповідають річному циклу звітності. У Звіті висвітлюється діяльність ПрАТ «Укргідроенерго» за
2019 календарний рік. Також у Звіті можуть згадуватись події, що відбулися раніше або пізніше цього періоду,
якщо вони можуть мати значення для більш повного розуміння представленої у Звіті інформації.
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ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
Для підвищення прозорості, підзвітності та визначення ключових питань
для відображення у Звіті, що розкриваються, підготовка Звіту здійснювалась у взаємодії із зацікавленими сторонами. Це є невід’ємною частиною
вимог міжнародних стандартів АА1000, GRI SRS, IR. У документі враховані
основні рекомендації та запити представників зацікавлених сторін. Для
цього Товариство використовувало різні механізми взаємодії та канали
обміну інформацією, використовуючи найбільш зручні методи комунікації
для кожної групи стейкхолдерів. Представники зацікавлених сторін були
залучені в процес визначення змісту Звіту шляхом опитувань, анкетування, інтерв’ю під час особистих зустрічей, діалогів, де представники зацікавлених сторін могли ставити запитання представникам Товариства.
Крім того, при визначенні змісту Звіту враховувались результати регулярного моніторингу ЗМІ.
ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ
При підготовці Звіту ПрАТ «Укргідроенерго» велику увагу приділило визначенню істотної для Звіту інформації, важливої для
Товариства та основних зацікавлених сторін, на основі якої
можуть прийматися рішення, що мають вагоме значення для
компанії.
ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВОСТІ ТЕМ
Ступінь уваги, яка приділяється у Звіті різним темам,
пропорційна їх суттєвості. Уточнення переліку суттєвих питань та визначення пріоритетних тем проводилось з позиції стратегічних пріоритетів та цінностей
ПрАТ «Укргідроенерго» та пріоритетів зацікавлених
сторін.
Бізнесовий вимір:
оновлення основних фондів Товариства;
прозоре та ефективне управління;
збільшення кількості та покращення якості послуг, що надаються;
застосування сучасних моделей управління,
управління фінансовими капіталами, вплив на суспільство та навколишнє середовище;
впровадження інноваційних проектів із високою ринковою вартістю;
захищеність інвестицій та висока дохідність;
надійність і своєчасність виконання зобов’язань
Товариством.
Економічний вимір:
запровадження прозорої системи управління
компанією і відкритої системи закупівель робіт, товарів та послуг, які унеможливлюють корупційні
правопорушення та зловживання;
економічна діяльність (збільшення рівня доходів);
широке впровадження сучасних технологій, ді
джиталізація компанії.
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Соціальний вимір:
конкурентний рівень заробітної плати для співробітників;
підвищення ступеня соціальної захищеності співробітників;
оптимізація та розвиток персоналу;
створення безпечних та комфортних умов праці;
Екологічний вимір:
енергоощадність та енергоефективність;
покращення екологічних результатів (вода, повітря, земля).
Зазначені теми мають пріоритетне значення для Товариства та зацікавлених сторін, тому вони знайшли своє
відображення на сторінках Звіту. Інші питання, які не було включено до Звіту, але які також вважаються важливими, можуть бути опрацьовані в робочому порядку.
ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗВІТУ
Якість Звіту забезпечується за рахунок застосування наступних принципів Керівництва GRI:
Суттєвість. Інформація, включена до Звіту, охоплює теми та показники, які відображають суттєвий вплив Товариства на економіку, довкілля та суспільство або можуть суттєво вплинути на оцінки та рішення зацікавлених сторін.
Співставність. Інформація у Звіті представлена таким чином, щоб дозволити зацікавленим сторонам аналізувати зміни у результативності компанії та дати можливість аналізу порівняно з іншими організаціями.
Точність. Дані у Звіті досить детальні та точні для того, щоб зацікавлені сторони могли оцінити результати
діяльності ПрАТ «Укргідроенерго».
Своєчасність. Звітність здійснюється відповідно до регулярного графіку. Інформація доступна своєчасно, тож
зацікавлені сторони можуть приймати інформовані рішення.
Ясність. Інформація подається у формі, зрозумілій і доступній для зацікавлених сторін, які користуються Звітом.
Надійність. Інформація, яка використовувалась при підготовці Звіту, зібрана, задокументована, проаналізована та розкрита в такий спосіб, який допускає вивчення та забезпечує якість та суттєвість інформації.
Охоплення зацікавлених сторін. Товариство виявило сторони, зацікавлені в його діяльності, та показало,
яким чином їх розумні очікування були враховані при підготовці Звіту. Розумні очікування та інтереси зацікавлених сторін є ключовим моментом для багатьох рішень, які приймались при підготовці Звіту.
Контекст сталого розвитку. Звіт розкриває результати діяльності Товариства у широкому контексті сталого
розвитку.
Повнота. Охоплення суттєвих тем та показників, а також межі Звіту достатні для того, щоб відобразити суттєвий вплив на економіку, довкілля та суспільство і дати зацікавленим сторонам можливість оцінити результати
діяльності Товариства за звітний період.
Збалансованість. Звіт відображає як позитивні, так і негативні аспекти результативності ПрАТ «Укргідро
енерго» для того, щоб дати можливість обґрунтованої оцінки загальної результативності.
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Інформація, наведена у цьому Звіті, може містити заяви прогнозного характеру. Вони можуть бути зроблені
