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ГЕНЕРАЦІЯ
Дві компанії з групи ДТЕК
змінили тип акціонерного
товариства
ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго» та ПАТ
«ДТЕК «Західенерго» змінили тип акціонерного товариства з публічного на
приватне. Про це йдеться у повідомленні
компаній в системі розкриття інформації
національної Комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Відповідні рішення від 21.06.2018р та
були прийняті акціонерами для виконання вимог українського законодавства,
яке регулює фондовий ринок.
«Центренерго» придбало на
біржових торгах 50 тис т газового
вугілля
25 червня 2018р ПАТ «Центренерго»
придбало на біржових торгах 50 тис т
газового вугілля по стартовій ціні 2350
грн/т на загальну суму 126,5 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні «Української енергетичної біржі». Постачальник
вугільної продукції не вказується.
«Енергоатом» оголосив тендер
на закупку суперпресу для
Хмельницької АЕС вартістю
147 млн грн

НАЕК «Енергоатом» проводить тендер
на закупку установки пресування (суперкомпактору) для комплексу з переробки
радіоактивних відходів Хмельницької
АЕС очікуваною вартістю 147,1 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні компанії
у системі публічних закупівель Prozorro.
Компанія приймає пропозиції від потенційних постачальників до 9 липня
2018р, початок аукціону запланований
на 14 серпня 2018р, сума тендерного
забезпечення 1,47 млн грн. Згідно умов
тендеру, обладнання має бути поставлене до 31 грудня 2019р.

Згідно повідомлення прийом пропозицій здійснювався до 18.03.2018р,
аукціон був проведений 19.03.2018р.
Очікувана вартість обладнання становила 178 млн грн. Струмопроводи
та роз’єднувачі мають бути поставлені
на майданчик ГАЕС до 30 листопада
2018р. Конкуренцію переможцю склали пропозиції від таких компаній як
Holduct Sp.ZO.O. (запропонована вартість 124,5 млн грн, але пропозиція
була відхилена), ТОВ «Фірма «Релеекспорт» (177,3 млн грн) та ТОВ «Тошелектроапарат» (177,6 млн грн).

«Укргідроенергобуд» придбав
для будівництва Дністровської
ГАЕС струмопроводів та
роз’єднувачів на суму 173 млн грн

«Східний ГЗК» за 5 міс збільшив
виробництво уранового
концентрату на 19,3% - до 529 т
ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» в січні-травні 2018р збільшив
виробництво уранового оксидного концентрату у порівнянні із аналогічним періодом 2017р на 19,3% - до 528,7 т. Про
це повідомила прес-служба компанії.
Загальна вартість виробленої за 5 міс
2018р продукції становила 1,622 млрд
грн. За 5 міс комбінат видобув 271,1 тис
т уранової руди. У травні підприємство
скоротило виробництво на 13,9% - до 67
т на суму 199,7 млн грн.

Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд», який будує Дністровську гідроакумулюючу станцію (Чернівецька обл,
компанія-оператор – ПрАТ «Укргідроенерго») придбав для цього об’єкту
у ТОВ «Аліт» (керівник та засновник –
Юлія Штерн) струмопроводів та роз’єднувачів напругою 15,75 кВ вартістю
172,6 млн грн. Про це йдеться у повідомленні компанії у системі публічних
закупівель Prozorro.

