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ГЕНЕРАЦІЯ

Генерація
Електростанції України в січні-червні 
2018р у порівнянні із аналогічним пе-
ріодом 2017р збільшили виробництво 
електричної енергії на 1,9% - до 79,8 
млрд кВт-год. При цьому, на 12,2% ско-
ротила свою частку НАЕК «Енергоатом». 
В січні-червні 2017р АЕС виробили 45,6 
млрд кВт-год, а за аналогічний період 
2018р тільки 40,03 млрд кВт-год.
За звітний період, на ТЕС та ТЕЦ виро-
блено 30,06 млрд кВт-год електроенергії, 
що на 19,4% більше, ніж за відповідний 
період 2017р. Виробництво електрое-
нергії ГЕС та ГАЕС становило 7,847 млрд 
кВт-год (+32,1%), виробництво електро-
енергії з альтернативних джерел (ВЕС, 
СЕС, біомаса) становило 1,226 млрд кВт-
год (+38,2%). Виробництво блок-стан-
ціями та іншими джерелами становило 
705,4 млн кВт-год (-2,6%). 
У червні 2018р обсяг виробництва елек-
троенергії збільшився у порівнянні із 
червнем 2017р на 2,3% - до 11,670 млрд 
кВт-год. ТЕС та ТЕЦ виробили 3,970 млрд 
кВт-год (+8,4%), АЕС – 6,597 млрд кВт-
год (-2%), ГЕС і ГАЕС – 779 млн кВт-год 
(+5,8%), ВЕС, СЕС та біомаса – 207 млн 
кВт-год (+30,7%). Блок-станції та інші 
джерела зменшилось на 2,8% - до 117 
млн. кВт-год. Згідно прогнозного ба-
лансу електроенергії на 2018р, який в 
середині червня був затверджений Мі-
ненерговугілля, загальне виробництво 
електроенергії на ТЕЦ та когенераційних 
установках у 2018р прогнозується на рівні 
11,942 млрд кВт-год, а загальний відпуск 
– 10,183 млрд кВт-год. Найбільше елек-
троенергії у цьому році вироблять дві ТЕЦ 
«Київтеплоенерго» (прогноз по вироб-
ництву 3,169 млрд кВт-год, по відпуску 
– 2,636 млрд кВт-год), Харківська ТЕЦ-5 
(1,33 та 1,208 млрд кВт-год), Дарницька 
ТЕЦ (978,4 та 819,5 млн кВт-год) та Чер-
нігівська ТЕЦ (933,5 та 819,9 млн кВт-год). 

Ціни 
Протягом червня 2018р енергетичні ком-
панії України продали оптовому поста-
чальнику ДП «Енергоринок» 10,695 млн 
МВт-год. Середня вартість поставленої 
електроенергії склала 1 092,83 грн/МВт-
год. При цьому НАЕК «Енергоатом» про-
дав 6 208 502 МВт-год електроенергії по 
середній ціні 546,74 грн/МВт-год; ТЕС 
продали майже в 2 рази менший обсяг 
електроенергії 3 164 196 грн/МВт-год, 
але за втричі вищою ціною, середня ціна 
склала 1 810,98 грн/МВт-год.
Ті ГЕС які не працюють за «зеленим» та-
рифом продали 719 514 МВт-год елек-
троенергії, а середня ціна склала 657 
грн/МВт-год.  В свою чергу, ГЕС, які пра-
цюють за «зеленим» тарифом продали 12 
830 МВт-год електроенергії, а середня 
ціна склала 4 056,27 грн/МВт-год. В осо-
бливих умова «зеленого» тарифу україн-
ські ВЕС продали 58 577 МВт-год елек-
троенергії, за середньою ціною 3 632,26 
грн/МВт-год. 
Завдяки встановленого державою ви-
сокого «зеленого» тарифу, енергія СЕС 
в червні була найдорожчою, її вартість 
становила 7 433,67 грн/МВт-год, її було 
продано 119 771 МВт-год. Станції на 
біомасі, в свою чергу, продали 21773 
МВт-год електроенергії, а середня ціна 
склала 4056,51 грн/МВт-год. ТЕЦ та інші 
виробники електроенергії продали 390 
531 МВт-год по середній ціні 2 170,62 
грн/МВт-год.

Вугільна промисловість
У червні 2018р Україна у порівнянні із 
аналогічним періодом 2017р скоротила 
видобуток вугілля на 3,5% - до 2,549 млн 
т. Держшахти скоротили видобуток на 
15,3% (до 308,7 тис т), а приватні підпри-
ємства на 1,7% (до 2,24 млн т). При цьому 
шахти Донецької обл в червні видобули 
867,1 тис т вугілля (з них державні – 123,4 

тис т), Луганської обл – 42,9 тис т (всі дер-
жавні), Дніпропетровської обл – 496,9 
тис т (шахти «ДТЕК Павлоградвугілля»), 
Львівської обл – 134,9 тис т видобуло ДП 
«Львіввугілля» та 13 тис т ПАТ «Шахта 
«Надія». ДП «Волиньвугілля» в червні 
видобуло 7,5 тис т вугілля. 
За 6 міс 2018р Україна видобула 16,445 
млн т вугілля, що менше на 10,6% по-
казника за аналогічний період 2017р. 
При цьому, державні шахти в першому 
півріччі скоротили видобуток на 10% - 
до 2,162 млн т, а приватні на 10,7% - до 
14,284 млн т. Разом з тим вугледобув-
ні підприємства України в січні-червні 
2018р збільшили видобуток енергетич-
ного вугілля на 2,2% у порівнянні з ана-
логічним періодом 2017р - до 13,29 млн 
т. На державних вугледобувних підпри-
ємствах видобуток залишився за 6 міс 
видобуток залишився на рівні аналогіч-
ного періоду 1,92 млн т. Приватні вугле-
видобувні підприємства за той же період 
наростили видобуток енергетичного ву-
гілля на 2,6% до 11,37 млн т. 
В червні державні підприємства скоро-
тили видобуток порівняно з аналогічним 
періодом минулого року на 9,7% до 0,28 
млн т. В той же час, приватні шахти на-
ростили видобуток на 5,2% до 1,82 млн т.
При цьому в січні-червні 2018р Україна 
збільшила імпорт кам'яного вугілля та 
антрациту на 40,7% (на 3,2 млн т) у порів-
нянні з аналогічним періодом 2017р - до 
11,084 млн т.
За даними Фіскальної служби, загальна 
вартість імпортного вугілля становила 
$1,531 млрд, що на 21,8% більше, ніж в 
січні-червні-2017р. За звітний період з 
РФ було імпортовано вугілля на $962,7 
млн (доля поставок склала 62,88%), 
США - на $483,9 млн (31,61%), Канади 
- на $48,4 млн (3,16%) та з інших країн - 
на $36 млн (2,35%). У червні прем’єр-мі-
ністр Володимир Гройсман заявив, що 
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щорічний обсяг дотацій в державний 
вугледобувний сектор становить 3 млрд 
грн. Така ситуація виникає тому, со-
бівартість вугілля, що видобувається 
українськими державними шахтами, 
залишається істотно вище ціни його 
продажу. Враховуючи таку ситуацію, 
Міненерговугілля планує у 2018р на-
правити 460 млн грн для технічної мо-
дернізації державних вугледобувних 
шахт, які за останні 5 років скоротили 
обсяг видобутку вугілля в 2,2 рази. Си-
туація в вугільній галузі України турбує 
Євросоюз який готовий співпрацювати 
з Україною з метою зниження ризиків 
у сфері енергетики, зокрема, в питанні 
закриття відпрацьованих і небезпечних 
вугільних шахт. 

Дивіденди
Протягом червня компанії енергетичної 
галузі провели значні виплати дивіден-
дів за 2017р.  
Зокрема ПАТ «Турбоатом» виплатив ак-
ціонерам 532,8 млн грн дивідендів. Слід 
відзначити, що 75,2% акцій «Турбоато-
ма» належить державі, 15,3% - компанії 
з управління активами «Сварог Ессет 
Менеджмент» та 5,6% - Biscone Limited. 
При цьому вже в липні працівники «Тур-
боатому» оскаржили рішення про ви-
плату дивідендів в суді, аргументуючи 
свою позицію тим, що компанії необхідні 
кошти для інвестицій в розвиток.
В свою чергу ПрАТ «Укргідроенерго» 
(100% належить державі) перерахувало 
до державного бюджету 439,7 млн грн 

дивідендів за 2017р. Варто зазначити, 
що базовий норматив для «Укргідрое-
нерго» щодо відрахування частки при-
бутку, що спрямовується на виплату ди-
відендів, становить 30%.
ПАТ «Центренерго» виплатило своїм 
акціонерам всі дивіденди за 2017р, зо-
крема державі (мажоритарний акціонер) 
було сплачено 1,11 млрд грн, а мінори-
тарним акціонерам – 269,7 млн грн. При 
цьому компанія продовжує сподіва-
тися, що уряд зменшить зобов’язання 
по сплаті дивідендів і компанія зможе 
спрямувати додаткові кошти на поси-
лення своєї конкурентоспроможності. На 
сьогодні компанія інвестує кошти в пе-
реведення енергоблоків ТЕС на вугілля 
марки «Г».