щодо будь-яких фактів, за винятком фактів, віднесених до минулих періодів, а також включати заяви щодо намірів та очікувань Товариства стосовно результатів його діяльності, фінансового становища, середньо- та довгострокових перспектив тощо. Заяви прогнозного характеру пов’язані з ризиками та невизначеністю, оскільки
вони залежать від обставин, які можуть відбутись або не відбутись в майбутньому, їх здійсненність залежить
серед іншого від ряду економічних, політичних або правових факторів, що перебувають поза межею впливу
ПрАТ «Укргідроенерго» (світова фінансово-економічна та політична ситуація, ситуація на ключових ринках,
зміни податкового, митного та екологічного законодавства тощо). Відтак фактичні показники результативності майбутніх років можуть відрізнятись від прогнозних заяв, опублікованих у Звіті.
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Атомна енергетика — галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для цілей електрифікації і теплофікації.
Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) — це такі джерела, які поновлюються природним шляхом. Це відбувається
завдяки сонячним променям, які падають на поверхню Землі, а в недалекому майбутньому це невичерпне джерело енергії. До таких джерел відносяться енергія нашого світила, повітряного потоку, органічної біомаси, енергія
потоків водойм тощо. Також до відновлюваних джерел енергії можна віднести енергію земних надр (надходить
на земну поверхню), тепло навколишнього середовища, його можна використовувати за допомогою теплових
насосів, а також інші джерела, такі як побутове органічне сміття, стічні і каналізаційні води.
Вітроенергетика (ВЕС) — галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру. Вітер як джерело енергії є непрямою формою сонячної енергії і тому належить до відновлюваних джерел
енергії. Використання енергії вітру є одним із найдавніших способів використання енергії навколишнього середовища, що був відомий ще в давні часи.
Глобальний договір ООН — стратегічна та політична ініціатива, в якій беруть участь організації, чиї діяльність та
стратегії відповідають цілям ООН, спрямованим на побудову екологічної та цілісної світової економіки.
Гідроелектростанція (ГЕС) — електростанція, яка за допомогою гідротурбіни перетворює кінетичну енергію
води в електроенергію.
Гідроакумулювальна електростанція (ГАЕС) — гідроелектрична станція, що використовується для вирівнювання добового графіка навантаження енергосистеми.
Гідротехнічна споруда (ГТС) — інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи
як для використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.
Донний водовипуск — споруда, що призначена для регулювання рівня води, повного скиду води з водойми, а
також для переміщення об’єктів аквакультури у рибовловлювач.
Енергоефективність — раціональне використання енергетичних ресурсів, досягнення економічно доцільної
ефективності використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки і технологій та дотриманні вимог до навколишнього середовища.
ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) — міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного
інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв’язки.
Коефіцієнт корисної дії — відношення виконаної роботи до загальних енергетичних затрат на її виконання. Безрозмірна величина, яка вимірюється у відсотках. Є важливою характеристикою машин та двигунів.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ,
ВИНОСКИ ТА
СКОРОЧЕННЯ
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Кіловат-година (кВт.год) — позасистемна одиниця вимірювання кількості виробленої або спожитої енергії, а
також виконаної роботи.
НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг) — незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
НПР (нормальний підпірний рівень) — проєктний рівень наповнення водосховищ, який обмежує зверху корисний об’єм водосховища.
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Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (англ. Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD)) — міжнародна організація, що об’єднує 37 найбільш економічно розвинених країн світу. До її складу входять більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші.
Штаб-квартира знаходиться у Парижі, Франція. Договір про ОЕСР був підписаний з метою координації економічної політики країн — членів ОЕСР і погодженням програми допомоги країнам, що розвиваються. ОЕСР також активно співпрацює
з державами світу, які не є членами організації (зокрема, з Україною), у рамках спеціалізованих програм, міжнародних
заходів тощо.
Об’єднана енергетична система України — сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів
електроенергетики, що об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної й теплової енергії
за їх централізованого управління.
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ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) — європейська мережа системних операторів передачі електроенергії.
ISO 14001 — міжнародний стандарт, що містить вимоги до системи екологічного менеджменту підприємства та дозволяє
зробити його природоохоронну діяльність системною і ефективною.
MarCom Awards — міжнародний конкурс, який відзначає досконалість маркетингу та комунікацій, визнаючи творчість,
працьовитість та щедрість професіоналів галузі.
ProZorro — системна реформа тендерного процесу в електронних публічних та державних закупівлях в Україні.
Sustainable Ukraine — перший професійний рейтинг корпоративної стійкості українських компаній на основі провідних
міжнародних практик із фокусом на інвестиційній привабливості компаній.