Обсяг генерації, ГВт
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«Енергоатом» закуповує послуги з
визначення вартості необоротних
активів компанії
НАЕК «Енергоатом» оголосила тендер
на проведення незалежної оцінки та визначення вартості необоротних активів
компанії, очікувана вартість послуг складає 50,38 млн грн. Про це йдеться в повідомленні компанії, яке опубліковане в
системі державних закупівель Prozorro.
«Енергоатом» очікує отримати звіт
про незалежну оцінку майна (визначення ринкової його вартості) за
станом на 1 січня 2018р, позитивну
рецензію на даний звіт і базу даних
основних засобів компанії. Кількість
необоротних активів, які підлягають
оцінці (станом на 01.01.2018р) становить 145 тис од. Термін надання
послуг - 7 місяців з дати підписання
договору. Кінцевий термін подання
тендерних пропозицій –до 23 липня
2018р, аукціон призначений на 28
серпня 2018р.
Раніше повідомлялося, що на сьогодні
«Енергоатом» проходить процес корпоратизації, для завершення якого необхідно провести ринкову оцінку вартості
активів компанії, визначити статус цього
майна та створити наглядову раду.
Модернізація частини ТЕЦ, які
отримають державну підтримку
у новій моделі ринку, буде
проводитися до 1 липня 2024р
Модернізація тієї частини теплоелектроцентралей, які за результатами технічного аудиту отримають відповідну
державну підтримку в умовах нового
конкурентного ринку електроенергії
буде проводитися до 1 липня 2024р. Про
це 26 червня 2018р повідомила генеральний директор Директорату енергетичних ринків міністерства Ольга Буславець.
«Ті, хто отримають цю підтримку будуть
до 1 липня 2024р реалізовувати проекти,
які будуть напрацьовані за рахунок державної регульованої ціни, яка буде вста-
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новлена регулятором (НКРЕКП – ред.)»,
- сказала вона.
Буславець додала, що ТЕЦ зможуть претендувати на державну підтримку тільки
після проведення державного аудиту,
який визначить доцільність модернізації,
яка має забезпечити конкурентоспроможність ТЕЦ в умовах нової моделі ринку електроенергії. Якщо за результатами
аудиту, доцільність модернізації не буде
підтверджена, тоді може розглядатися
питання розташування на площадці ТЕЦ
нової високоманеврової генерації.
«Джерело коштів визначить регулятор,
частина коштів – це будуть власні кошти
підприємства, це можуть бути кредитні
кошти (вже ведуться перемовини з державними «Ощадбанком», «Укргазбанком»), це може бути частка, яка буде
врахована в державній регульованій ціні
як інвестиційна складова», - повідомила
Буславець.
Раніше уряд прийняв для ТЕЦ окремий
порядок надання державної підтримки через високу вартість електроенергії
і її не конкурентоспроможність у новій
моделі ринку. Підтримка з боку держави обумовлена тим, що ТЕЦ виконують
соціально важливу функцію – вони генерують теплову енергію для багатьох
населених пунктів та забезпечують проходження опалювального періоду.
«Центренерго» сплатило до
бюджету 1,1 млрд грн дивідендів
за 2017р
ПАТ «Центренерго» виплатило своїм
акціонерам всі дивіденди за 2017р, зокрема державі (мажоритарний акціонер)
було сплачено 1,11 млрд грн, а міноритарним акціонерам – 269,7 млн грн. Про
це 26 червня повідомила прес-служба
компанії.
Компанія продовжує сподіватися, що
уряд зменшить зобов’язання по сплаті
дивідендів і компанія зможе спрямувати додаткові кошти на посилення своєї
конкурентоспроможності. На сьогодні
компанія інвестує кошти в переведення
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енергоблоків ТЕС з використання дефіцитного імпортного антрациту на вугілля
марки «Г», яке видобувається в Україні.
Хмельницька АЕС придбала у
«Турбоатому» лопатки турбін на
126 млн грн
Хмельницька АЕС, яка входить у структуру «НАЕК «Енергоатом» 23 червня
уклала договір з ПАТ «Турбоатом» на купівлю робочих лопаток турбіни К-100060/3000 та відповідних комплектуючих
на загальну суму 125,6 млн грн. Про це
повідомляється в системі публічних закупівель Prozorro.
Згідно умов договору, завод-виробник
має забезпечити поставку обладнання
(276 лопаток для п’ятої ступені турбіни
та ін.) протягом липня-серпня 2018р.
Постачальник гарантує безперебійну роботу лопаток протягом 100 тис год з моменту їх монтажу. Закупівлю обладнання
була проведена за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. В
обґрунтуванні сказано, що виробником
турбіни є ВАТ «Силові машини» (Росія),
а старих лопаток, які підлягають заміні в
2018р, – Ленінградський механічний завод. У 2013-2014 роках «Енергоатом» намагався придбати нові лопатки у цього
заводу, але досягнути прийнятних умов
постачання не вдалося. В свою чергу,
«Турбоатом» розробив оригінальну конструкцію лопаток, ставши єдиним в Україні їх виробником.
«Укргідроенерго» перерахувало
у бюджет 440 млн грн дивідендів
за 2017р
ПрАТ «Укргідроенерго» (100% належить
державі) перерахувало до державного бюджету 439,7 млн грн дивідендів за
2017р. Про це повідомила прес-служба
компанії. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018р №
139 базовий норматив для «Укргідроенерго» відрахування частки прибутку,
що спрямовується на виплату дивідендів, становить 30%.
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АЛЬТЕРНАТИВНА ГЕНЕРАЦІЯ
«Урядовий кур’єр» опублікував
нові, підвищені на 0,75%
ставки «зелених» тарифів для
домогосподарств
Офіційне видання Кабінету міністрів
України, газета «Урядовий кур’єр» 23
червня 2018р опублікувала постанову НКРЕКП №359 від 23.03.2018р, якою
було підвищено діючі ставки «зеленого»
тарифу для СЕС і ВЕС домогосподарств
на 0,75%. Нові ставки тарифів вступили в силу з 24 червня. Згідно постанови
регулятора, в середньому нові тарифи
для СЕС становлять від 5,91 грн/кВт-год
(якщо станція введена в експлуатацію з
01.01.2017р по 31.12.2019р) до 11,72 грн/
кВт-год (період вводу в експлуатацію з
01.04.2013р по 31.12.2014р). Діючий тариф для ВЕС домогосподарств становить
3,8 грн/кВт-год. НКРЕКП підвищила тарифи у зв’язку із ростом курсу євро.
Україна може щорічно виробляти
із побутових відходів 1,2 млрд
кВт-год електроенергії
В Україні щорічно утворюється 10 млн т
твердих побутових відходів, потенціал
виробництва електричної енергії з яких
на сучасних сміттєспалювальних заводах становить 1,2 млрд кВт-год в рік
електроенергії. Таку оцінку опублікувало
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження. Одночасно з
електроенергією з цього ж обсягу сміття
потенціал виробництва теплової енергії
становить 3,5 млн Гкал.
«Проаналізувавши різні фінансові моделі будівництва сміттєпереробних заводів
для подальшої генерації енергії, дійшли
висновку щодо ефективності проекту,
що передбачає сортування сміття, отримання біогазу з біологічної фракції та
обов’язкову когенерацію – виробництво
електричної та теплової енергії. Для інвесторів такі проекти будуть вигідні»,
- зазначили в агентстві, перелічивши наступні ризики реалізації проектів: відсутність гарантованого об’єму надходження
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сміття на переробку та викидання сміття на несанкціоновані сміттєзвалища.
Вироблена із сміття електроенергія на
сьогодні відпускається в ринок по «зеленому» тарифу у розмірі 12,4 євроцентів/
кВт-год, а теплова – по стимулюючому
тарифу.
Потенціал малої гідроенергетики
України оцінюється в 12,5 млрд
кВт-год щорічного виробітку
електроенергії
Потенціал використання малих річок
України для будівництва ГЕС та виробництва електроенергії оцінюється в 12,5
млрд кВт-год щорічного виробітку. Таку
оцінку опублікувало Державне агентство водних ресурсів. «Гідроенергетичний потенціал на малих річках України за
експертними розрахунками оцінюється
в 12,5 млрд кВт-год щорічного потенційного виробітку електроенергії, що
становить 28% загального гідропотенціалу всіх річок України», - повідомили в
агентстві.
На початку 50-х років загальна кількість
малих ГЕС в Україні становила 956 од.
загальною потужністю 30 МВт, але згодом через розвиток централізованого
електропостачання та перехід до будівництва великих об’єктів генерації, будівництво малих ГЕС було зупинене, розпочалась їх консервація та демонтаж. На
сьогодні в Україні збереглись близько 50
малих ГЕС, більшість із яких потребують
реконструкції. «Необхідно максимально відновити ті ГЕС, що були зупинені
в 50-60х роках ХХ століття. Найбільші
можливості для розвитку малої гідроенергетики має Карпатський регіон. Тут
будівництво станцій має об’єднуватися
із протипаводковими заходами», - зазначили в агентстві, додавши, що мала
гідроенергетика не потребує будівництва масштабних гідротехнічних споруд у
порівнянні із великими ГЕС. На сьогодні
частка малої гідроенергетики в енергобалансі становить лише 0,2%.
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«Укргідроенерго» збільшило
потужність на 10,5 МВт за
рахунок реконструкції трьох
гідроагрегатів Канівської ГЕС
ПрАТ «Укргідроенерго» збільшило загальну встановлену електроенергетичну потужність компанії на 10,5 МВт до
5755,3 МВт за рахунок проведення реконструкції та введення в експлуатацію
трьох (№9, 11 та 12) гідроагрегатів Канівської ГЕС.
26 червня 2018р Національна комісія, що
здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила
відповідне збільшення потужності компанії та внесла зміни до ліцензії на право
виробництва електроенергії. На сьогодні
загальна потужність Канівської ГЕС становить 493 МВт.
Енергокомпанії в 2 кв ввели в
експлуатацію 109,6 МВт нових
потужностей на відновлювальних
джерелах
В Україні в квітні-червні 2018р було введено в експлуатацію нові генеруючі
об'єкти на відновлювальних джерелах
енергії загальною встановленою потужністю 109,6 МВт, що в 1,7 рази перевищує
показник за аналогічний період 2017р,
повідомила прес-служба НКЕРЕКП, додавши, що 99% нових потужностей – це
СЕС та ВЕС. Потужність нових СЕС становила 106,1 МВт, ВЕС – 3,2 МВт, біогазових
станцій – 0,3 МВт. Станом на 27.06.2018р
Україна має 515,4 МВт вітрової енергетики, 947,5 МВт сонячної, 43,8 МВт станцій
на біомасі, 41 МВт біогазових установок
та 95,6 МВт малих ГЕС. Таким чином, загальна встановлена потужність генерації
на відновлювальних джерелах енергії
становить 1643,4 МВт (без урахування
анексованого Криму, де раніше були запущені об'єкти потужністю 494,9 МВт).На
сьогодні частка відновлювальних джерел у виробництві електроенергії становить 1,9%, а в загальній вартості електроенергії - 8,5%.
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Американська і литовська
компанії планують інвестувати
у вітроенергетику Одеської обл
€270 млн
Одеська облдержадміністрація 27 червня підписала меморандум про співпрацю з американською компанією Ukraine
Power Resources та литовською «Южне
Енерджі». Ці компанії повідомили про
свої плани інвестувати у будівництво
ВЕС в Лиманському районі Одеської
обл €270 млн. «Американська компанія
планує побудувати в одеському регіоні
вітрову електростанцію потужністю 120
МВт, а литовська - на 72 МВт. Ми будемо максимально сприяти діяльності цих
компаній», - сказав голова облдержадміністрації Максим Степанов. Литовська
компанія планує встановити 19 вітрогенераторів, які зможуть генерувати елек-

троенергію обсягом, що достатній забезпечення 150 тис чоловік населення.
Ukraine Power Resources планує збудувати 26 вітрових турбін, що будуть розташовані між селами Визирка і Любополь.
Турецька Guris Holding будує в
Одеській обл ВЕС потужністю
81МВт
Турецька компанія Guris Holding Co.
Inc. Будує в Одеській обл вітроелектростанцію загальною потужністю 81 МВт.
Про це повідомляється на сайті компанії. Потужність першої черги станції
під назвою Ovid Windбуде становити 30
МВт, а другої – 51 МВт. На сьогодні компанія також будує дві потужні ВЕС (200
МВт і 80 МВт) у Туреччині. Guris Holding
вже має реалізованих вітрових проектів
загальною потужністю біля 370 МВт.

Ставки «зелених» тарифів для домогосподарств, що вступили в силу з 24.06.2018р
Тип генерації
Сонячна

Вітрова

Період вводу станцію в експлуатацію
01.04.2013-31.12.2014рр
01.01.2015-30.06.2015рр
01.07.2015-31.12.2015рр
01.01.2016-31.12.2016рр
01.01.2017-31.12.2019рр
01.01.2020-31.12.2024рр
01.01.2025-31.12.2029рр
01.07.2015-31.12.2019рр
01.01.2020-31.12.2024рр
01.01.2025-31.12.2029рр

Ставка, коп./кВт-год
1172.36
1054.42
654.83
621.39
591.46
531.61
473.52
380.23
341.5
304.53

General Electric забезпечить
поставку цифрової підстанції для
Приморської ВЕС
Компанія General Electric підписала з
енергохолдингом ДТЕК договір на поставку високовольтного обладнання для
центрального розподільного пункту 150
кВ і двох підстанцій 150/35/10 кВ, які забезпечать видачу електроенергії з першої черги Приморської ВЕС (Запорізька
обл) в енергосистему країни. Про це повідомила прес-служба ДТЕК.
«На ВЕС буде використана інноваційна
технологія «цифрова підстанція» ... Така
підстанція дозволяє проводити оцінку
стану обладнання в режимі реального
часу і автоматично реагувати на пошкодження і збої. Це спрощує технічне
обслуговування підстанції, здійснюючи
його протягом періоду роботи підстанції,
а не в плановому режимі», - йдеться у
повідомленні.
Раніше повідомлялося, що General
Electric Renewable Energy поставить
для першої черги Приморської ВЕС 26
вітрогенераторів загальною встановленою потужністю 100 МВт, а також буде
займатися їх подальшим обслуговуванням. Вітротурбіни мають бути доставлені
в Україну і встановлені на майданчику
Приморської ВЕС в 2018р. Введення в
експлуатацію першої черги станції планується у 2019р.