Виробництво електроенергії у січні-червні 2018р, млн кВт-год
Вид генерації 2018р 2017р % зміни 2018р/2017р

АЕС 40,033.2 45,616.7 87.8
ТЕС і ТЕЦ 30,060.4 25,177.8 119.4
 - ТЕС 23,755.6 19,454.5 122.1
 - ТЕЦ 6,284.8 5,723.3 109.8
ГЕС і ГАЕС 7,847.5 5,939.7 132.1
 - ГЕС 7,083.3 5,148.7 137.6
 - ГАЕС 764.2 791.0 96.6
Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса) 1,226.7 887.6 138.2
Блок-станції та інші 705.4 724.2 97.4
Всього 79,873.2 78,346.0 101.9

Виробництво електроенергії у червні 2018р, млн кВт-год
Вид генерації 2018р 2017р % зміни 2018р/2017р
АЕС 6,597.0 6,729.6 98.0
ТЕС і ТЕЦ 3,970.0 3,662.2 108.4
ГЕС і ГАЕС 779.0 736.6 105.8
Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса) 207.0 158.4 130.7
Блок-станції та інші 117.0 120.4 97.2
Всього 11,670.0 11,407.2 102.3



expro.com.ua

ЛИПЕНЬ 2018

Copyright © 2018 Exploration & Production Ltd 3

Структура генерації електроенергії, 
січень-червень 2018р, млн кВт-год

Обсяг генерації, ГВт

Структура генерації електроенергії, 
червень 2018р, млн кВт-год

В Україні в квітні-червні 2018р було вве-
дено в експлуатацію нові генеруючі 
об'єкти на відновлювальних джерелах 
енергії загальною встановленою потуж-
ністю 109,6 МВт, що в 1,7 рази перевищує 
показник за аналогічний період 2017р. 
99% нових потужностей представлені 
СЕС та ВЕС. 
Потужність нових СЕС становила 106,1 
МВт, ВЕС – 3,2 МВт, біогазових станцій 
– 0,3 МВт. Станом на 27.06.2018р Укра-
їна мала 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, за-

гальна 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%.

Інвестиції
Європейський банк реконструкції і роз-
витку має намір почати в Україні нову 
програму підтримки розвитку відновлю-
ваної енергетики, розмір нової програми 

USELF-III становить €250 млн. З 2009р 
ЄБРР підтримував розвиток відновлю-
ваної енергетики в Україні в рамках про-
грами USELF. Термін цієї програми закін-
чився 30 червня 2018р. За час її дії банк 
профінансував проекти на загальну суму 
понад €100 млн.
Окрім того, французька компанія Engie 
готова інвестувати €1 млрд євро в соняч-
ну електростанцію, яку планують збуду-
вати в зоні відчуження Чорнобильської 
АЕС. Про це заявив, заявив міністр еко-
логії та природних ресурсів Остап Семе-
рак, додавши, що загальна потужність 
станції буде становити - 1,2 ГВт. 

АЛЬТЕРНАТИВНА ГЕНЕРАЦІЯ
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З’явилася також інформація, що керів-
ництво польської енергетичної компа-
нії Polska Grupa Biogazowa (PGB) S.A. 
вивчає можливості реалізації проектів 
з будівництва генеруючих потужностей 
в Україні. Компанія має більше 15-річ-
ний досвід роботи і складається з 26 
компаній, які працюють за напрямка-
ми: виробництво, розподіл і реалізація 
енергії;інвестиції в будівництво «зеле-
них» об'єктів; обслуговування та екс-
плуатація об'єктів відновлюваної енер-
гетики;дослідження і розробки. PGB 
вже має 7 біогазових установок, а також 
вітроелектростанції загальною потуж-
ністю понад 330 МВт. У планах компа-
нії - реалізувати ще 50 проектів «чистої» 
енергетики до 2021р.

«Зелений» тариф 
для енергії зі сміття

Державне агентство з енергоефектив-
ності та енергозбереження як перспек-
тивний напрям розвитку альтернатив-
ної генерації відзначило виробництво 
електроенергії з відходів. За їх даними 
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 елек-
троенергії. Одночасно з електроенергією 

з цього ж обсягу сміття потенціал вироб-
ництва теплової енергії становить 3,5 млн 
Гкал. Держагентство переконане, що 
для інвесторів такі проекти будуть вигід-
ні. Щоправда в агентстві перелічили на-
ступні ризики: відсутність гарантованого 
об’єму надходження сміття на переробку 
та викидання сміття на несанкціонова-
ні сміттєзвалища. Вироблена із сміття 
електроенергія на сьогодні відпускаєть-
ся в ринок по «зеленому» тарифу у роз-
мірі 12,4 євроцентів/кВт-год, а теплова 
– по стимулюючому тарифу.
Ідею запровадити високі тарифи на елек-
троенергію зі сміття розкритикував ЄС. 
Представництво ЄС в Україні відзначило, 
що запровадження в Україні високих 
«зелених» тарифів на електричну енер-
гію, яка буде вироблятися від спалю-
вання побутових відходів не відповідає 
вимогам Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 
Говорячи про «зелені» тарифи, варто за-
значити, що з 24 червня вступили в силу 
підвищені на 0,75% «зелені» тарифи на 
електроенергію, що виробляється до-
могосподарствами. На сьогодні, 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 експлуа-
тацію з 01.04.2013р по 31.12.2014р). Ді-
ючий тариф для ВЕС домогосподарств 
становить 3,8 грн/кВт-год. НКРЕКП під-

вищила тарифи у зв’язку із ростом курсу 
євро.

Мала гідроенергетика
Ще одним перспективним напрямком 
розвитку альтернативної генерації явля-
ється мала гідроенергетика. За даними 
Державного агентства водних ресурсів, 
потенціал використання малих річок 
України для будівництва ГЕС та вироб-
ництва електроенергії оцінюється в 12,5 
млрд кВт-год щорічного виробітку. На 
початку 50-х років загальна кількість ма-
лих ГЕС в Україні становила 956 од. за-
гальною потужністю 30 МВт, але згодом 
через розвиток централізованого елек-
тропостачання 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 реконструк-
ції. У світлі розвитку малої гідроенергети-
ки, важливою стала заява Державного 
агентства рибного господарства України, 
яке виступило проти будівництва мі-
ні-ГЕС на Закарпатті. В агентстві вважа-
ють, що будівництво міні-ГЕС на річках 
Боржава, Тересва, Латориця, Шопурка в 
Закарпатській обл негативно вплине на 
навколишнє природне середовище і, зо-
крема, призведе до зниження рибопро-
дуктивності цих річок.  

ЕКСПОРТ

У січні-червні 2018р у порівнянні із ана-
логічним періодом 2017р експорт елек-
троенергії з України в країни ЄС та Мол-
дову знизився на 0,9% - до 3,135 млрд 
кВт-год. За даними Фіскальної служби, 
загальна виручка від експорту електро-
енергії у першому півріччі 2018р склала 
$160,7 млн, що на 17,8% більше ніж за 
аналогічний період 2017р. Як і минулого 
року, основним імпортером української 
електроенергії залишається Угорщина. 
За 6 міс 2018р в Угорщину було експор-
товано 1,919 млрд кВт-год (або 61,2% в 

загальній структурі експорту), в Польщу 
– 723,3 млн кВт-год (23,1%), в Молдову – 
404 млн кВт-год (12,9%), в Словаччину – 
78 млн кВт-год (2,5%), а також в Румунію 
– 11,3 млн кВт-год (0,3%). 
У червні Україна експортувала 481,8 млн 
кВт-год електроенергії, що на 11,6% 
менше у порівнянні із червнем 2017р. 
Слід зазначити, що на фоні загально-
го зниження обсягів поставок, виріс 
експорт лише до Словаччини (+36,6% 
у порівнянні із червнем 2017р) – до 17 
млн кВт-год. Загалом у червні українські 

компанії реалізували на зовнішній ринок 
електроенергії на суму $23,5 млн. 

Напрямки
Найбільші поставки електроенергії у 
червні були в угорському напрямі, вони 
становили 302,9 млн кВт-год або 62,9%. 
Основним постачальником електрое-
нергії в Угорщину була компанія «ДТЕК 
Павлоградвугілля», яка через трейдерів 
DTEK Hungary Power Trade та GEN-I ре-
алізувала 289,9 млн кВт-год на загальну 
суму $14,4 млн. Діапазон цін на електро-
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енергію від ДТЕК становив $45,9-63,4/
МВт-год. Також в Угорщину експорту-
вали електроенергію держпідприємство 
«Укрінтеренерго», яке продало 6,6 млн 
кВт-год за $375,1 тис. Набагато менші 
обсяги в угорському напрямі були екс-
портовані компаніями «ЕРУ Трейдінг» та 
«І Джі Еф Трейдінг».  
Другим напрямком за обсягами укра-
їнського експорту стала Польща. В цю 
країну було поставлено 66,8 млн кВт-год. 
Всі поставки в польському напрямі були 
здійснені по ланцюжку «ДТЕК Павло-
градвугілля» - DTEK Trading SA на суму 
$4 млн по цінам $57,2-64,7/МВт-год. В 
Молдову у червні Україна експортувала 
93,2 млн кВт-год вартістю $5,4 млн. По-
ставки здійснила «ДТЕК Павлоградву-
гілля» для свого молдовського партнера, 
головного постачальника електроенергії 
в цій країні, компанії Energocom S. A. 
Четверте місце зайняли поставки в Сло-
ваччину (16,9 млн кВт-год). «ДТЕК Пав-
лоградвугілля» у словацькому напрямі 
реалізувала міжнародному трейдеру 
Axpo Trading 13,6 млн кВт-год електрое-
нергії на загальну суму $623 тис (середня 
ціна становила $45,1/МВт-год). Також 
компанія «ЕРУ Трейдінг» продала у Сло-
ваччину компанії GEN-I 1,4 млн кВт-год 

вартістю $67 тис (середня ціна $49,4/
МВт-год). Невеликі обсяги по словаць-
кому напряму були експортовані такими 
трейдерами як «І Джі Еф Трейдінг» та 
«Райт Пауер Енерджі Україна». П’яте міс-
це посіли поставки в Румунію, в цю краї-
ну ДТЕК та «ЕРУ Трейдінг» продали 1,86 
млн кВт-год електроенергії на загальну 
суму $75,3 тис.