ПГОУ — пилогазоочисні устаткування.
Паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) — сукупність всіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві.
ПСО (PSO, Public Service Obligation) — механізм покладання спеціальних зобов’язань з постачання електроенергії для
потреб населення на підприємства.
Раціональне природокористування — використання природних ресурсів у обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання
природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологічно безпечного природокористування.
Сонячна електростанція (СЕС) — інженерна споруда, що перетворює енергію сонячного випромінювання на електричну
енергію.
Соціальна інфраструктура ГЕС та ГАЕС — об’єкти культурного, спортивного та оздоровчого спрямування, що відкриті
для сімей працівників та місцевих жителів.
Стала енергетика — енергетика, вироблена і використовувана на шляху, який підтримує людський розвиток у довгостроковій перспективі у всіх його економічних, соціальних та екологічних аспектах (за визначенням Конференції ООН з
навколишнього середовища і розвитку 1992 року у Ріо-де-Жанейро).
Cтандарти GRI (GRI Sustainability Reporting Standards) — прийнята в міжнародній практиці система звітності щодо економічної, екологічної та соціальної результативності.

ВИНОСКИ
1. Наказ Мінекоенерго від 27.11.2019 № 451 про припинення повноважень члена Наглядової ради
ПрАТ «Укргідроенерго» — представника держави Буславець Ольги Анатоліївни
https://menr.gov.ua/documents/?start=360&c=10&from=&till=&fm=&dn=&ss=&w=&o=DESC
2. Наказ Мінекоенерго від 27.11.2019 № 451 про припинення повноважень члена Наглядової ради
ПрАТ «Укргідроенерго» — представника держави Кальніченко Валентини Анатоліївни
https://menr.gov.ua/documents/?start=360&c=10&from=&till=&fm=&dn=&ss=&w=&o=DESC
3. Наказ Мінекоенерго від 28.11.2019 № 456 про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад членів
Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» — представників держави.
https://menr.gov.ua/documents/?start=350&c=10&from=&till=&fm=&dn=&ss=&w=&o=DESC