ЕКСПОРТ
«Укренерго» проводить
модернізацію підстанції
«Західноукраїнська»
Компанія-оператор об’єднаної енергосистеми «Укренерго» ввело в експлуатацію три фази нових реакторів Р-14 на
підстанції «Західноукраїнська» 750 кВ,
нове обладнання забезпечить стабільні
показники якості струму, який експортується по лінії «Підстанція «Західна»
- Альбертірша (Угорщина)». Про це повідомила прес-служба компанії, додавши,
що всі роботи були виконані за 2 місяці.
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«Нове обладнання значно підвищить
надійність та економічність роботи електропідстанції, дозволить у найближчому
майбутньому перейти до створення автоматизованих систем управління технологічними процесами та зменшити
витрати на обслуговування електрообладнання», — прокоментував результати модернізації начальник підстанції
«Західноукраїнська» Олександр Вовчак.
Нові реактори забезпечують стабільні
показники якості електричної енергії як для споживачів мережі «острову
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Бурштинської ТЕС», так і європейським
споживачам при здійсненні експорту.
Конструкція пристроїв дозволяє значно скоротити витрати електроенергії на
власні потреби підстанції.
Також інвестпрограма передбачає заміну протягом наступних двох місяців
на підстанції «Західноукраїнська» трьох
фаз автотрансформаторів АТ-1. Наразі
на підстанції проводиться заміна однієї
фази реактора Р-5 і запланована заміна
однієї фази реактора Р-1 та реактора Р-6.
Тривають роботи по заміні роз’єднувачів,
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трансформаторів напруги та шинних
опор на приєднанні повітряної лінії 750
кВ «Західноукраїнська – Хмельницька
АЕС», комплексна модернізація релейного захисту. Підстанція 750кВ «Західноукраїнська» займає площу 70 га і має
встановлену потужність 3000 МВА. Підстанція має безпосередні зв’язки напругою 750кВ з Рівненською і Хмельницькою
АЕС; напругою 330 кВ з Бурштинською
ТЕС, Рівненським та Львівським енерговузлами. Модернізація лінії «Підстанція
«Західна» - Альбертірша (Угорщина)»
також э частиною проекту «Енергоміст
«Україна-ЄС», який дозволить НАЕК
«Енергоатом» вийти на зовнішній ринок
та експортувати електроенергію з другого енергоблоку Хмельницької АЕС.
Єврокомісія допоможе Україні
та Молдові інтегрувати свої
енергосистеми в ринок ЄС
Європейська комісія буде надавати
підтримку Україна та Молдові на шляху інтеграції енергосистем двох країн в
систему операторів енергосистем країн
континентальної Європи (ENTSO-E). Таку
заяву зробив віце-президент комісії, єврокомісар з питань енергетики Марош
Шевчович.
«Комісія покликана допомогти Україні і
Молдові у вирішенні цієї задачі, і ми зробимо це, ґрунтуючись на реалістичному

плануванні», - сказав він. Також Шевчович зазначив, що новий закон України
«Про ринок електричної енергії» є гарною
основою для лібералізації ринку на основі Третього енергетичного пакету ЄС.
За його словами, ЄС допомагає Україні
у розробці та впровадженні вторинного
законодавства. Представник Єврокомісії
вважає, що основне завдання полягає
в тому, щоб відокремити виробництво
від передачі і розподілу електроенергії,
також обов’язковою являється цінова
конкуренція.
Україна в травні експортувала
електроенергії на $27,8 млн
Україна в травні 2018р експортувала до
країн ЄС та Молдови 464,5 млн кВт-год
електроенергії на суму $27,8 млн. Ці поставки перевищили показники травня
2017р на 23,5%. Найбільші поставки
були здійснені в угорському напрямі,
вони становили 260,8 млн кВт-год. Основним постачальником електроенергії
в Угорщину була компанія «ДТЕК Павлоградвугілля», яка через трейдерів DTEK
Hungary Power Trade LLC та GEN-I реалізувала 260,4 млн кВт-год на загальну
суму $12 млн. Діапазон цін електроенергії ДТЕК становив $36,9-53,5/МВт-год.
Також в Угорщину експортували електроенергію «ЕРУ Трейдінг» (244 тис кВтгод на суму $9,72 тис) та «Донбасенерго»

Спотові ціни на електроенергію на біржі в Угорщині HUPX, €/МВт-год
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(105 тис кВт-год на суму $4,12 тис). Обидві компанії продавали електроенергію
міжнародному трейдеру GEN-I.
Другим напрямком за обсягами українського експорту стала Польща. В цю
країну було поставлено 115,5 млн кВтгод. Всі поставки в польському напрямі
були здійснені «ДТЕК Павлоградвугілля»-DTEK Trading SA на загальну суму
$6,4 млн по $54,4-61/МВт-год. В Молдову у травні Україна експортувала 83,7
млн кВт-год вартістю $4,85 млн. Поставки здійснила «ДТЕК Павлоградвугілля»
для свого молдовського партнера, головного постачальника електроенергії в
цій країні, компанії Energocom S. A.
Четверте місце зайняли поставки в Словаччину (4,47 млн кВт-год). «ДТЕК Павлоградвугілля» у словацькому напрямі
реалізував міжнародному трейдеру
Axpo Trading 1,59 млн кВт-год електроенергії на загальну суму $46,1 тис (середня ціна становила $28,9/МВт-год),
також ДТЕК продав компанії GEN-I 2,46
млн кВт-год вартістю $101,5 тис (середня
ціна $41,2/МВт-год). «ЕРУ Трейдінг» експортувала у Словаччину на адресу GEN-I
419 тис кВт-год вартістю $17,9 тис (середня ціна $42,7/МВт-год). П’яте місце
посіли поставки в Румунію: в цю країну
ДТЕК та «ЕРУ Трейдінг» продали 84 тис
кВт-год електроенергії на загальну суму
$3,66 тис.
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Експорт електроенергії по країнам, січень-травень 2018р, млн кВт-год

Експорт електроенергії по країнам,
травень 2018р, %

Максимальні ціни експортованої електроенергії,
травень, $/МВт-год

Експортери електроенергії,
травень 2018р, %

Середні ціни експортованої електроенергії в залежності від країни-імпортера, травень, $/МВт-год
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ПЕРЕДАЧА ТА ПОСТАЧАННЯ
Міненерговугілля обрало
компанію для визначення розміру
статутного капіталу «Укренерго»
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості обрало компанію «Північно-східна консалтингова група» (Харків)
для проведення незалежної оцінки необоротних активів та визначення розміру
статутного капіталу компанії «Укренерго».Про це йдеться в указі Міненерговугілля №340 від 22 червня 2018р.
Визначення вартості активів необхідне
для проведення процесу корпоратизації
«Укренерго». Вартість послуг з оцінки активів оператора енергосистеми становила 400 тис грн. Термін проведення оцінки - 50 днів, оцінка буде проводитись
станом на 30 червня 2018р.
Міненерговугілля планує у
вересні провести корпоратизацію
«Укренерго»
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості планує у вересні цього
року провести корпоратизацію компанії
«Укренерго», що передбачає створення
і запуск роботи наглядової ради компанії. Про це 26 червня 2018р повідомила
генеральний директор Директорату
енергетичних ринків міністерства Ольга
Буславець.
«Проведення реформи корпоративного управління «Укренерго» є важливим
інструментом виконання вимог українського законодавства для забезпечення
операційної прозорості оператора системи передачі. Відповідно до затвердженого плану заходів по корпоратизації і
сертифікації, термін проведення корпоратизації настане десь наприкінці вересня цього року», - сказала вона.
За словами заступника директора з розвиту ринку та ІТ-напряму «Укренерго»
Андрія Немировського, на сьогодні вже
призначені незалежні чотири члени наглядової ради компанії, ще трьох (залежних) – має призначити держава.
Булавець також додала, для того, щоб
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компанія «Укренерго» була сертифікована як оператор енергосистеми у нової
моделі ринку необхідно передати майно
магістральних та міждержавних мереж з
державної власності на баланс компанії
на праві господарського відання. Вирішення цього питання лежить в компетенції Верховної Ради, тому для зміни
структури власності мережевого майна
міністерством вже підготовлений відповідний законопроект.
Частка ЛЕП розподільчих мереж,
які підлягають заміні або ремонту,
досягла 52% - Міненерговугілля
Частка ліній електропередачі, які входять до складу розподільчих мереж
(обленерго) та підлягають повній заміні
або реконструкції досягла 52%. Про це
26 червня 2018р повідомила генеральний директор Директорату енергетичних ринків міністерства Ольга Буславець.
«Низький рівень інвестування в розподільчі електричні мережі призвів до
того, що на сьогодні вони перебувають
у вкрай складному стані. Мережі характеризуються високим ступенем зношеності, як фізичної, так і моральної. Частка
ЛЕП розподільчих мереж, які підлягають
реконструкції, заміні чи капітальному ремонту на кінець 2017р досягла 52% від їх
загальної протяжності», - сказала вона,
додавши, що кількість підстанцій обленерго, що відпрацювали проектний ресурс складає 48%.
За словами Буславець, такий високий
рівень зношеності мережевого обладнання веде до збільшення втрат при
транспортуванні електроенергії та погіршенню якості послуг із електропостачання. За її даними, на сьогодні в розподільчі мережі щорічно інвестується 2,8 млрд
грн, при необхідному обсязі 13,6 млрд
грн.
ФДМУ завершив процес
юридичного розділення п’яти
обленерго
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Фонд державного майна Україна, на
виконання вимог закону «Про ринок
електричної енергії», на сьогодні вже
завершив процес юридичного виокремлення із структури підвідомчих йому
п’яти обленерго окремих розподільчих
компаній (процес unbundling). Про це 26
червня 2018р повідомив заступник голови фонду Володимир Державін.
«Згідно закону є чітка вимога забезпечити unbundling обленерго. На сьогодні в
п’яти компаніях цей процес завершений.
Це – «Хмельницькобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Тернопільобленерго» та «Миколаївобленерго», - сказав він.
«Укренерго» планує найближчим
часом укласти контракт з
консорціумом IT-компаній
на закупівлю програмного
забезпечення очікуваною вартістю
$40 млн
НЕК «Укренерго» планує найближчим
часом підписати контракт із консорціумом IT-компаній, в який входять IP
Systems, Siemens та Smart Tech, для
закупівлі у цих компаній програмного продукту, який забезпечить виконання «Укренерго» функцій оператора
балансуючого ринку та адміністратора
розрахунків у новій моделі ринку електроенергії. Про це 27 червня повідомив
керівник групи адміністрування розрахунків «Укренерго» Дмитро Кондрашов
«Вони нададуть нам систему, яка дозволить нам вмістити в одну програму
весь процес, починаючи від реєстрації
суб’єктів ринку і закінчуючи виставленням їм рахунку», - сказав він, додавши,
що на сьогодні «Укренрго» узгоджує зі
консорціумом всі деталі контракту, його
підписання очікується найближчими
днями. Кондрашов повідомив, що не
може озвучити вартість контракту до
підписання документу, за його словами,
очікувана вартість програмного забезпечення становила $40 млн.
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Диспетчери «Укренерго»
відпрацювали дії на випадок
відключення столичних ТЕЦ-5 і
ТЕЦ-6