Експортери
Слід зазначити, що у загальній структурі 
експорту у червні 2018р 98% експортних 
обсягів було реалізовано «ДТЕК Павло-
градвугілля» (465,2 млн кВт-год), 1,4% 
склали поставки «Укрінтеренерго», доля 
всіх інших гравців ринку не перевищува-
ла 0,6%. Така ж структура експорту була 
характерна для всього першого півріч-
чя 2018р: сукупна доля «ДТЕК Павло-
градвугілля» та «ДТЕК Трейдінг» стано-
вила 91,4% (3 млрд кВт-год), «Джей Ай 
Київ» - 1,1% (35,9 млн кВт-год), «Укрінте-
ренерго» - 1% (30,4 млн кВт-год), частка 
всіх інших експортерів (6 компаній) ста-
новила всього 1,8%.

Імпортери
Сукупна доля європейських трейде-
рів групи ДТЕК (DTEK Hungary Power 

Trade та DTEK Trading), які забезпечили 
поставку української електроенергії в 
Угорщину та Польщу, в червні становила 
73,4% (348,3 млн кВт-год). Друга за об-
сягами імпортером електроенергії стала 
молдавська компанія Energocom (19,6%, 
93,2 млн кВт-год), європейські трейдери 
GEN-I та Axpo Trading разом імпортува-
ли 32,4 млн кВт-год (6,9% у загальній 
структурі продажів). Приблизно такий 
же розподіл ринку характерний для 
всього першого півріччя 2018р. Важливо 
зазначити, що в січні-червні українську 
електроенергію купували такі крупні єв-
ропейські енергокомпанії як EDF Trading 
Limited (19,8 млн кВт-год) та Polenergia 
(14,9 млн кВт-год).
 
Ціни
Одними із найдорожчих у червні вияви-
лись поставки електроенергії від «ЕРУ 
Трейдінг» у Угорщину ($69/МВт-год) 
та «ДТЕК Павлоградвугілля» у Польщу 
($64,7/МВт-год). В той же час ДТЕК ре-
алізував електроенергію по цінам біля 
$40/МВт-год у Румунію та «І Джі Еф Трей-
дінг» - до Словаччини. Протягом червня 
середня вартість базової електроенергії 
на угорській біржі HUPX становила  $51,3/
МВт-год, а пікової - $57,4/МВт-год

Експорт електроенергії, січень-червень 2018р, млн кВт-год 
Країна 2018 2017 % зміни 2018/2017
Угорщина 1918.5 1678.4 114.3
Польща 723.3 615.6 117.5
Молдова 404 695.1 58.1
Словаччина 78 100.3 77.8
Румунія 11.3 74.4 15.2
Всього 3135.1 3163.8 99.1

Експорт електроенергії, червень 2018р, млн кВт-год 
Країна 2018 2017 % зміни 2018/2017
Угорщина 302.9 306.7 98.8
Польща 66.8 87.4 76.4
Молдова 93.2 131.1 71.1
Словаччина 17.0 12.4 136.6
Румунія 1.9 7.4 25.0
Всього 481.8 545.1 88.4

Експорт електроенергії, січень-червень 2018р, млн дол.
Країна Червень Січень-червень
Угорщина 12.043 97.355
Польща 6.429 39.004
Молдова 4.854 20.483
Інші 0.169 3.821
Всього 23.5 160.7



Copyright © 2018 Exploration & Production Ltd 6

expro.com.ua

ЛИПЕНЬ 2018

Середні ціни експортованої електроенергії 
по країнам-імпортерам, червень, $/МВт-год

Експортери електроенергії, 
червень 2018, %

Експортери електроенергії, 
січень-червень 2018, %

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

Імпортери електроенергії, 
червень 2018, %

Імпортери електроенергії, 
січень-червень 2018, %
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Спотові ціни на електроенергію на біржі в Угорщині HUPX 
та оптова ринкова ціна на українському ринку (без ПДВ), €/МВт-год

Експортери електроенергії, червень 2018, млн кВт-год
ДТЕК Павлоградвугілля 465.167
Укрінтеренерго 6.611
Торгова електрична компанія 4.436
Донбасенерго 2.891
ЕРУ Трейдінг 2.052
І Джі Еф Трейдінг 0.538
Райт Пауер Енерджі 0.075
Укрзалізниця 0.004
Всього 481.77

Експортери електроенергії, січень-червень 2018, млн кВт-год
ДТЕК Павлоградвугілля 2858.407
DTEK Trading 146.218
GEN-I Kyiv 35.943
Укрінтеренерго 30.387
ERU Trading 27.325
Добасенерго 26.519
Торгова електрична компанія 5.385
І Джі Еф Трейдінг 2.393
Artlex-Energy 2.381
Райт Пауер Енерджі 0.075
Укрзалізниця 0.004
Всього 3135.04

Імпортери електроенергії, червень 2018, млн кВт-год
DTEK Hungary Power Trade 281.481
Energocom 93.219
DTEK Trading 66.78
GEN-I 19.1758
Axpo Trading 13.658
Alpiq Energy SE 4.4364
CEZ Group 2.408
Central Energy 0.5382
Right Power 0.0753
Zheleznaya Doroga of Moldova 0.004
Всього 481.77

Імпортери електроенергії, січень-червень 2018, млн кВт-год
DTEK Hungary Power Trade 1773.343
DTEK Trading SA 708.381
Energocom S. A. 403.9867
GEN-I 124.9256
Axpo Trading 56.658
EDF Trading Limited 19.7873
Polenergia 14.95
Energy Financing Team 11.8742
Central Energy 7.9863
CEZ Group 5.5783
Neptun SA 2.632
Alpiq Energy SE 0.6694
Freepoint Commodities Europe LLP 0.322
Right Power A S 0.075
Zheleznaya Doroga of Moldova 0.004
Всього 3135.04
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У червні оператор системи передачі НЕК 
«Укренерго» продовжував виконувати 
програму з модернізації магістральних 
та міждержавних мереж. Компанія вве-
ла в експлуатацію новий автотраснфор-
матор на підстанції «Дніпровська»750 
кВ. Станом на 14 червня, ця підстанція 
вже працювала на повну потужність та 
забезпечувала стабільне енергопоста-
чання споживачів Дніпровського регіону 
та видачу потужності Запорізької та Юж-
но-Української АЕС. Також «Укренерго» 
ввело в експлуатацію новий автотран-
сформатор потужністю 125 МВА на під-
станції 330 кВ «Полтава» замість старо-
го обладнання, яке експлуатувалося з 
1968р. Як повідомили в компанії, модер-
нізація останньої підстанції пов’язана з 
ростом енергоспоживання Полтавського 
регіону. На сьогодні підстанція «Полта-
ва» забезпечує електропостачання спо-
живачів цього регіону, в тому числі ко-
мунально-побутового сектору обласного 
центру, об’єктів «Укрзалізниці» і ряду на-
фтогазових підприємств.
В подальших планах «Укренерго» - 
технічне переоснащення протиава-
рійної автоматики зв’язків Південної 
частини енергосистеми України. Для 
реалізації цієї мети компанія оголоси-
ла тендер на 32,4 млн грн, під час яко-
го буде визначений підрядник, який 
зможе виконати відповідні роботи до 
кінця 2019р. В планах компанії також 
проведення планового ремонту лінії 
електропередачі 220 кВ «Луганська 
ТЕС – підстанція «Лисичанська». Від-
повідні ремонтні роботи заплановані 
на жовтень 2018р. 
Окрім магістральних мереж, слід також 
звернути увагу на розподільчі мережі, 
які знаходяться у вкрай зношеному 
стані. «Низький рівень інвестування в 
розподільчі електричні мережі призвів 
до того, що на сьогодні вони перебу-
вають у вкрай складному стані. Мережі 
характеризуються високим ступенем 
зношеності, як фізичної, так і мораль-

ної. Частка ЛЕП розподільчих мереж, 
які підлягають реконструкції, заміні чи 
капітальному ремонту станом на кі-
нець 2017р досягла 52% від їх загаль-
ної протяжності», - повідомила в кінці 
червня генеральний директор Дирек-
торату енергетичних ринків Міненер-
говугілля Ольга Буславець, додавши, 
що кількість підстанцій обленерго, що 
відпрацювали проектний ресурс скла-
дає 48%. Такий високий рівень зноше-
ності мережевого обладнання веде до 
збільшення втрат при транспортуванні 
електроенергії та погіршення якості 
послуг із електропостачання. За сло-
вами Буславець, на сьогодні в розпо-
дільчі мережі щорічно інвестується 
2,8 млрд грн, при необхідному обсязі 
13,6 млрд грн.