Теплова електростанція (ТЕС) — електростанція, в якій первинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів — продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній
парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з’єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджувальній
воді (наприклад, з річки); на деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.
Цілі сталого розвитку ООН — цільові показники майбутнього міжнародного розвитку, що були ухвалені Організацією
Об’єднаних Націй (відомі також як Глобальні цілі сталого розвитку). Вони замінили Цілі розвитку тисячоліття, строк яких
закінчився в кінці 2015 року.
АА1000 — стандарти, які призначені для вимірювання результатів діяльності компаній і надають процедуру і набір критеріїв, за допомогою яких може бути здійснений соціальний і етичний аудит діяльності. Основна відмінність цього підходу
від інших існуючих стандартів полягає у впровадженні в повсякденну практику компанії системи постійного діалогу із
зацікавленими сторонами (стейкхолдерами).
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ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ТАБЛИЦЯ
ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ
GRI STANDARDS

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Загальні
стандартні
елементи
звітності

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Опис показника

ДОДАТКИ

Розділ звіту

GRI 102: Загальні елементи звітності
Профіль організації
GRI 102-1

Назва організації

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Стратегічні цілі та пріоритети компанії

GRI 102-2

Головні бренди, види
продукції, а також послуги

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Стратегічні цілі та пріоритети компанії

GRI 102-3

Розташування штабквартири організації

РОЗДІЛ 7. ДОДАТКИ.
Контактна інформація

GRI 102-4

Країни, в яких організація
здійснює свою діяльність

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Стратегічні цілі та пріоритети компанії

GRI 102-5

Характер власності та
організаційно-правова форма

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Система корпоративного управління

GRI 102-6

Ринки, на яких працює організація

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Стратегічні цілі та пріоритети компанії

GRI 102-7

Масштаб організації

РОЗДІЛ 1. ПРО УКРГІДРОЕНЕРГО

GRI 102-8

Інформація про співробітників
та інших працівників

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Управління персоналом

GRI 102-10

Істотні зміни масштабів, структури
або власності, що відбулися
протягом звітного періоду

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ.
Система корпоративного управління

GRI 102-12

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

РОЗДІЛ 3.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК.
Пріоритети у сфері сталого розвитку

GRI 102-13

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

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Міжнародне співробітництво

Стратегія
GRI 102-14

166

Звернення генерального директора

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПрАТ «Укргідроенерго»

ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ЗА 2019 РІК

167

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Загальні
стандартні
елементи
звітності

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

Опис показника

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

Розділ звіту

Етика та добросовісність
GRI 102-16

GRI 102-17

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Загальні
стандартні
елементи
звітності

Опис показника

Розділ звіту

GRI 102-47

Перелік істотних тем

РОЗДІЛ 7. ДОДАТКИ. Про Звіт

Цінності, принципи, стандарти
і норми поведінки організації

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Бізнес-етика та прозорість
діяльності. Канали зв’язку

GRI 102-48

Переформулювання показників

Переформулювань показників не було

GRI 102-49

Змін у списку істотних тем не було

Внутрішні і зовнішні механізми
звернення за консультаціями
з питань етичної та
законослухняної поведінки

Зміни в списку істотних тем
і межах розкриття тем

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Бізнес-етика та прозорість
діяльності. Канали зв’язку

GRI 102-50

Звітний період

РОЗДІЛ 7. ДОДАТКИ. Про Звіт

GRI 102-51

Дата публікації останнього звіту

РОЗДІЛ 7. ДОДАТКИ. Про Звіт

GRI 102-52

Цикл звітності

РОЗДІЛ 7. ДОДАТКИ. Про Звіт

GRI 102-53

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

РОЗДІЛ 7. ДОДАТКИ.
Контактна інформація

Корпоративне управління
GRI 102-18

Структура управління організації

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Система корпоративного управління

GRI 102-22

Склад вищого корпоративного
органу і його комітетів

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Система корпоративного управління

GRI 102-54

Варіант підготовки звіту
відповідно до керівництва
GRI, обраний організацією

РОЗДІЛ 7. ДОДАТКИ.