- відзначили в компанії. Диспетчерський
персонал успішно впорався з усіма тренувальними завданнями.

Диспетчерський персонал НЕК «Укренерго» 26 червня 2018р провів тренування для відпрацювання дій у разі перевантаження енергосистеми в наслідок
пікового споживання, а також на випадок відключення столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ6, повідомила прес-служба компанії.
«Мета тренування: відпрацювання дій
оперативного персоналу щодо попередження знеструмлення споживачів
та усунення неприпустимою перевантаження устаткування в умовах високих
температур навколишнього середовища. Також в ході тренувань додатково
відпрацьовані дії диспетчерів при умовному зниженні тиску газу в магістралях
і відсутності запасів мазуту на київських
ТЕЦ-5 і ТЕЦ -6, «посадці станцій на нуль»,

«ДТЕК Донецькі енергомережі»
відновили роботу пошкоджених
негодою підстанцій в районі
Маріуполя
Компанія «ДТЕК Донецькі енергомережі» 26-27 червня відновила роботу
більше 160 підстанцій, робота яких
була зупинена внаслідок шторму, та
відновила енергозабезпечення Маріуполя. Про це повідомила прес-служба
компанії.
«Наші ремонтні бригади працювали
над відновленням енергопостачання
Маріуполя протягом всієї ночі і дня. Ми
зробили все можливе, щоб ліквідувати
наслідки шторму 26 червня. На жаль, в
ніч на 27 червня знову відбулися обриви
ще на 25 об'єктах, але до 10:00 27 червня

нам вдалося відновити роботу 18 з них.
Найближчим часом електропостачання
семи підстанцій, що залишилися буде
відновлене», - повідомив генеральний
директор «ДТЕК Донецькі електромережі» Олексій Дегтярьов.
Через негоду без світла
залишилися 144 населених
пункти України
Через складні погодні умови (гроза та
пориви вітру)та спрацювання систем
захисту ліній електропередач, станом
на 28 червня 2018р, було знеструмлено
144 населених пункти у п'яти областях
України. Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних
ситуацій. У Полтавській обл без світла
залишилися 58 населених пунктів, у Дніпропетровській - 52, у Київській - 28 і по
три населених пункти в Кіровоградській і
Запорізькій обл.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
«Урядовий кур'єр»
опублікував уточнення
НКРЕКП щодо розрахунків
ОСББ за електроенергію по
диференційованим тарифам
Офіційне видання Кабінету міністрів
України, газета «Урядовий кур'єр» 23
червня 2018р опублікувало постанову
НКРЕКП №347 від 22.03.2018р, згідно
якої уточняється порядок розрахунку
ОСББ та ЖБК за використану на загальнобудинкові потреби електроенергію за
тарифами, диференційованими за періодами часу.
Документ уточнює постанову НКРЕКП
№1241 від 20.12.2011р, на яку посилаються деякі енергопостачальні компанії,
відмовляючи ОСББ та ЖБК в застосуванні диференційованих тарифів, які діють
для населення (коефіцієнт 1 вдень та 0,5
вночі). З 24 червня 2018р, коли вступає в
силу нова постанова, для ОСББ та ЖБК,
які перейшли на двозонну систему, повинні застосовуватися виключно тарифні
коефіцієнти 1 (з 7:00 і до 23:00) та 0,5 (з
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23:00 і до 7:00), тобто вночі електроенергія має бути в два рази дешевша ніж
вдень.
Як повідомлялося, раніше деякі енергопостачальні компанії намагалися застосовувати до ОСББ і ЖБК тарифні коефіцієнти, передбачені для комерційних
споживачів: 1,35 і 0,35 відповідно.
Витрати на рятувальні заходи на
вугільних шахтах у розмірі 290
млн грн не являється державною
допомогою
Антимонопольний комітет України визнав, що державні цільові витрати на
2018р у розмірі 290 млн грн, які Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує спрямувати на реалізацію
гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах Львівсько-Волинського басейну не являються державною
допомогою. Відповідне рішення комітету від 14.06.2018р було опубліковане
23 червня. Також в комітеті вважають,
що така підтримка державного вугле-
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добувного сектору не спотворює конкуренцію на ринку вугілля, саме тому
вона не підпадає під визначення «державна допомога» відповідно до закону «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання». Згідно тексту прийнятого рішення, згадані кошти будуть
спрямовані на забезпечення постійної
готовності центрального штабу та рятувальних загонів Державної воєнізованої
гірничорятувальної служби у вугільній
промисловості України до проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час виникнення на
шахтах надзвичайних ситуацій.
ФДМУ оголосив відбір
інвестиційних радників
для приватизації «ВК
«Краснолиманська» та
«Елекротяжмашу»
25 червня 2018р Фонд державного майна України оголосив конкурсний відбір
інвестиційних радників для проведення приватизації групи підприємств,
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включаючи вугледобувне ДП «Вугільна
компанія «Краснолиманська» та завод
енергетичного машинобудування ДП
«Електротяжмаш». Про це повідомив в.
о. голови фонду Віталій Трубаров.
Конкурси відбуватимуться у два етапи
по кожному об‘єкту - з 26 по 31 липня
2018р. Перелік завдань для радника: проведення аналізу економічних,
технічних та фінансових показників
діяльності підприємства; приведення
бухгалтерської звітності підприємства
у відповідність до міжнародних стандартів; проведення аудиту; підготовка
фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства;
визначення стартової ціни; пошук потенційних інвесторів.
Енергокоманії-отримувачі
державної допомоги повинні
протягом місяця прозвітувати в
АМКУ
Енергетичні компанії, які розраховують
отримати безповоротну фінансову допомогу з державного бюджету для ведення своєї діяльності, мають протягом
місяця подати всю інформацію щодо
такої допомоги в Антимонопольний
комітет для винесення подальшого рішення про доцільність її надання. Про
це повідомила директор Департаменту досліджень і розслідувань ринків
паливно-енергетичного комплексу та
житлово-комунального господарства
Антимонопольного комітету Тетяна Кулішова.
«Протягом місяця всі розпорядники бюджетних коштів мають подати до АМКУ
всі чинні програми державної підтримки. У випадку, якщо такі документи не
будуть подані, або державна допомога буде надаватися без рішення АМКУ,
вона може бути визнана незаконною і всі
кошти будуть повернені до бюджету», сказала вона.
Також вона додала, що, починаючи з
цього року, до бюджетного запиту на
отримання держдопомоги має бути
обов’язково додане рішення АМКУ про
допустимість такої допомоги.
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НКРЕКП відстає по графіку
прийняття документів, які
необхідні для запуску нового
ринку
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на сьогодні прийняла
тільки половину документів із тієї кількості, яка мала бути прийнята на сьогодні для виконання плану заходів щодо
запровадження нової моделі ринку
електроенергії. Про це 26 червня 2018р
повідомив директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
Антон Гудаченко.
«Прийнято та затверджено 50% нормативно-правових актів, які мали бути затверджені станом на сьогодні відповідно
до плану заходів впровадження нової
моделі ринку електроенергії… Загальна
кількість нормативно правових актів становить 120 од., з них 16 схвалено та 50
затверджено», - сказав він, додавши, що
регулятор вже затвердив ліцензійні умови, кодекси мереж, правила роздрібного
та оптового ринку.
Найближчим часом комісія планує затвердити методику приєднання до електричних мереж, розробки планів розвитку мереж, методики, які стосуються
визначення тарифів та цін на електроенергію. До кінця року планується затвердити порядок постачання електроенергії
захищеним споживачам, порядки проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми
договорами та ін.
ФДМУ вважає непоґрунтованим
строк реструктуризації боргів
черкаського «Азоту» перед
«Черкасиобленерго» до 2025 року
Фонд державного майна України,
який володіє 46% акціями ПАТ «Черкасиобленерго», вважає необґрунтованою запропоновану черкаським
«Азотом» реструктуризацію до 2025р
заборгованості хімічного підприємства перед обленерго за отриману
електроенергію у розмірі 1,7 млрд
грн. Про це 26 червня 2018р повідо-
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мив заступник голови фонду Володимир Державін.
«Ті умови, які запропоновані, а саме реструктуризація до 2025р, є економічно необґрунтованими, вони не корелюються з
умовами реструктуризації, які існують
між ДП «Енергоринок» та ПАТ «Черкасиобленерго», - сказав він.
Державін пояснив, що станом на сьогодні «Азот» винен «Черкасиобленерго» 1,7 млрд грн за відпущену електроенергію, в свою чергу обленерго
заборгувало оптовому постачальнику – ДП «Енергоринок» 0,7 млрд грн.
Строк реструктуризації заборгованості обленерго перед «Енергоринком»
визначений до 1 липня 2019р (дати
запуску нового ринку), тому строки
реструктуризації боргів заводу також
мають корелювати із згаданим графіком. Строк реструктуризації боргів заводу до 2025 року був запропонований
представниками підприємства в ході
судового процесу, в якому ФДМУ виступає третьою особою.
Кабмін пропонує парламенту
відкласти створення
Держенергонагляду
Кабінет міністрів пропонує Верховній
Раді відкласти до 31 березня 2019р
створення центрального органу виконавчої влади «Державна інспекція з
енергетичного нагляду». Відповідний
законопроект №8527 25 червня 2018р
був зареєстрований у Верховній Раді.
Уряд мотивує свою пропозицію затримками у відборі керівника нового органу,
складнощами з забезпеченням його фінансування, а також необхідністю своєчасної підготовки до осінньо-зимового
сезону.
Держенергонагляд повинен бути
створений шляхом реорганізації
Державної інспекції з експлуатації
електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергонагляду за
режимами споживання електричної
і теплової енергії. Реорганізація двох
інспекцій мала відбутися до 11 червня 2018р.
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Міненерговугілля визначило
необхідний обсяг запасів вугілля
на складах ТЕС на початок
опалювального сезону на рівні 2,6
млн т
Обсяг обов’язкових запасів енергетичного вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ України для сталого проходження опалювального сезону 2018-2019рр станом на
середину жовтня цього року (початок
опалювального сезону) має становити
2,6 млн т. Про це 26 червня 2018р повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун.
«Розроблено план заходів сталого проходження осінньо-зимового періоду
2018-2019рр і розроблені відповідні
графіки з накопичення вугілля в обсязі
2,6 млн т, з яких 1 млн т–це антрацитова група і 1,6 млн т - газова група, також
необхідне накопичення 130 тис т мазуту
і запаси газу в підземних сховищах на
рівні 17 млрд куб. м», - сказав він.
НКРЕКП затвердила на 3 кв
тарифи на електроенергію для
промисловості
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України 25 червня 2018р
затвердила ставки роздрібних тарифів
на електроенергію для непобутових споживачів (промисловості) на 3 кв 2018р.
Для більшості промислових споживачів
(23-х з 32 енергокомпаній) в порівнянні з
2 кв тарифи виростуть незначно (в межах
до 1%). Найбільше зростання тарифів
буде для споживачів, які розташовані
на ліцензійній території «Тернопільобленерго» (+2,3% для першого класу напруги і +2,1% - для другого), найбільше зниження тарифів відбудеться для клієнтів
компанії «Енергія-Новий Розділ» (-1,9%
для першого і -1,6% для другого класу
напруги).
НКРЕКП видала ліцензію «ДТЕК
Київські електромережі»
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 26 червня 2018р прийня-
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ла рішення про видачу ліцензії на право
провадження господарської діяльності
з розподілу та постачання електричної
енергії для ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі». Раніше, ця компанія була
створена в структурі підрозділу «ДТЕК
Мережі» енергохолдингу ДТЕК як окрема одиниця, що відповідає за розподіл
електроенергії для споживачів Києва.
Також регулятор анулював ліцензію на
постачання електроенергії для попередника «ДТЕК Київські електромережі» ПАТ «Київенерго».