Корпоратизація "Укренерго"
Важливою реформою для галузі зали-
шається проведення корпоратизації 
«Укренерго» та його сертифікації як 
незалежного оператора енергосисте-
ми на рівні з компаніями-операторами 
країн ЄС. За словами заступника ди-
ректора з розвиту ринку та ІТ-напряму 
«Укренерго» Андрія Немировського, 
на сьогодні вже призначені незалежні 
чотири члени наглядової ради компа-
нії, ще трьох – має призначити держа-
ва. 
«Проведення реформи корпоратив-
ного управління «Укренерго» є важ-
ливим інструментом виконання вимог 
українського законодавства для за-
безпечення операційної прозорості 
оператора системи передачі. Відпо-
відно до затвердженого плану заходів 
по корпоратизації і сертифікації, термін 
проведення корпоратизації настане 
десь наприкінці вересня цього року», 
- прокоментувала питання корпорати-
зації Буславець. Для того, щоб компа-
нія «Укренерго» була сертифікована як 
оператор енергосистеми у нової моделі 
ринку, вважає Буславець, необхідно 

передати майно магістральних та між-
державних мереж з державної влас-
ності на баланс компанії на праві гос-
подарського відання. Вирішення цього 
питання лежить в компетенції Верхов-
ної Ради, тому для зміни структури 
власності мережевого майна міністер-
ством вже підготовлений відповідний 
законопроект.

Підготовка до нового ринку
«Укренерго» та ДП «Енергоринок» та-
кож працюють над запровадженням 
нової моделі ринку електроенергії 
(має запрацювати до 1 липня 2019р), 
для функціонування якої компанії 
закуповують складне програмне за-
безпечення та обладнання. Так, на 
початку червня «Енергоринок» оголо-
сив тендер на закупівлю основного та 
резервного серверного кластеру для 
виконання функцій оператора ринку. 
Очікувана вартість обладнання (разом 
із пусконалагоджувальними робота-
ми) перевищує 5,2 млн грн, його уста-
новка запланована до кінця 2018р. 
В свою чергу «Укренерго» станом на 
кінець червня дійшло згоди з консор-
ціумом IT-компаній, в який входять IP 
Systems, Siemens та Smart Tech, щодо 
закупівлі програмного продукту, який 
забезпечить виконання функцій опе-
ратора балансуючого ринку та адміні-
стратора розрахунків. Для входження 
у новий ринок розподільчі компанії, 
згідно закону «Про ринок електро-
енергії», мають розділитися на два 
окремих суб’єкти – постачальника та 
нову компанію із розподілу. У червні 
процес анбандлінгу вже пройшли всі 
компанії, акціонером яких являється 
держава в особі Фонду держмайна 
(«Хмельницькобленерго», «Запоріж-
жяобленерго», «Харківобленерго», 
«Тернопільобленерго» та «Миколаїв-
обленерго») та обленерго, які входять 
в групу ДТЕК (компанії в Київській, 
Донецькій та Дніпропетровській обл).

ПЕРЕДАЧА ТА ПОСТАЧАННЯ



expro.com.ua

ЛИПЕНЬ 2018

Copyright © 2018 Exploration & Production Ltd 9

Споживання електроенергії за 6 міс 2018 р, млн кВт-год
6 міс 2018р 6 міс 2017р % зміни 6 міс 2018р / 6 міс 2017р

Споживання (брутто) 76755.7 74651.3 102.8
Споживання (нетто) 61361 59568.6 103.0
Промисловість 25915.8 24821.1 104.4
 - Паливна 1784.5 1840.8 96.9
 - Металургійна 14822.8 14183 104.5
 - Хімічна та нафтохімічна 1560.8 1237.9 126.1
 - Машинобудівна 2103.5 2018.2 104.2
 - Будівельних матеріалів 1060.8 1073.3 98.8
 - Харчова та переробна 2141.7 2124.9 100.8
 - Інші 2441.7 2343.1 104.2
Сільське господарство 1829.8 1717.6 106.5
Транспорт 3504.3 3447.2 101.7
Будівництво 503.2 466.9 107.8
Комунально-побутові споживачі 7830 7609.7 102.9
Інші непромислові споживачі 3451 3230.3 106.8
Населення 18326.8 18161.4 100.9

Структура споживання 
електроенергії за 6 міс 2018р, %

Приріст/падіння споживання 
електроенергії по галузям економінки 
за 6 міс 2018р у порівнянні із 6 міс 2017р, %

На початку червня, після довготривалої 
перерви, відновила свою роботу Націо-
нальна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. На першому за-
сідання (6 червня) було обрано нового 
голову комісії – Оксану Кривенко, яка до 
обрання багато років працювала в регу-
ляторі на посаді заступника директора 
Департаменту із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері. Коментуючи перші 
кроки на новій посаді, Кривенко запев-

нила, що комісія найближчим часом не 
розглядатиме питання підвищення цін 
на електроенергію для побутових спо-
живачів (населення). Проте, вже 25 черв-
ня регулятор прийняв рішення щодо та-
рифів для промислових споживачів: для 
клієнтів більшості розподільчих компа-
ній вони були підняті на третій квартал 
2018р. Найбільше зростання тарифів 
буде для споживачів, які розташовані на 
ліцензійній території«Тернопільобленер-
го» (+2,3% для першого класу напруги 

і +2,1% - для другого), найбільше зни-
ження тарифів відбудеться для клієнтів 
компанії «Енергія-Новий Розділ» (-1,9% 
для першого і -1,6% для другого класу 
напруги).

Інвестпрограми розподільчих 
компаній

У червні новообраний склад комісії та-
кож вирішив питання щодо ухвалення 
інвестиційних програм розподільчих 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
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компаній. На важливості цього питан-
ня раніше наголошувало Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості, 
зазначаючи, що обленерго протягом 
півроку залишалися без затверджених 
програм. 19,21 та 26 червня регулятор 
схвали інвестпрограми для наступних 
розподільчих компаній: ДПЕМ ПрАТ 
«Атомсервіс» (в розмірі 5,4 млн грн) , ТОВ 
«ДТЕК Високовольтні мережі» (92,2 млн 
грн), ПрАТ «Волиньобленерго» (109,5 
млн грн), АТ «ДТЕК Дніпровські електро-
мережі» (468,7 млн грн), АТ «ДТЕК До-
нецькі електромережі» (100,7 млн грн), 
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (143,7 млн 
грн), ПАТ «Українська залізниця» (231,6 
млн грн), ПАТ «Харківобленерго» (277,3 
млн грн), ПАТ «Хмельницькобленерго» 
(102,1 млн грн), ПАТ «Черкасиобленер-
го» (90,3 млн грн), ТзОВ «Енергія-Новий 
Розділ» (511 тис грн), КП «Міські елек-
тричні мережі» (1,1 млн грн), ПАТ «Пол-
таваобленерго» (247,8 млн грн), ПАТ 
«Сумиобленерго» (176,7 млн грн) та ПАТ 
«Чернігівобленерго» (138,9 млн грн), 
ПАТ «Вінницяобленерго» (225,9 млн грн), 
ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» 
(501,2 млн грн), ПрАТ «Львівобленерго» 
(205,1 млн грн), АТ «Прикарпаттяобле-
нерго» (164,6 млн грн), ВАТ «Тернопільо-
бленерго» (65,2 млн грн) та ПрАТ «Під-
приємство з експлуатації електричних 
мереж «Центральна енергетична компа-
нія» (22,9 млн грн).

Механізм аукціонів для 
альтернативної енергетики

Актуальним для галузі залишається пи-
тання правового регулювання розвитку 

альтернативної енергетики. Представ-
ники парламентського комітету з питань 
паливно-енергетичного комплексу вже 
неодноразово говорили про необхід-
ність зміни механізму стимулювання за 
рахунок встановлення «зеленого» та-
рифу на перехід до системи аукціонів. 
7 червня голова комітету Олександр 
Домбровський та його колега, який очо-
лює підкомітет з питань електроенер-
гетики, Лев Підлісецький представили 
законопроект №8449, який регламентує 
механізм проведення аукціонів для бу-
дівництва нових станцій, що будуть ви-
користовувати альтернативні джерела 
енергії.
«Буде відбуватися обернений голанд-
ський аукціон… Кабмін буде прописувати 
стартову ціну та розмір кроку. Виграє той, 
хто запропонує найнижчу ціну за свою 
згенеровану електроенергію», - пояснив 
Підлісецький принцип нових аукціонів.
«Аукціони планується запровадити з 
2020 року. Перший аукціон має бути 
оголошений до грудня 2019 р. Догово-
ри на продаж електроенергії за «зеле-
ним» тарифом можна буде підписувати 
до 1 липня 2019 р. З 1 липня 2019 року 
у нас починає діяти система аукціо-
нів для великої генерації. Велика – це 
«для сонця» більше 10 МВт і «для віт-
ру» більше 20 МВт. Всі об’єкти, які ма-
ють меншу потужність, мають право 
вибору – або працювати до 2030 р.  за 
«зеленим тарифом» або працювати 20 
років (з початку експлуатації станції) 
за тарифом, який буде визначений на 
аукціоні», - сказав депутат, додавши, 
що законопроект пропонує, щоб ціна, 
яка була визначена на аукціоні діяла 