GRI 102-23

Голова вищого органу
корпоративного управління

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

GRI 102-55

Таблиця показників стандартів GRI

GRI 102-24

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

РОЗДІЛ 7. ДОДАТКИ.
Таблиця показників звітності
GRI Standards

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Система корпоративного управління

GRI 102-56

Засвідчення Звіту

Звіт не проходив незалежну перевірку

GRI 102-40

Список груп зацікавлених сторін,
з якими взаємодіяла організація

РОЗДІЛ 3. СТАЛИЙ РОЗВИТОК.
Взаємодія із зацікавленими сторонами

GRI 102-41

Охоплення співробітників
колективними договорами

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Управління персоналом

GRI 102-42

Принципи виявлення та відбору
зацікавлених сторін для взаємодії

РОЗДІЛ 3. СТАЛИЙ РОЗВИТОК.
Взаємодія із зацікавленими сторонами

GRI 102-43

Підхід організації до взаємодії
із зацікавленими сторонами

РОЗДІЛ 3. СТАЛИЙ РОЗВИТОК.
Взаємодія із зацікавленими сторонами

GRI 102-44

Ключові теми і побоювання, які були
підняті зацікавленими сторонами
в рамках взаємодії з організацією

РОЗДІЛ 3. СТАЛИЙ РОЗВИТОК.
Взаємодія із зацікавленими сторонами

GRI 201-1

Створена і розподілена пряма
економічна вартість

РОЗДІЛ 1.
ПРО УКРГІДРОЕНЕРГО.
Ключові виробничі, соціальні, екологічні
та фінансові показники за 2019 рік

GRI 201-4

Фінансова допомога,
отримана від держави

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Стратегічні цілі та пріоритети компанії

GRI 203: Непрямий економічний вплив
GRI 203-1

Юридичні особи, включені в звітність

РОЗДІЛ 1.
ПРО УКРГІДРОЕНЕРГО

GRI 102-46

Визначення змісту Звіту і меж тем

РОЗДІЛ 7. ДОДАТКИ.
Про Звіт

Інвестиції в інфраструктуру
і безоплатні послуги

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ

GRI 205: Протидія корупції
GRI 103-1

Пояснення матеріальної
теми та її межі

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Бізнес-етика та прозорість діяльності

GRI 103-2

Управлінський підхід та
його компоненти

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Бізнес-етика та прозорість діяльності

Процедура звітності
GRI 102-45

ДОДАТКИ

GRI 200: Економічні
GRI 201: Економічна результативність

Взаємодія із зацікавленими сторонами
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Загальні
стандартні
елементи
звітності

GRI 205-1

GRI 205-2

GRI 205-3

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Опис показника

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

Розділ звіту

GRI 103-2

GRI 302-4

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Бізнес-етика та прозорість діяльності

Інформування про політику і методи
протидії корупції та навчання їм

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Бізнес-етика та прозорість
діяльності. Навчання співробітників
у сфері запобігання корупції

GRI 303-1

GRI 303-3

GRI 303-5
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СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Опис показника

ДОДАТКИ

Розділ звіту

Підтверджені випадки
корупції та вжиті заходи

РОЗДІЛ 2.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Бізнес-етика та прозорість діяльності

GRI 103-2

РОЗДІЛ 6. НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона навколишнього середовища

Управлінський підхід та
його компоненти

GRI 306: Скиди та відходи

Пояснення матеріальної
теми та її межі

РОЗДІЛ 6.
НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Енергоефективність та енергозбереження

Управлінський підхід та
його компоненти

РОЗДІЛ 6.
НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Енергоефективність та енергозбереження

Зниження енергоспоживання

РОЗДІЛ 6.
НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Енергоефективність та енергозбереження

GRI 303: Вода
GRI 103-2

Загальні
стандартні
елементи
звітності

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

GRI 305: Викиди

Загальна кількість і відсоток
підрозділів, стосовно яких
проводилися оцінки ризиків,
пов'язаних з корупцією, та
виявлені істотні ризики