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 26 червня 2018р прийняла рішення про видачу ліцензії на
право ведення діяльності з постачання
електроенергії споживачу наступним
компаніям: ТОВ «Альтенативенерго»
(м. Бердянськ, Запорізької обл, ТОВ
«Енерджисервіс» (Київ), ТОВ «Інтеренергоінвест» (м. Івано-Франкіськ), ТОВ
«Полтаваенергозбут» (Полтава), ТОВ
«РайзІнвест» (Харків), ТОВ «Солар Грін
Лайт» (Дніпропетровська обл).

НКРЕКП видала для операторів
СЕС та мікро ГЕС ліцензії на
виробництво електроенергії
Національна комісія, що здійснює
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, 26 червня 2018р
прийняла рішення про видачу ліцензії на право з виробництва електроенергії для ТОВ «Альфа-Енергія», яке
експлуатує СЕС «Чернелиця» потужністю 5,566 МВт, що розташована
за адресою Івано-Франківська обл,
Городенківський район, смт. Чернелиця. Також ліцензію отримало ТОВ
«Віден», яке являється оператором
дахової СЕС потужністю 24,3 кВт за
адресою Чернігівська обл, Бахмацький район, с. Піски, вул. Орищенка,
72А. ТОВ «ЗасЕнергосервіс» отримало право на виробництво електроенергії на СЕС «Вільшанка» потужністю 12,367 МВт в смт. Вільшанка,
Вільшанського району, Кіровоградської обл.
Регулятор видав ліцензію ТОВ «Трансекоресурс» для генерації електроенергії
на даховій СЕС потужністю 300,15 кВт
за адресою Кіровоградська обл, смт.
Знам’янка Друга, вул. Степова, 3-А, а також ТОВ «Шевчук і Ко», яке експлуатує
мікро ГЕС потужністю 110 кВт в м. Липовець, Липовецького району, Вінницької
обл.

НКРЕКП визначила для рядку
компаній ставки «зелених»
тарифів
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 26 червня 2018р
прийняла рішення про встановлення
ставки «зеленого» тарифу на рівні 15,03
євроцентів/кВт-год для ряду СЕС. Наприклад, ТОВ «Індустріальний парк Мироцьке» за цим тарифом буде відпускати
електроенергію, вироблену на СЕС, що
розташована на території Мироцької
сільради Києво-Святошинскього району потужністю 2,039 МВт. Запланований
корисний відпуск електроенергії із цієї
станції становить 2,4 млн кВт-год в рік.
Такий же тариф отримала СЕС потужністю 5,94 МВт ТОВ «Лайтфул», яка
розташована за адресою с. Теновиця,
Яворівський район, Львівської обл. Запланований корисний відпуск електроенергії із цієї станції очікується на рівні
6,569 млн кВт-год в рік. Також тариф був
призначений для ТОВ «Павлівська сонячна електростанція» (СЕС 5,912 МВт в
с. Павлівка, Тисменецького району, Івано-Франківської обл), ТОВ «Солар Чорнобиль» (СЕС 0,997 МВт, м. Прип’ять, вул.
Житомирська, 1). Тариф на рівні 16,37 євроцентів/кВт-год був призначений для
ТОВ «СонцедарЕнерджі» (СЕС 0,523 МВт,
с. Рідківці, Новоселицький район, Чернівецька обл).
Компанія-оператор біогазової установки потужністю 0,33 МВт ТОВ «Київ Біо
Центр» отримала тариф на рівні 12,39

НКРЕКП видала ряду компаній
ліцензії на постачання
електроенергії
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євроцентів/кВт-год. Станція цієї компанії
була введена в експлуатацію 17.04.2018р,
вона розташована за адресою Бзівська
сільрада, Баришівського району, Київської обл, запланований корисний відпуск електроенергії оцінюється в 2,6 млн
кВт-год.
НКРЕКП схвалила для ряду
обленерго інвестиційні програми
на 2018р
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, 26 червня 2018р
прийняла рішення про схвалення інвестиційних програм на 2018 рік для
ПАТ «Вінницяобленерго» (у розмірі
225,9 млн грн), ПрАТ «ДТЕК Київські
електромережі» (501,2 млн грн), ПрАТ
«Львівобленерго» (205,1 млн грн), АТ
«Прикарпаттяобленерго» (164,6 млн
грн), ВАТ «Тернопільобленерго» (65,2
млн грн) та ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» (22,9
млн грн).
Згідно поданих компаніями документів,
«Вінницяобленерго» планує направити
на будівництво, модернізацію та реконструкцію мереж 169,4 млн грн, а також
на 33,9 млн грн – на заходи по зниженню
нетехнічних втрат електроенергії. «ДТЕК
Київські електромережі» планує інвестувати в технічне переоснащення мереж
та обладнання 282,7 млн грн, «Львівобленерго» - 207,5 млн грн, «Прикарпаттяобленерго» - 100,4 млн грн, «Тернопільобленерго» - 49,9 млн грн, ПрАТ
«ПЕЕМ «ЦЕК» - 16,8 млн грн.