20 років, тобто саме за такою ціною 
гарантований постачальник (компані-
я-правонаступник ДП «Енергоринок») 
буде 20 років купувати електроенер-
гію у інвестора. Також законопроектом 
пропонується, щоб аукціони проходи-
ли два рази на рік - до 1 травня та до 
1 жовтня, інвестори зможуть купувати 
лоти, кожен з яких буде представляти 
собою 1 МВт потенційної встановленої 
потужності. Обсяг генерації, яка буде 
пропонуватися на аукціоні, буде ви-
значатися Кабімном. Згідно пропозиції 
депутатів, пілотний аукціон має відбу-
тися в другому півріччі 2019р.
Домбровський зазначив, що без зміни 
сьогоднішнього стимулювання у май-
бутньому виникне ситуація, за якої га-
рантований постачальник не зможе 
купувати великий обсяг досить дорогої 
альтернативної енергії. «Якщо нічого не 
змінювати, якщо залишити все як є, то до 
2030 року ми з вами (інвестори, асоціації) 
рівними рядами йдемо до «зеленого» 
енергетичного дефолту», - заявив Домб-
ровський.
Після презентації базового законопро-
екту, в кінці місяця депутати від різних 
політичних фракцій та груп зареєстру-
вали у парламенті 6 законопроектів, 
які є альтернативними до вище згада-
ного проекту. Одні проекти пропону-
ють перейти на систему аукціонів лише 
з 2025 року, інші – взагалі не вводити 
нову систему, а лише знизити існуючі 
«зелені» тарифи. Окремі проекти про-
понують ввести географічно диферен-
ційовані «зелені» тарифи для сонячної 
генерації(на півночі вища ставка, на 
півдні нижча).
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Начальник філії 
«Оператор ринку» 
ДП «Енергоринок» 
Олексій Гварішвілі: 
Ринок «на добу наперед» та внутрішньо-
добовий ринок не є обов’язковими, проте в 
законі є певні обмеження: регулятор може 
встановлювати певні квоти для окремих 
учасників ринку, але в принципі такий ринок 
передбачає добровільну участь і конкуренцію 
для визначення реальної ринкової вартості. 
Регулятор може встановити наступні об-
меженні на ринку «на добу наперед» - для 
виробника нижній поріг обов’язкового про-
дажу на цьому ринку. Це робиться для того, 
щоб на початковому етапі забезпечити лік-
відність ринку, адже ціна може бути об’єк-
тивною лише тоді, коли ринок в достатній мірі 
ліквідний, коли на ньому достатньо учасників. 
Регулятор може встановити для оператора 
системи передачі зобов’язання по купівлі на 
ринку «на добу наперед» обсягів електрое-
нергії, які будуть покривати мережеві втрати, 
таке ж зобов’язання може бути накладене на 
ГАЕС – на купівлю електроенергії, яка необ-
хідна для роботи в насосному режимі. Такими 
рішення регулятора забезпечується ліквід-
ність, крім того ці оператори та ГАЕС будуть 
купувати електроенергію по ринковій ціні.   
Обмежень для участі в операціях на 
цих двох ринках немає, це можуть бути ви-
робники, постачальники, оператор системи 

передачі, системи розподілу, гарантований 
покупець, трейдери та споживачі (ті, які самі 
для себе здійснюють поставку). Процедура 
отримання доступу достатньо проста. Потріб-
но бути учасником ринку, підписати із опера-
тором системи передачі відповідний договір 
щодо врегулювання небалансів, далі зверну-
тися до оператору ринку, підписати договір 
про участь в ринку, підписати договір про 
продаж та купівлю електроенергії та відкрити 
рахунок в тому банку, який обере оператор 
ринку. На цьому процедура буде закінчена, 
особливих труднощів немає. 
Торги на ринку «на добу наперед» та 
внутрішньодобовому ринкубудуть суттєво 
відрізнятися. Торги на ринку «на добу напе-
ред» відбуваються анонімно. Тобто учасники 
подають заявки на продаж та купівлю, на ос-
нові цих заявок формуються дві криві – попи-
ту та пропозиції. Точка перетину цих кривих 
визначає ціну та обсяг. Це буде та ціна, по якій 
буде куплена та продана вся електроенергія. 
Продаж та купівля електроенергії відбува-
ється в один момент по одній ціні. Оператор 
ринку, в цьому випадку, являється стороною 
договору, тобто він купив і в цей же момент 
продав електроенергію. Такий підхід гаран-
тує факт купівлі та продажу електроенергії.
Внутрішньодобовий ринок працює трохи 
по іншому. Це ринок неперервної торгівлі, 
коли учасники бачать пропозиції на купівлю/
продаж і можуть вибрати ті пропозиції, які їх 
зацікавили. Діє принцип «хто перший встав, 
того і капці», тобто якщо є декілька претен-
дентів на одну заявку, то вона дістанеться 
тому, хто перший прореагував. 
Правила ринку розроблені таким чином, 
що в цих сегментах ринку гарантується 100% 
оплата вартості придбаної електроенергії та 
фінансова безпека всіх трансакцій. Для того, 
щоб не виникало заборгованості, передбача-
ється, що ті компанії, які хочуть купити елек-
троенергію, повинні мати на спеціальному 
Ескроу-рахунку певну суму коштів в розмірі, 
який буде відповідати плановому обсягу ку-
півлі електроенергії. 
Особливість цих рахунків полягає у тому, що 
кошти на цих рахунках належать Вам, але під 

час торгів кошти є заблокованими (Ви не мо-
жете їх зняти), а по завершенню торгів опера-
тор ринку списує з цього рахунку ту суму, яка 
буде необхідна для покриття Вами ваших фі-
нансових зобов’язань (ці кошти перерахову-
ються тому, хто продав Вам електроенергію). 
Що стосується компаній-продавців, вони 
можуть торгувати тільки в тому обсязі, який 
підтверджує оператор системи передачі. 
Оператор має оперативну інформацію про 
реальний стан використання генеруючих по-
тужностей, про стан використання енергоб-
локів. Таким чином, виключається можливість 
торгівлі «повітрям», той, хто хоче продати по-
винен мати за собою певний обсяг електрое-
нергії, який буде підтверджений оператором 
системи передачі. Оператор ринку буде пе-
ревіряти заявку на продаж електроенергії в 
межах цього обсягу, якщо обсяг потенційно 
згенерованої електроенергії не буде відпо-
відати заявці, то остання буде відхилена. Так 
само і з купівлею, якщо ваша заявка на купів-
лю перевищую обсяг грошей, які лежать на 
Ескроу-рахунку, то вона буде відхилена. 
Від учасників ринку буде вимагатися виді-
лення фінансових ресурсів для перерахунку 
коштів на рахунки Ескроу. 
Для того, щоб мінімізувати їх затрати, розра-
хунки планується проводити кожен день по 
завершенню торгів. По результатам торгів на 
ринку «на добу наперед» та внутрішньодо-
бовому ринку, обов’язки кожного із учасни-
ків будуть додаватися (визначатися сальдо) 
і буде визначатися кінцева позиція – чи він 
платить, чи мають заплатити йому.    
Хотів би також додати, що оплата послуг 
оператора рину буде проводитися окремо, 
рахунки Ескроу будуть задіяні виключно для 
торгівлі електроенергією.
На сьогодні ми створили відповідні фі-
лії – «Гарантований покупець» та «Оператор 
ринку». Також підготовлений пакет докумен-
тів, який необхідний для організації нашого 
підприємства («Оператора ринку» - ред.), він 
направлений в Кабінет міністрів. 
Що стосується програмного забезпечен-
ня: нами була розроблена тендерна до-
кументація, на платформі Prozorro оголо-

ДУМКА ФАХІВЦЯ
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шені торги, зараз йде процедура торгів, 
оскільки вони ще не завершені (станом на 
27 червня 2018р – ред.), більше я сказати 
поки що не можу. Можу тільки зазначити, 
що ми купуємо як програмний продукт, так 

і послуги по його впровадженню, по нав-
чанню персоналу, по організації процесу 
навчання учасників ринку. Все має закін-
читися тестовим режимом, де буде відпра-
цьована схема роботи в реальному часі. По 

результатам тестового режиму, у разі необ-
хідності, також буде надаватися допомога 
в розробці змін в нормативне забезпечен-
ня. Ми націлені на те, щоб з 1 липня 2019р 
цей ринок запрацював. 