GRI 300: Екологічні
GRI 302: Енергія
GRI 103-1

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Управлінський підхід та
його компоненти

РОЗДІЛ 6.
НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона навколишнього середовища

Взаємодія з водою як
загальним ресурсом

РОЗДІЛ 6.
НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Екологічний менеджмент,
Охорона навколишнього середовища

Водозабір

РОЗДІЛ 6. НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона навколишнього середовища

Споживання води

РОЗДІЛ 6. НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона навколишнього середовища

GRI 103-1

Пояснення матеріальної
теми та її межі

РОЗДІЛ 6. НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона навколишнього середовища

GRI 103-2

Управлінський підхід та
його компоненти

РОЗДІЛ 6. НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона навколишнього середовища

GRI 306-1

Загальний об'єм скидання
стічних вод

РОЗДІЛ 6. НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона навколишнього середовища

GRI 306-2

Загальна маса небезпечних та
безпечних відходів, що утворилися
в результаті діяльності

РОЗДІЛ 6. НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона навколишнього середовища

GRI 307: Відповідність екологічним нормам
GRI 307-1

Недотримання екологічних
законів та правил

РОЗДІЛ 6. НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Екологічний менеджмент,
Охорона навколишнього середовища

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

Пояснення матеріальної
теми та її межі

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Управління персоналом

GRI 103-2

Управлінський підхід та
його компоненти

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Управління персоналом

GRI 401-1

Загальна кількість і відсоток
найнятих працівників, а
також плинність кадрів

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Управління персоналом

GRI 401-2

Пільги, що надаються співробітникам,
які працюють на умовах повної
зайнятості, та не надаються
співробітникам, які працюють на умовах
тимчасової або неповної зайнятості

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Управління персоналом

GRI 401-3

Відпустка по батьківству/
материнству

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Управління персоналом
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
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Загальні
стандартні
елементи
звітності

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Опис показника

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

Розділ звіту

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Загальні
стандартні
елементи
звітності

GRI 402: Взаємовідносини співробітників та керівництва
GRI 402-1

Мінімальний період повідомлення
щодо істотних змін у діяльності
організації, а також чи визначений
він у Колективній угоді

2 місяці

Пояснення матеріальної
теми та її межі

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона праці та промислова безпека

Управлінський підхід та
його компоненти

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона праці та промислова безпека

Система управління охороною
праці та безпекою праці

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона праці та промислова безпека

GRI 403-3

Служби охорони праці

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона праці та промислова безпека

GRI 403-5

Навчання працівників з питань
охорони праці та безпеки

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона праці та промислова безпека

Сприяння здоров'ю працівників

РОЗДІЛ 3. СТАЛИЙ РОЗВИТОК.
Пріоритети у сфері сталого розвитку
РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона праці та промислова безпека

GRI 103-2

GRI 403-1

GRI 403-6

GRI 403-9

Види та рівень виробничого
травматизму

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Охорона праці та промислова безпека

GRI 406-1

GRI 103-1

Пояснення матеріальної
теми та її межі

GRI 103-2

Управлінський підхід та
його компоненти

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Розвиток та навчання персоналу

Програми розвитку навичок і освіти

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Розвиток та навчання персоналу

GRI 404-2

GRI 408-1

GRI 405-1
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РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Управління персоналом

Опис показника

ДОДАТКИ

Розділ звіту

Загальна кількість випадків
дискримінації

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.
Бізнес-етика та прозорість діяльності.
Скарг і позивних заяв за фактами
дискримінації не було

Виявлені підрозділи та
постачальники, у яких є істотний
ризик використання дитячої праці, та
дії, вжиті для ліквідації дитячої праці

Не релевантно. Згідно з чинним
законодавством України, дитяча та
примусова праця заборонені. Компанія
не працює в країнах, де є високий ризик
порушень прав людини, в тому числі щодо
використання дитячої чи примусової праці