Крім того, розподільчі компанії будуть
інвестувати кошти в розвиток інформаційних технологій, автоматизованих
систем диспетчерсько-технологічного
керування, систем зв’язку, модернізацію
та закупівлю транспортних засобів.
НКРЕКП погодила залучення
«Енергоринком» 1,6 млрд грн
кредиту для виплати авансів
тепловій генерації
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 26 червня 2018р погодилась з рішенням Ради Оптового ринку
електроенергії від 21.06.2018р, згідно
якого ДП «Енергоринок» залучає 1,601
млрд грн, які будуть направлені на оплату тепловій генерації електричної енергії,
яка буде вироблена у вересні-листопаді
2018р. Згідно прийнятого рішення, ПАТ
«Центренерго» отримає 46,8 млн грн,
ПАТ «Донбасенерго» - 67,9 млн грн,
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» - 90 млн грн,
ПАТ «ДТЕК Західенерго» - 435,7 млн грн,
ТОВ «ДТЕК Східенерго» - 160 млн грн,
ТОВ «Фірма «ТехНова» - 137,5 млн грн,
ПрАТ «Черкаське хімволокно» - 97,4 млн
грн, ТОВ «Євро-Реконструкція» - 165,9 млн
грн, ТОВ «Сумитеплоенерго» - 27,9 млн
грн, ТОВ «Краматорськтеплоенерго» - 57,1
млн грн, КП «Теплоенергетик» - 1 млн грн,
АТ «Херсонська ТЕЦ» - 14,7 млн грн, ПрАТ
«Харківська ТЕЦ-5» - 300 млн грн.

Ряд народних депутатів 27 червня 2018р
подали позов до Окружного адміністративного суду Києва проти НКРЕКП, в
якому вони вимагали визнати незаконною та скасувати постанову комісії від
28.12.2017р «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018
рік». Про це повідомила прес-служба
суду. Позивачами виступили наступні
депутати: Андрій Вадатурський, Вікторія
Войціцька, Владислав Голуб, Ігор Гузь,
Сергій Лещенко, Ярослав Маркевич,
Олексій Мушак, Мустафа Найєм, Тарас
Пастух, Єгор Соболєв, Олена Сотник та
Віктор Чумак. Станом на 27 червня суд
вирішував питання про відкриття провадження за даним позовом.

Депутати подали позов проти
постанови НКРЕКП, якою була
встановлена оптова ринкова ціна
на 2018 рік

Міненерговугілля створить
Директорат ядерної енергетики
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості створить у своїй структурі Директорат ядерної енергетики,
який буде виробляти державну політику щодо розвитку атомно-промислового комплексу та АЕС України. Про це 28
червня повідомив державний секретар
міністерства Максим Немчинов.
«У міністерстві затверджено нову структуру, згідно з якою передбачено формування Директорату ядерної енергетики», - сказав він, додавши, що згодом
буде оголошено конкурс на 10 вакантних посад. Директорат здійснюватиме
формування політики у сфері атомної
енергетики, а її реалізація буде покладена на нинішній Департамент ядерної
енергетики та атомно-промислового
комплексу.

На початку лютого 2017р між позивачем
(у якості покупця) та відповідачем (постачальником) був укладений договір на
поставку вугілля. За умовами договору,
покупець має право здійснити передоплату у розмірі 90% від вартості вугілля
у тому випадку, якщо паливо вже надійшло на залізничну станцію призна-

чення. 31 травня 2018р підприємство
«Держвуглепостач» перерахувало вугледобувній компанії 80,3 млн грн, проте
«Мирноградвугілля» не виконало свої
зобов’язання щодо поставки відповідної
партії вугілля. Невиконання умов договору стало причиною звернення покупця
до суду.

СУДОВА ПРАКТИКА
«Мирноградвугілля» поверне
компанії «Держвуглепостач»
80 млн грн передоплати за
непоставлене вугілля
14 червня 2018р Господарський суд Донецької обл розглянув позов ДП «Держвуглепостач» до ДП «Мирноградвугілля» про стягнення 80,3 млн грн.
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Господарський суд Донецької обл прийняв рішення повністю задовольнити
позовні вимоги «Держвуглепостач» та
зобов’язав «Мирноградвугілля» виплатити позивачу 80,3 млн грн передоплати
та 616,7 тис грн судового збору.
ДП «Енергоринок» через суд
повернув від «Енергія і Газ
України» 6,1 млн грн авансового
платежу
14 червня 2018р Господарський суд
Одеської обл розглянув позов ДП «Енергоринок» до ТОВ «Енергія і Газ Україна»
про стягнення 6,1 млн грн авансованих
платежів та зустрічний позов – про стягнення з «Енергоринку» 18,7 млн грн вартості проданої йому електроенергії.
Згідно позиції «Енергоринку», держпідприємство в липні 2016р взяло кредит та
видало авансових платежів на згадану
суму генеруючій компанії «Енергія і Газ
України». Ці кошти мали піти на закупівлю палива та виробництво електроенергії, проте відповідач в період з листопада 2016р по жовтень 2017р не виробляв
електроенергію. У зв’язку із відсутністю
виробництва «Енергоринок» звернувся
до суду з вимогою повернути авансовий
платіж.
Представники генеруючої компанії зазначили, що «Енергія і Газ України» не
могла працювати через рішення Приморського районного суду Одеси від
19.01.2016р, згідно якого підприємство
втратило контроль над деякими потужностями, а саме когенераційною установкою по комбінованому виробництву
теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу
Одеського НПЗ. Також у зустрічному позові відповідач зазначив, що «Енергоринок» винен генеруючій компанії 18,7 млн
грн за електроенергію, що була йому
продана в січні-лютому 2014р.
22 червня 2018р Господарський суд
Одеської обл прийняв рішення у повній
мірі задовольнити позов «Енергоринку»
та зобов’язав«Енергія і Газ України» виплатити позивачу 6,1 млн грн авансових
платежів та 92 тис грн судового збору.
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Також суд відмовив у задоволенні зустрічного позову «Енергія і Газ України».
«Укргідроенерго» розірвало
договір з компанією із
санаційного списку
19 червня 2018р Господарський суд Київської обл розглянув позов ПрАТ «Укргідроенерго» до ПрАТ «Енвіжн-Україна»
(засновник – підприємство «Енвіжн-Холдинг», яке являється дочірньою структурою російської компанії «Манеко»,
керівник – Інна Зюбан, основний вид
діяльності – консультування з питань інформатизації) про розірвання контракту
та повернення авансового платежу.
В кінці січня 2012р між позивачем (в
якості замовника) та відповідачем (постачальником) був укладений договір
на надання та технічну підтримку управлінської інформації, а також про надання
послуг з навчання персоналу «Укргідроенерго». Загальна вартість контракту
становила $3,6 млн. За інформацією позивача, компанія «Енвіжн-Україна» частково не виконала свої зобов’язання і має
повернути замовнику $129,2 тис авансованого платежу.
Крім того, «Укргідроенерго» вимагало
розірвати контракт, посилаючись на рішення Ради національної безпеки та
оборони від 28.04.2017р, згідно якого
відповідач потрапив під санкції, оскільки він є дочірньою структурою російських
компаній. Згідно додатку до рішення
РНБО, строком на 3 роки були заблоковані українські активи ПрАТ «Енвіжн-Україна», обмежені торгові операції компанії, накладена заборона на вивід із
України її капіталу, а також накладено
ряд інших санкцій. Представники відповідача на судове засідання не з’явились і
не надали суду своєї позиції.
25 червня 2018р Господарський суд Київської обл повністю задовольнив позовні вимоги «Укргідроенерго» та прийняв рішення про розірвання контракту
з компанією «Енвіжн-Україна», а також
зобов’язав останню виплатити позивачу
$129,2 тис авансу та 52,7 тис грн судового
збору.
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«Енергоатому» не вдалось
відсудити додаткових 6,1 млн
грн пені за невчасну поставку
уранового концентрату
20 червня 2018р Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув касаційну скаргу
ДП «НАЕК «Енергоатом» на постанову
Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.03.2018р.
В 2017р «Енергоатом» звернувся до Господарського суду Дніпропетровської обл
з позовом до ДП «Східний ГЗК» з вимогою про стягнення 13,5 млн грн (6,1 млн
грн пені, 6 млн грн інфляційних втрат,
1,3 млн грн 3%-річних та суми судового
збору). Позивач мотивував свої вимоги
тим, що ГЗК порушив умови договору
купівлі-продажу уранового оксидного концентрату та не забезпечив його
вчасну поставку у грудні 2016р. Первинна інстанція частково задовольнила
вимоги «Енергоатому» та зобов’язала
комбінат сплатити 7,5 млн грн. «Енергоатом» оскаржив це рішення в апеляційній
інстанції, але Дніпропетровський апеляційний господарський суд в березні
2018р відмовився задовольнити вимоги
позивача і залишив в силі попереднє рішення.
Представники «Енергоатома» не погодились і звернулись в касаційну інстанцію, зазначивши, що при попередньому
розгляді мало місце неповне з’ясування
обставин. Позивач вимагав задовольнити його вимогу по сплаті «Східним
ГЗК» 6,1 млн грн пені. Проте Верховний
Суд прийняв постанову, якою касаційна
скарга «Енергоатома» була залишена
без задоволення, а рішення попередніх
інстанцій – без змін.
ДТЕК успішно оскаржив рішення
про сплату 434 тис грн збитків за
викиди Придніпровської ТЕС
18 червня 2018р Донецький апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»
на рішення Господарського суду Запорізької обл від 21.02.2018р.
На початку липня 2015р прокуратура
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Дніпропетровської обл в інтересах держави, в особі Державної екологічної
інспекції у Дніпропетровській обл звернулась до первинної інстанції з позовом
до «ДТЕК Дніпроенерго» про стягнення
збитків в результаті забруднення повітря
(за рахунок понаднормативних викидів
забруднюючих речовин на Придніпровській ТЕС) у сумі 433,9 тис грн. Господар-