Начальник філії «Гарантований 
покупець» 
ДП «Енергоринок» 
Геннадій Іванов: 
З 2009 по 2030 р Україна взяла на себе 
наступні зобов’язання по відношенню до 
виробників по «зеленому» тарифу: купувати 
всю вироблену ними електроенергію; пла-
тити за неї 100%; виконувати це зобов’язан-
ня до 2030р. 
В 2017р в законі «Про ринок електроенер-
гії» ці зобов’язання були збережені. Для 
виконання його норм було заплановано 
створити державне підприємство, яке б ку-
пувало всю вироблену по «зеленому» тари-
фу електроенергію. 
В новій моделі ринку у такого підпри-
ємства з’явились нові зобов’язання – це 
відповідальність за небаланси. Законо-
давець вирішив, що всі компанії, які були 
підключені в мережу і почали відпускати 
енергію до прийняття цього закону (до 11 
червня 2017р) – не відповідають за свої не-
баланси, а всі інші (ті, які ввели свої станції в 
експлуатацію з початку липня 2017р – ред.), 
згідно визначеного законом графіку, посту-
пово починають нести відповідальність. До 
2030р ця відповідальність буде пом’якшена 

за рахунок діяльності «Гарантованого по-
купця», а з 2030р – вона настане у повному 
обсязі. 
Створення ДП «Гарантований по-
купець» мало відбутися через 24 місяця, 
після вступу в дію нового закону. Нажаль, 
на сьогодні ми не маємо повної норматив-
но-правової бази для створення підприєм-
ства, також в нас є велика проблема, що 
стосується фінансування компанії. Щодо 
нормативної бази, це в першу чергу По-
рядок купівлі електроенергії по «зелено-
му» тарифу, який включає в себе Порядок 
функціонування балансуючої групи вироб-
ників по «зеленому» тарифу. Також в пакет 
документів входить Порядок встановлен-
ня кошторису «Гарантованого покупця», 
оскільки він являється не прибутковою ком-
панією і всі його затрати повністю покри-
ваються згідно переліку витрат, який буде 
затверджувати регулятор (НКРЕКП – ред.). 
Важливим документом являється типовий 
договір купівлі електроенергії у виробника 
за «зеленим» тарифом, у нас є напрацюван-
ня з цього питання, згодом ми їх опубліку-
ємо. 
Нинішня ставка «зеленого» тарифу 
сильно відрізняється від ринкової вар-
тості електроенергії. Різниця між тарифом 
і ринковою ціною, згідно закону, з липня 
2019р по липень 2020р, має покриватися за 
рахунок прибутку «Енергоатому», а з липня 
2020р до початку 2030р – за рахунок тари-
фу на передачу «Укренерго». В цю вартість 
також буде включатися вартість небалансів, 
які буде купувати «Гарантований покупець» 
на балансуючому ринку у оператора систе-
ми передачі, а також витрати, згідно кошто-
рису «Гарантованого покупця». 
Джерелами доходів «Гарантованого 
покупця» будуть продажі придбаної по 
«зеленому» тарифу електроенергії на ринку 
двосторонніх договорів, на ринку «на добу 
наперед» та внутрішньодобовому ринку (як 

один із ефективних механізмів зниження за-
трат, які виникають на балансуючому ринку) і 
сам балансуючий ринок (при продажі неба-
лансів оператору систему передачі). Балансу-
юча група буде компенсувати частину затрат  
«Гарантованого покупця», які він понесе на 
балансуючому ринку. 
ДП «Гарантований покупець» має бути 
створене за 3-4 місяці до дати запуску но-
вого ринку (1 липня 2019р – ред.), оскіль-
ки новому підприємству треба отримати 
ліцензію, провести тестові випробування 
програмного забезпечення, переукласти 
договори, по яким він являється право-
наступником ДП «Енергоринок». Цей пере-
хід може бути достатньо довгий, оскільки 
буде дуже велика різниця між тим догово-
ром, що є на сьогодні і новим документом, 
який буде регламентувати більш складні 
взаємовідносини.   
Після розділення нинішнього ДП «Енерго-
ринок» буде три підприємства – ДП «Енер-
горинок», ДП «Гарантований покупець» та 
АТ «Оператор ринку». «Енергоринок» буде 
діяти поки, він не розрахується зі всіма сво-
їми боргами, а «Гарантований покупець» 
- до 2030р (терміну виконання зобов’язань 
перед виробниками за «зеленим» тарифом 
– ред.).
З 1 липня 2019р «Гарантований покупець» 
також буде повинен укладати договори з 
потенційними виробниками, які на сьогодні 
не мають ні тарифу, ні виробничих потуж-
ностей і навіть не підключені в мережу. 
Закон не зобов’язує «Гарантованого 
покупця» здійснювати прогнозування, 
але в березні регулятор зобов’язав підпри-
ємство здійснювати сукупний та по кожній 
компанії окремо прогноз генерації електро-
енергії та передавати цей прогноз опера-
тору ринку «на добу наперед», також наше 
підприємство має прогнозувати контрактні 
обсяги, які будуть виставлятися на ринку. В 
майбутньому ми маємо визначитися як ми 
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будемо здійснювати прогноз – чи власними 
силами, чи шляхом аутсорсингу. Поки це не 
відомо.  
Згідно закону, всі учасники балансуючої 
групи, незалежно від того, чи повністю чи 
частково вони відповідають за свої неба-
ланси, повинні будуть подавати графіки ви-
робництва електроенергії. Ми маємо розу-
міти, що якісний прогноз, який має зробити 
«Гарантований покупець», може бути зро-
блений тільки тоді, коли він отримав графіки 
від усіх учасників групи. Якщо, хтось не буде 
їх надавати, то це буде небаланс усієї групи. 
В балансуючу групу зобов’язані входи-
ти всі, хто хоче продавати електроенергію 
по «зеленому» тарифу, мова не йде про 
домогосподарства. Балансуюча група буде 
являти собою договірну структуру. Це буде 
єдина в країні група, вона буде одна загаль-
на на всю країну. 
В листопаді-грудні цього року ми маємо 
придбати програмне забезпечення, яке 
дозволить здійснювати одночасно декілька 

функцій - оперативно укладати договори, 
торгувати на балансуючому ринку небалан-
сами та продавати електроенергію в інших 
сегментах ринку. Для того, щоб його при-
дбати необхідне технічне завдання, в якому 
будуть вказані вимоги до такого програм-
ного продукту.
На сьогодні повинні були бути прийняті 
Ліцензійні умови для ведення діяльності 
«Гарантованого покупця», Порядок фор-
мування його кошторису, Порядок здійс-
нення купівлі-продажу електроенергії «Га-
рантованим покупцем» з метою виконання 
спецобов’язків, Порядок купівлі електрое-
нергії по «зеленому» тарифу, Типовий до-
говір купівлі електроенергії за «зеленим» 
тарифом та Типовий договір, який укла-
дається між «Гарантованим покупцем» та 
оператором системи передачі. На сьогодні 
затверджені лише Ліцензійні умови. 
Без інших документів, які мають затвер-
дити регулятор, ми не зможемо зробити ку-
півлю програмного забезпечення.  На сьо-

годні (станом на 27 червня 2018р – ред.) ми 
маємо 247 договорів на купівлю-продаж 
електроенергії, з яких 161 договір – це 
діючі (по ним «Енергоринок» здійснює оп-
лату) та ще 86 – це попередні договори… 
Днями до нас звернувся перший вироб-
ник, який декілька місяців назад уклав по-
передній договір і вже він збудував стан-
цію і готовий укласти постійний договір. 
Це свідчення того, що попередні догово-
ри створюють правильні стимули та дають 
впевненість інвесторам, які дають кошти 
виробникам.
До моменту відкриття ринку ми зможемо 
вже розпочати роботу, а разом з тим необ-
хідно проводити роботу по купівлі сучасного 
та ефективного програмного забезпечення, 
яке буде не тільки адмініструвати догово-
ри, здійснювати прогноз, але й допомагати 
«гарантованому покупцю» ефективно про-
давати електроенергію з мінімальними за-
тратами в організованих сегментах ринку і, 
можливо, по двостороннім договорам.

РЕПОРТАЖ

У Львові відбулася конференція «Обго-
ворення на високому рівні в межах іні-
ціативи EU4Energy — інтеграція ринку 
електроенергії Молдови та України», 
присвяченій майбутній гармонізації на-
дання та управління доступом до про-
пускної спроможності міждержавних 
перетинів систем передачі електрое-
нергії. 
 «Інтеграція ринку — це добре. Чи для 
всіх? Не для всіх. Дехто не дуже радий 
тому, особливо привілейовані трейдери, 
а також привілейовані споживачі, які 
не хочуть, щоб на ринку було створено 
умови конкурентної боротьби», підкрес-
лив  Янез Копач, директор Секретаріату 
Енергетичного Співтовариства. 
Він зазначив, що Україна і Молдова 
дуже схожі. Обидві — країни пост-ра-
дянського простору, де й досі панує 
надмірне регулювання ринку електрое-
нергетики. У двох країнах прийнято за-
конодавство, подібна структура ринку. 