GRI 409: Примусова чи обов’язкова праця

GRI 409-1

Виявлені підрозділи та
постачальники, у яких є істотний
ризик використання дитячої праці, та
дії, вжиті для ліквідації дитячої праці

GRI 411-1

Загальна кількість випадків порушення,
що стосуються прав корінних та
нечисленних народів, та вжиті заходи

Не релевантно. Згідно з чинним
законодавством України, дитяча та
примусова праця заборонені. Компанія
не працює в країнах, де є високий ризик
порушень прав людини, в тому числі щодо
використання дитячої чи примусової праці

GRI 411: Права корінних та малочисельних народів
Не релевантно для компанії

GRI 413: Суспільство
GRI 103-1

Пояснення матеріальної
теми та її межі

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Підтримка місцевих громад

GRI 103-2

Управлінський підхід та
його компоненти

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Підтримка місцевих громад

GRI 413-1

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

РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Підтримка місцевих громад

GRI 415: Соціальна оцінка постачальника
GRI 415-1

Загальний грошовий вираз
благодійних внесків на
політичні цілі за країнами і
одержувачами/бенефіціарами

GRI 419-1

Грошове вираження істотних штрафів
за недотримання законів та правил
у соціально-економічній сфері

Укргідроенерго не підтримує фінансово
жодних політиків або політичні партії

GRI 419: Відповідність вимогам

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

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

GRI 408: Дитяча праця

GRI 404: Підготовка та освіта
РОЗДІЛ 5.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Розвиток та навчання персоналу

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

GRI 406: Недопущення дискримінації

GRI 403: Здоров’я та безпека на робочому місці
GRI 103-1

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

Істотних штрафів не було
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
Щойно Ви ознайомилися зі Звітом про сталий розвиток ПрАТ «Укргідроенерго» за 2019 рік.
Ми прагнемо до максимально прозорого і чесного діалогу з усіма зацікавленими сторонами і будемо вдячні, якщо Ви допоможете покращити якість звітності Товариства, відповівши на кілька простих запитань.
До якої групи зацікавлених сторін Ви належите?

АНКЕТА
ЗВОРОТНОГО
ЗВ’ЯЗКУ















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

1. Чи знайшли Ви у Звіті істотну інформацію щодо питань, які Вас хвилюють?






Повністю
Частково
Ні
Переглянув Звіт

3. Яка інформація, представлена у Звіті, зацікавила Вас найбільше?

4. Яка була для Вас найменш цікавою?
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
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ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПРО
УКРГІДРОЕНЕРГО

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ

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

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

Оформлення та дизайн

ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

НАША ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОДАТКИ

КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ

5. Вкажіть теми, які цікавлять Вас, проте не були зазначені у Звіті:

Загальне враження

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК


відмінно


добре


задовільно


погано


важко
відповісти


відмінно


добре


задовільно


погано


важко
відповісти


відмінно


добре


задовільно


погано


важко
відповісти


відмінно


добре


задовільно


погано


важко
відповісти


відмінно


добре


задовільно


погано


важко
відповісти


відмінно


добре


задовільно


погано


важко
відповісти

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ:

uhe.gov.ua
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

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

7. Які рекомендації щодо поліпшення діяльності Товариства Ви хотіли б дати?

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА КАНЦЕЛЯРІЇ:

office@uhe.gov.ua
8. Інші коментарі та рекомендації щодо Звіту:

ДЛЯ ОФІЦІЙНИХ ЗАПИТІВ З БОКУ ЗМІ:

+380 4596 58 239
9. Якщо Ви хочете отримати відповідь на свої коментарі, будь ласка, залиште Ваші контактні дані:
ПІБ
Організація
Посада
Телефон/e-mail

ДЯКУЄМО ЗА ВАШ ВІДГУК ТА ПРОСИМО НАДІСЛАТИ ЗАПОВНЕНУ AНКЕТУ
НА АДРЕСУ OFFICE@UHE.GOV.UA!

176

ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ЗА 2019 РІК

177