ський суд відмовився задовольнити вимоги, після чого справа не одноразово
розглядалася різними інстанціями. Останнє рішення було прийнято 21 лютого
2018р, тоді суд задовольнив вимоги прокуратури та зобов’язав енергокомпанію
сплатити до бюджету завдані навколишньому середовищу збитки. Представники ДТЕК оскаржили таке рішення суду.

В апеляційній інстанції вони повідомили, що представники екоінспекції брали
проби повітря біля Придніпровської ТЕС
із порушенням вимог чинної методики.
23 червня 2018р Донецький апеляційний господарський суд задовольнив
позовні вимоги «ДТЕК Дніпроенерго» та
скасував рішення, яке зобов’язувало позивача сплачувати згадані збитки.

МІЖНАРОДНІ НОВИНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
ДТЕК планує створити мережу
електрозарядок Strum на трасах
між Києвом, Одесою, Харковом і
Львовом
Енергохолдинг ДТЕК, починаючи з цього
року, планує розвивати мережу власних
електрозарядних станцій Strum та розмістити їх трасах, які сполучають столицю
з Одесою, Харковом і Львовом. Про це
повідомив керівник мережі швидкісних
зарядних станцій Strum Ігор Ковальов.
«Ми плануємо побудувати мережу
швидкісних електрозарядок на трасах
Київ - Одеса, Київ - Львів, Київ – Харків.
Маємо намір почати вже в цьому році, а
вже в наступному - розраховуємо покрити, як мінімум, одну з трас», - сказав він.
Румунський оператор ТЕС CE
Hunedoa очікує отримати у 2018р
€62 млн збитків
Державна румунська компанія, яка являється оператором ТЕС, Complexul
Energetic Hunedoara очікує отримати в
2018р €62 млн збитків. Очікуваний рівень
збитків у цьому році нижчий за минулорічний показник на 62%. Компанія планує отримати €96 млн доходу та понести
€158 млн витрат, про що повідомляє видання Energyworldmag.
Компанія повідомляє, що негативний
фінансовий результат в основному обумовлений несприятливими економічними умовами, після того, як уряд дерегулював місцевий ринок електроенергії. CE
Hunedoara використовує найбільш доро-
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ге паливо для генерації електроенергії,
проте проходить процес реорганізації,
яка повинна дати відчутний результат в
наступні роки. Компанія займає приблизно 5% на ринку електроенергії Румунії, в
її штат входить близько 4400 чоловік.
Вона була заснована у 2012р, повністю
контролюється державною та експлуатує
ряд ТЕС, а також управляє Національною
вугільною компанією Румунії.
ЄС планує збільшити долю
відновлювальних джерел до 32%
до 2030р
Європейський Союз підготував та прийняв фінальну версію нового кліматичного законодавства, відповідно до якого
доля відновлювальних джерел енергії
до 2030р має досягнути 32%. Як повідомляє видання World Energy News, це
рішення було прийняте 27 липня.
Національні уряди країн-членів ЄС мають розробити проекти, за допомогою
яких буде досягнута загальна кліматична мета по зниженню до 2030р викидів
парникових газів принаймні на 40% у порівнянні із рівнем 1990р, що відповідає
вимогам Паризької угоди. Переговори
щодо нової цілі ЄС тривали протягом
місяців для того, щоб досягнути компромісу між Європарламентом та країнами-членами ЄС.
«Зроблено! Нова мета в 32% відновлювальних джерел до 2030 року. Відновлювальні джерела – це добре для Європи і на сьогодні Європа успішна у цьому

13

напрямі. Ця угода – це складна перемога на шляху наших спроб розкрити
справжній потенціал переходу Європи
до чистої енергії», - сказав єврокомісар з
питань клімату Мігель Аріас Канете.
Балтійські країни перебувають
на шляху синхронізації їх
енергосистем з ЄС
Голови урядів Естонії, Латвії та Польщі,
президент Литви, а також президент
Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 28 липня
підписали договір (дорожню карту) для
проведення консультацій щодо синхронізації енегосистем балтійських країн з
енергосистемою континентальної Європи. Як повідомляє видання The Baltic
Course, балтійська енергосистема буде
приєднана до європейської через підводний кабель та ЛЕП, яка буде проходити по території Польщі.
Договір підписали Даля Грібаускайте
(Литва), Юрі Ратас (Естонія), Маріс Куцінкіс (Латвія) та Матеуш Моравецький (Польща). Латвійський прем’єр
Куцінкіс зазначив, що дуже важливо знайти таку модель синхронізації,
яка б забезпечила незалежність для
латвійського та всього балтійського
енергосектору, а також не була витратною для споживачів. Синхронізацію планується завершити до 2025р.
Сторони також домовились провести
синхронізацію енергосистем через
другий литовсько-польський коннектор.

Electricity
25.06-01.07.2018

СТАТИСТИКА
Загальне споживання електроенергії в енергосистемі України, млн кВт-год

Споживання електроенергії за 5 міс. 2018 р., кВт-год
Споживання (брутто)
Споживання (нетто)
Промисловість
Паливна
Металургійна
Хімічна та нафтохімічна
Машинобудівна
Будівельних матеріалів
Харчова та переробна
Інші
Сільське господарство
Транспорт
Будівництво
Комунально-побутові споживачі
Інші непромислові споживачі
Населення

Структура споживання
електроенергії за 5 міс. 2018 р.
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5 міс. 2018 р.
65563.1
52487.8
21878.4
1521.4
12416.1
1369
1843.3
838.2
1798.5
2091.9
1407.8
3051.9
468
6791.3
3094.8
15795.6

5 міс. 2017 р.
63789.4
50728.2
22936.8
1563.5
11875.7
1024.9
1741.2
870
1761.8
1982.9
1371.9
3042.4
409.3
6530
2787.4
15767.1

%
102.8
103.5
95.4
97.3
104.6
133.6
105.9
96.3
102.1
105.5
102.6
100.3
114.3
104.0
111.0
100.2

Приріст/падіння споживання електроенергії по галузям
економінки за 5 міс 2018р у порівнянні із 5 міс 2017р, %
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Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел, МВт

Ф'ючерсні ціни на базову електроенергію на
біржах країн Центральної Європи, €/МВт-год

Ф'ючерсні ціни на пікову електроенергію на
біржах країн Центральної Європи, €/МВт-год

Стан накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ за період 1-22.06.2018р, тис т
Назва станції

Марка
вугілля

Поставка

Витрата

З початку
місяця

за добу

Придніпровська ТЕС
Старобешівська ТЕС
Слов'янська ТЕС
Трипільська ТЕС
Зміївська ТЕС
Луганська ТЕС
Криворізька ТЕС
Разом

А
А
А
А
А
А
П
А+П

0.0

0.0

45.5
52.5
0.0
89.7
50.4
238.1

1.6
6.3
0.0
0.0
3.5
11.3

Запорізька ТЕС
Бурштинська ТЕС
Добротвірська ТЕС
Ладижинська ТЕС
Вуглегірська ТЕС
Придніпровська ТЕС
Трипільська ТЕС
Зміївська ТЕС
Криворізька ТЕС
Курахівська ТЕС
Разом
Всього ТЕС