Обидві країни проходять синхронізацію 
енергосистем з енергосистемою ЄС. 
В свою чергу, Наталія Бойко, заступник 
міністра енергетики та вугільної про-
мисловості з питань європейської інте-
грації, сказала, що упродовж останніх 
тижнів відбулись важливі події. «Ми 
зробили висновок, що будемо рухатись 
швидкими кроками до інтеграції. Ми 
працюємо з енергетичною спільнотою. 
Наша кінцева ціль — бути частиною ве-
ликого енергетичного ринку. Зараз ми 
маємо чітке політичне послання, що ми 
будемо рухатись швидкими кроками».  
Вона відзначила як позитив те, що торік 
Україна отримала незалежного регуля-
тора.  «Також важливо, що Міністерство 
енергетики тісно співпрацює з «Укре-
нерго», і Міністерство також проходить 
процес інтеграції, і Міністерству не по-
добається зараз у щоденному режимі 
управляти компанією, вона має стати 
дещо більш самостійною», - сказала 

замміністра. “Дуже важливо для нас, з 
точки зору співпраці України і Молдо-
ви, щоб ми накреслили дорожню кар-
ту, щоб бачити, які є перед нами цілі», 
— додала вона. При цьому, Олександр 
Домбровський, перший заступник го-
лови комітету Верховної Ради з питань 
ПЕК, ядерної політики та ядерної безпе-
ки: «Львів поступово може стати однією 
з енергетичних столиць в Україні». Він 
зазначив, що «український парламент 
зробив домашнє завдання і прийняв 
Закон про ринок електроенергії». За 
словами Домбровського, синхронізу-
вати українську електроенергетичну 
систему з ЄС без синхронізації з енерго-
системою Молдови неможливо. 
В свою чергу, представник від уряду 
Молдови сказав, що Молдова зробила 
багато кроків на цьому шляху, а  попе-
реду ще більше. Пізніше він ще сказав, 
що Молдова будуватиме нову лінію і 
сприятиме створенню нової мережі. 
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Вугілля і вітер.Тенденції польського 
енергетичного ринку
Програма націоналізації енергетики перетворюєть-
ся на найбільш затратну інвестиції польського уряду. 
Зазначимо, що на особливості і тенденції польської 
енергетичної політики варто звернути увагу україн-
ським компаніям та урядовцям як покладають знач-
ні надії на розвиток співпраці польськими компані-
ями, та шукають можливості роботи на польському 
ринку. Зокрема, НАЕК «Енергоатом» покладає вели-
кі надії партнерство з Kulczyk Investment (яка нале-
жить Себастьяну та Домініці Кульчикам) у організації 
реалізації проекту «Енергетичний міст «Україна-ЄС». 
В квітні Юрій Недашковський провів зустріч членом 
наглядової ради, співвласницею компанії Kulczyk 
Investments s. a. Домінікою Кільчик на якій обго-
ворювалася співпраця «Енерговатому» з Kulczyk 
Investments. 
Мі ж тим, уже в червні польська державна компанія 
Polska Grupa Energetyczna (PGE) оголосила, що хоче 
придбати компанію Polenergia (саме вона повинна 
буде реалізовувати проект з «Енергоатомом»), яка 
контролюється інвестиційною компанією Kulczyk 
Investment. Запропонованою офертою від держав-
ної компанії чи не найбільше були здивовані самі 
власники Polenergia. І поки стверджують, що не за-
цікавлені в продажі акцій Polenergia.
Метою PGE за повідомленнями польських ЗМІ є 
викупити пакет акцій Polenergii. Слід зазначити, 
що Kulczyk Investment володіє 50,2 акцій. Слід за-
значити, що, як правило пропозиція оферти це вже 
фінальна стадія переговорів про викуп компанії, а їх 
не було. Щоправда, є думка, що оголошення офер-
ти не стільки свідчить про сам намір викупу акцій 
Polenergia, скільки демонструє новий напрям енер-
гетичної політики в Польщі, а саме курс на одержав-
лення енергетики і зокрема прагнення рано чи пізно 
викупити Polenergia в родини Кульчиків. 
Як відзначає журнал Polityka родина Кульчиків для 
сучасного керівництва Польщі взагалі і державного 
енергетичного сектора, зокрема, приклад «змови 
еліт» часів попереднього правління і дуже пога-
но сприймається на рівні нинішнього керівництва 
Польщі.  Зазначимо, що Polenergia це компанія 
створена Яном Кульчиком в 1997р. Тоді він планував 
викупити так звану групу G-8 (вісім державних енер-
гетичних компаній, з постачання електроенергії), які 
держава планувала приватизувати. Проте привати-

зація не відбулася, а з групи G-8 створено концерн 
Energa, який займається генерацією та постачанням 
електроенергії, і є третім за розміром в Польщі.
Хоча плани Кульчика в повній мірі не були реалізо-
вані, Polenergia почала торгувати електроенергією, 
а потім і газом, потім зайнялася генерацією елек-
троенергії.  Володіє кількома ВЕС, газовою електро-
станцією в місті Нова Сажина. Однак PGE найбільше 
зацікавлена ВЕС. Як не дивно, але на польському 
балтійському побережжі немає ВЕС. При цьому, 
Polenergia має проект двох ВЕС потужністю 1200 
МВт і найголовніше, має увесь пакет документів не-
обхідних для будівництва. Оскільки наступного року 
Польща має оголосити початок аукціонів на закупів-
лю відновлювальної енергії з морських ВЕС – тільки 
Polenergia в стані підписати багаторічний контракт 
на постачання енергії. Саме будівництво станцій йде 
швидко, порівняно з отриманням дозвільної доку-
ментації. Окрім того Polenergia має партнером нор-
везький концерн Statoil. 
PGE також планує будівництво кількох ВЕС потуж-
ністю 1000 МВт але поки немає дозволів. Контракти 
на постачання енергії балтійської вітрової генерації 
PGE оцінює в 12–14 млрд злотих (близько $4 млрд).
Інтерес до вітрової генерації в PGE виник на тлі праг-
нень уряду побудувати одну (чи навіть дві) атомні 
електростанції. PGE поставилася до проекту без 
ентузіазму, бо він дорогий, складний і тривалий в 
реалізації. Тим часом основа польської енергетики 
– вугілля і теплова генерація з усіма її проблемами 
– екологія, дорогий імпорт, емісія CO2 і перспектива 
скорочення дотацій. Тому ВЕС Polenergii надзвичай-
но привабливі для PGE.
Проте серед керівництва Польщі чимало противни-
ків ВІЕ. подібно як в Україні, чимало політиків кри-
тично налаштовані до «зеленого тарифу», в прав-
лячій в Польщі партії Право і справедливість (PIS), 
також переконані, що відновлювальна енергія за-
надто дорога. Як наслідок до 2020р Польща не змо-
же виконати своїх зобов’язань з нарощування част-
ки відновлювальної енергії в енергобалансі країни. 
Можна говорити, що на відміну від України в поль-
ській енергетиці зараз проводиться курс на одер-
жавлення енергетичного сектору. Причому як 
зазначає Polityka ймовірно, що політики знайдуть 
спосіб примусити Kulczyk Investment продати акції 
Polenergia, зокрема розпочавши процес перегляду 
процесу приватизації, який на думку нинішнього ке-

рівництва Польщі проходив з порушеннями. Зараз 
в Польщі вважається, що тільки державні компанії 
гарантують енергетичну безпеку, тому триває про-
цес «реполонізації» енергетики. Йдеться про те, щоб 
витіснити з енергетичного сектора закордонних і 
приватних інвесторів. Така ситуація виникає в тому 
числі і через те, що правляча нині в Польщі партія 
PIS проводить політику на підтримку вугільної галузі 
і теплової генерації, створивши для них фактично 
тепличні, неринкові умови і не хоче, щоб такою си-
туацією могли скористатися іноземні, чи приватні 
компанії. 
Окрім того, польський уряд з 2015р намагається обе-
рігати польські компанії (особливо державні) перед 
конкуренцією з-за кордону. Польща, є чимось на 
зразок енергетичного острова. Можливості ринко-
вого обміну технічно обмежені. Практично зникла 
ринкова конкуренція, відзначає Лєшек Лухневич, 
перший президент Комісії Регулювання енергетики 
(Urzęd Regulacji Energetyki), який був одним з ідео-
логів приватизації енергетичного сектору і боровся 
проти створення вертикально інтегрованих енерге-
тичних холдінгів, бо на його думку, це різновидність 
монополії. Натомість, зараз в Польщі саме такі кон-
цепції набирають популярності серед урядовців PIS, 
які переконують, що в такий спосіб можна створити 
потужну енергетичну компанію, аналог французької 
EdF (французька компанія, найбільший виробник 
електроенергії у світі станом на 2010 рік. У 2013 році 
відповідно до рейтингу Fortune Global 500 входить 
до списку найбільших компаній світу, займаючи 
77-е місце) чи чеської CEZ і в перспективі зможуть 
заробляти на закордонних ринках, але поки вихо-
дить тільки отримати зиски від фактично монополь-
ного становища на польському ринку. 
Ставка на теплову генерацію і обмеження конкурен-
ції призводить до того, що кілька крупних концернів, 
які були зацікавлені в роботі на польському ринку 
почали шукати як вийти з нього. Зокрема припи-
нили роботу на польському ринку данська компанія  
DONG і іспанська Iberdrola. Свої електростанції вони 
продали PGE. На вихід з польського ринку зорієн-
тувався шведський концерн Vattenfall. Шведський 
концерн орієнтується на поступову відмову від ву-
гілля в якості джерела палива, що не вписується 
польські урядові концепції спрямовані на підтримку 
вугільної галузі і теплової генерації, тому шведи бу-
дуть вимушені покинути польський ринок.
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СТАТИСТИКА

Обсяги та середні ціни проданої електроенергії в оптовий ринок в червні 2018р

Обсяги та середні ціни проданої електроенергії постачальникам 
за регульованим та нерегульованим тарифом в червні 2018р   

обсяг, МВт-год середня ціна, грн/МВт-год
1-10 червня 11-20 червня 21-30 (31) за місяць 1-10 червня 11-20 червня 21-30 (31) за місяць

"НАЕК "Енергоатом" 1,983,402 2,071,120 2,153,976 6,208,502 547.48 547.21 545.61 546.74
ТЕС 989,571 1,154,139 1,020,486 3,164,196 1,883.51 1,937.87 1,597.62 1,810.98
ГЕС, крім тих, що 
працюють за "зеленим" 
тарифом

324,527 219,584 175,403 719,514 474.83 710.49 927.17 657.02

ГЕС, що працюють за 
"зеленим" тарифом 3,919 4,438 4,471 12,830 4,045.13 4,047.21 4,074.76 4,056.27