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
А+П+Г

169.2
309.9
69.0
129.2
107.1
53.7
46.6
82.3
19.1
243.0
1,229.2
1,467.2

6.8
9.9
3.5
3.6
2.2
0.0
0.0
6.8
2.1
8.4
43.4
54.7

А
А
А
А
А
А
А

56.9
34.6
0.0
0.0
0.0
11.3
102.7

1.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1

Г
Г
Г
Г
А+П+Г

30.9
0.0
25.4
56.2
159.0

3.2
0.0
1.2
4.4
5.5

Чернігівська ТЕЦ
Дарницька ТЕЦ
Сумська ТЕЦ
Миронівська ТЕС
Краматорська ТЕЦ
ТЕЦ-2 "Єсхар"
Разом
Черкаська ТЕЦ
Миронівська ТЕС
Калуська ТЕЦ
Разом
Всього ТЕЦ
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З початку
за добу
місяця
ТЕС
Антрацитове вугілля
0.0
0.0
83.4
3.6
24.0
0.8
0.0
0.0
73.3
3.1
15.9
0.0
196.6
7.6
Газове вугілля
201.6
8.8
337.9
11.3
72.5
3.5
129.6
3.6
148.9
3.8
48.1
1.8
66.0
2.7
71.9
1.6
6.7
0.0
238.4
10.6
1,321.5
47.6
1,518.1
55.2
ТЕЦ
Антрацитове вугілля
22.9
0.2
3.6
0.0
4.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
13.3
0.6
43.9
1.0
Разом
28.2
0.4
0.0
0.0
23.9
1.3
52.1
1.7
96.0
2.7

15

Норма накопичення
вугілля на складах
згідно із графіком
Міненерговугілля

Запас вугілля

Очікуваний
термін
спрацювання
складів

27.06.18

27.06.18

діб

12.8

12.8

5.1

215.5
110.1
19.0
80.6
40.4
478.4

160.7
101.2
10.3
85.0
41.3
411.2

50.1
109.6
4.9
30.1
16.5

191.6
147.8
56.9
163.1
122.9
86.2
36.0
62.6
0.0
338.9
1,206.0
1,684.4

138.5
121.3
48.5
161.3
118.0
98.5
12.0
57.5
13.7
313.6
1,082.9
1,494.1

17.9
9.3
17.4
32.4
20.6
53.3
4.7
20.8
5.5
34.2

125.1
114.2
14.9
0.0
2.7
30.4
287.3

147.4
136.1
13.7
0.0
2.7
30.5
330.5

167.6
90.8
87.3
0.0
2.3
59.5

78.7
11.8
10.7
101.2
388.5

71.5
11.8
15.2
98.5
429.0

65.8
9.8
16.6
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Роздрібні тарифи для непобутових споживачів енергопостачальних компаній, коп./кВт-год (без ПДВ)
Ставки 3 кв 2018 р.
Ставки 2 кв 2018 р.
1 клас
2 клас
1 клас
2 клас
напруги
напруги
напруги
напруги
ПАТ «Вінницяобленерго»
183.424
236.634
182.861
235.995
ПрАТ «Волиньобленерго»
179.862
226.232
179.796
226.159
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»
163.067
190.66
162.912
190.494
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»
181.941
234.598
180.981
233.501
АТ «Житомиробленерго»
182.143
240.393
181.527
239.696
ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
184.855
239.386
184.56
239.047
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
170.489
211.055
167.184
207.368
ПАТ «Київенерго» ( «ДТЕК Київські енергомережі»)
172.371
190.628
172.545
190.812
ПрАТ «Київобленерго»
177.878
213.113
177.83
213.059
ПрАТ «Кіровоградобленерго»
184.555
237.585
183.3
236.209
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»*
198.401
251.567
198.793
252.006
ПрАТ «Львівобленерго»
181.716
223.465
181.724
223.473
ПАТ «Миколаївобленерго»
177.147
216.136
177.38
216.396
ПАТ «Одесаобленерго»
179.422
220.214
179.157
219.918
ПАТ «Полтаваобленерго»
178.742
221.097
178.117
220.398
АТ «Прикарпаттяобленерго»
179.753
240.647
178.299
238.988
ПрАТ «Рівнеобленерго»
181.389
232.551
180.736
231.796
ПАТ «Сумиобленерго»
181.573
238.433
180.295
236.984
ВАТ «Тернопільобленерго»
189.751
243.023
185.458
238.124
АК «Харківобленерго»
180.065
213.605
180.21
213.763
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго»
181.292
223.065
182.281
224.16
ПАТ «Хмельницькобленерго»
186.446
236.65
185.726
235.827
ПАТ «Черкасиобленерго»
178.027
215.159
177.542
214.611
ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
182.214
232.57
179.316
229.205
ПАТ «Чернігівобленерго»
186.67
238.64
186.988
238.99
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»
166.291
198.13
165.961
197.783
ДП «Регіональні електричні мережі»*
159.334
176.197
159.102
175.959
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»*
157.011
191.575
159.421
194.022
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
172.073
210.937
171.897
210.741
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
167.594
213.799
170.825
217.336
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережіІ»*
156.774
165.882
156.334
165.431
ПАТ «Укрзалізниця»*
167.21
199.5
167.417
199.724
* на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної
влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Накопичення вугілля марок
"А" та "П" на складах ТЕС і ТЕЦ, тис т

Copyright © 2018 Exploration & Production Ltd

Накопичення вугілля марки
"Г" на складах ТЕС, тис т
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% зміни
1 клас
2 клас
напруги
напруги
100.3
100.3
100.0
100.0
100.1
100.1
100.5
100.5
100.3
100.3
100.2
100.1
102.0
101.8
99.9
99.9
100.0
100.0
100.7
100.6
99.8
99.8
100.0
100.0
99.9
99.9
100.1
100.1
100.4
100.3
100.8
100.7
100.4
100.3
100.7
100.6
102.3
102.1
99.9
99.9
99.5
99.5
100.4
100.3
100.3
100.3
101.6
101.5
99.8
99.9
100.2
100.2
100.1
100.1
98.5
98.7
100.1
100.1
98.1
98.4
100.3
100.3
99.9
99.9
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Загальні запаси вугілля на складах
ТЕС і ТЕЦ України, тис т

Накопичення вугілля марки
"Г" на складах ТЕЦ, тис т

Щотижневе видання EXPRO Weekly Electricity належить та розповсюджується
компанією Exploration&Production Consulting (EХPRO LLC)
РЕДАКЦІЯ EXPRO
Геннадій Кобаль, керівник та засновник проекту
Петро Білян, головний редактор
Степан Білян, більд-редактор
Олександр Завгородній, менеджер проекту
Дмитро Сидоров, кореспондент

ТОВ «ЕКСПЛОРЕЙШН ЕНД ПРОДАКШН КОНСАЛТИНГ»
04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 78-А, офіс 55
+38 067 208 76 16
info@expro.com.ua
ExPro Ukraine
expro.com.ua

ПІДПИСКА
Незалежна консалтингова компанія Exploration & Production Consulting (EXPRO) є провідною структурою на ринку інформаційних послуг нафтогазовидобувної галузі України. EXPRO публікує спеціалізовані видання: Weekly EXPRO Electricity (тижневі
дайджести) та Monthly EXPRO Electricity (щомісячні огляди). Запрошуємо зробити передплату на наші видання.
Вартість підписки:
«Базовий пакет», вартість в міс., грн.

Видання 2018
Weekly EXPRO Electricity (4-5 випусків)
Monthly EXPRO Electricity
Разом (Weekly+Monthly)

Українська
мова

4 000
6 000
9 500

Англійська Разом (укр+англ) Знижка при підписці Знижка при підписці на
мова
на 6 міс.
12 міс.
6 000
9 000
14 250

9 500
14 250
22 500

-5%
-5%
-5%

-10%
-10%
-10%

«Бізнес пакет», вартість в міс., грн.

Видання
Weekly EXPRO Electricity (4-5 випусків)
Monthly EXPRO Electricity
Разом (Weekly + Monthly)

Разом
(укр.+англ.)
19 900
21 900
40 000

«Бізнес пакет» передбачає, окрім підписки на видання,
також розміщення інформації про компанію:
це може бути стаття про компанію, новини, тощо.

Реклама*. Вартість розміщення рекламного блоку, вартість в міс., грн

Періодичність
Weekly EXPRO Electricity (1 публікація)
Weekly EXPRO Electricity (4 публікації)
Monthly EXPRO Electricity (1 публікація)

А4

½ А4

1/3 А4

25 000
50 000
25 000

13 000
26 000
13 000

9 000
18 000
9 000

* Готовий макет надається «замовником» у форматах jpg, eps, indd.
З питань передплати, співпраці та пропозицій звертатися: Олександр Завгородній, менеджер з розвитку бізнесу:
тел.: +380 67 225 13 94, e-mail: zavgorodniy@expro.com.ua
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