ВЕС 18,254 18,709 21,613 58,577 3,638.78 3,635.84 3,623.66 3,632.26
СЕС 44,834 40,140 34,791 119,771 7,387.57 7,468.51 7,453.21 7,433.67
Станції на біомасі 7,210 6,828 7,734 21,773 4,048.70 4,051.59 4,068.05 4,056.51
ТЕЦ та інші 132,984 123,758 133,789 390,531 2,174.04 2,160.36 2,176.70 2,170.62
Загальний обсяг / 
Середня ціна продажу 3,504,701 3,638,717 3,552,264 10,695,692 1,094.42 1,156.10 1,026.59 1,092.83

обсяг, МВт-год середня ціна, грн/МВт-год
1-10 червня 11-20 червня 21-30 (31) за місяць 1-10 червня 11-20 червня 21-30 (31) за місяць

Постачальники за 
регульованим тарифом 2,755,618 2,866,194 2,790,994 8,414,207 1,183.30 1,250.69 1,107.95 1,179.03

Постачальники за 
нерегульованим тарифом 440,444 462,935 452,334 1,354,375 1,525.10 1,610.65 1,489.73 1,552.74

Загальний обсяг / 
Середня ціна купівлі 3,196,062 3,329,129 3,243,328 9,768,583 1,230.40 1,300.75 1,161.20 1,230.84

Обсяги проданої електроенергії 
в оптовий ринок, червень 2018р, ГВт-год 

Середні ціни проданої електроенергії 
в оптовий ринок, червень 2018р, грн/МВт-год 

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
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Середня ціна продажу електроенергії від компаній-операторів ТЕС в січні-серпні 2018р, грн/МВт-год

Середньозважені ціни продажу електроенергії від компаній-операторів ТЕС в січні-червні 2018р, грн/МВт-год
Назва компанії Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
"Центренерго" 1692.8 1872.9 1940.1 2004.3 1909.8 1874.8
"ДТЕК Дніпроенерго" 1577.5 1680.1 1825.3 1895.2 1846.3 1766.4
"Донбасенерго" 1741.9 1911.9 2124.9 2107.1 303.0 1762.9
"ДТЕК Східенерго" 1742.9 1859.4 1926.2 1862.3 1937.1 1904.7
"ДТЕК Західенерго" 1571.2 1662.1 1836.3 1909.3 1923.9 1756.8
Середня ціна 1640.0 1755.8 1892.0 1933.1 1900.1 1811.0

Стан накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ у червні 2018р, тис т

Назва станції Марка 
вугілля Поставка Витрата

Норма накопичення вугілля 
на складах згідно із 

графіком Міненерговугілля 
Запас вугілля 

Очікуваний термін 
спрацювання 

складів

З початку 
місяця за добу З початку місяця за добу 27.06.18 27.06.18 діб

ТЕС
Антрацитове вугілля

Придніпровська ТЕС   А 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 12.8 5.1
Старобешівська ТЕС А
Слов'янська ТЕС А 45.5 1.6 83.4 3.6 215.5 160.7 50.1
Трипільська ТЕС                       А 52.5 6.3 24.0 0.8 110.1 101.2 109.6
Зміївська ТЕС          А 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 10.3 4.9
Луганська ТЕС А 89.7 0.0 73.3 3.1 80.6 85.0 30.1
Криворізька ТЕС П 50.4 3.5 15.9 0.0 40.4 41.3 16.5
Разом А+П 238.1 11.3 196.6 7.6 478.4 411.2

Газове вугілля
Запорізька ТЕС Г 169.2 6.8 201.6 8.8 191.6 138.5 17.9
Бурштинська ТЕС Г 309.9 9.9 337.9 11.3 147.8 121.3 9.3
Добротвірська ТЕС Г 69.0 3.5 72.5 3.5 56.9 48.5 17.4
Ладижинська ТЕС Г 129.2 3.6 129.6 3.6 163.1 161.3 32.4
Вуглегірська ТЕС Г 107.1 2.2 148.9 3.8 122.9 118.0 20.6
Придніпровська ТЕС          Г 53.7 0.0 48.1 1.8 86.2 98.5 53.3
Трипільська ТЕС                       Г 46.6 0.0 66.0 2.7 36.0 12.0 4.7
Зміївська ТЕС                               Г 82.3 6.8 71.9 1.6 62.6 57.5 20.8
Криворізька ТЕС                   Г 19.1 2.1 6.7 0.0 0.0 13.7 5.5
Курахівська ТЕС Г 243.0 8.4 238.4 10.6 338.9 313.6 34.2
Разом Г 1,229.2 43.4 1,321.5 47.6 1,206.0 1,082.9
Всього ТЕС А+П+Г 1,467.2 54.7 1,518.1 55.2 1,684.4 1,494.1

ТЕЦ
Антрацитове вугілля

Чернігівська ТЕЦ А 56.9 1.0 22.9 0.2 125.1 147.4 167.6
Дарницька ТЕЦ А 34.6 0.1 3.6 0.0 114.2 136.1 90.8
Сумська ТЕЦ А 0.0 0.0 4.1 0.2 14.9 13.7 87.3
Миронівська ТЕС А 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Краматорська ТЕЦ А 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 2.3
ТЕЦ-2 "Єсхар" А 11.3 0.0 13.3 0.6 30.4 30.5 59.5
Разом А 102.7 1.1 43.9 1.0 287.3 330.5

Разом
Черкаська ТЕЦ Г 30.9 3.2 28.2 0.4 78.7 71.5 65.8
Миронівська ТЕС Г 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 11.8 9.8
Калуська ТЕЦ Г 25.4 1.2 23.9 1.3 10.7 15.2 16.6
Разом Г 56.2 4.4 52.1 1.7 101.2 98.5
Всього ТЕЦ А+П+Г 159.0 5.5 96.0 2.7 388.5 429.0
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Накопичення вугілля марок 
"А" та "П" на складах ТЕС і ТЕЦ, тис т

Загальні запаси вугілля на 
складах ТЕС і ТЕЦ України, тис т

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

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

Видобуток вугілля на державних шахтах у січні-червні 2018р

Підприємство Шахта Регіон
Марка 
вугілля

Видобуток вугілля, т
% зміни 
червень 
2018р/

червень 
2017р

Видобуток 
вугілля, т

% зміни 
6 міс 

2018р/6 
міс 2017р

Зольність, %

червень 
2018

червень 
2017

6 міс 
2018

6 міс 
2017

червень 
2018

червень 
2017

Ш/У 
«Пiвденнодонбаське 
№1»

Ш/У 
«Пiвденнодонбаське 
№1»

Д
он

ец
ьк

а 
об

л

ДГ 34677 49077 70.7 207962 213862 97.2 46.36 51.50

«Шахта ім.М.С.Сургая « «Шахта ім.М.С.Сургая» Г(Г2) 2284 27300 8.4 62274 156010 39.9 49.19

«Мирноградвугілля»

«Шахта «Родинська» ГЖП 950 3060 31.0 6100 13740 44.4 29.81 33.60
«Шахта «Центральна» ГЖП 2000 3845 52.0 9550 20645 46.3 29.57 35.40
«Шахта «Капітальна» ГЖП 42225 14330 294.7 282170 261037 108.1 56.89 59.20
«Шахта «5/6» Г(Г2) 845 1170 72.2 6945 7120 97.5 29.22 34.00

 «ВК Краснолиманська»  «ВК Краснолиманська» 0 1220 44930 158255 28.4 0.00 51.60

«Селидiввугiлля»

«Шахта «Курахiвська» ДГ 7040 24200 29.1 63910 153880 41.5 36.30 46.80
 «Шахта 1-3 
«Новогродiвська» Г(Г2) 870 2020 43.1 5220 58070 9.0 16.71 44.00

 «Шахта «Котляревська» Г(Г1) 760 33900 2.2 118415 113100 104.7 26.79 44.60
 «Шахта «Україна» ДГ 9407 12138 77.5 76757 96003 80.0 42.18 48.20

«Торецьквугiлля»  «Шахта «Центральна» Ж 15501 15600 99.4 93531 96305 97.1 36.74 34.70
 «Шахта «Торецька» Ж 6816 6400 106.5 40711 40544 100.4 33.19 34.70

«Первомайськвугiлля»

«Тошкiвська»

Л
уг

ан
сь

ка
 о

бл

ДГ 1680 650 258.5 8985 9400 95.6 18.10 51.90
«Гiрська» Г(Г2) 14015 4900 286.0 83035 69400 119.6 45.30 21.90
«Золоте» Г(Г1) 0 830 3655 5670 64.5 0.00 47.90
«Карбонiт» Г(Г2) 5000 3190 156.7 30160 21200 142.3 20.47 39.00

 «Лисичанськвугiлля»

«iм.Г.Г.Капустiна» ДГ 1853 2400 77.2 12248 15547 78.8 28.68 29.80
«Привільняньска» ДГ 1150 405 284.0 6855 780 878.8 49.05 43.20
«Новодружеська» ДГ 51 1700 3.0 7694 11425 67.3 35.37 33.50
«iм.Д.Ф.Мельникова» ДГ 19160 19600 97.8 129532 86180 150.3 53.00 55.00

«Львiввугiлля»

«Великомостiвська»

Л
ьв

iв
сь

ка
 о

бл

Г(Г2) 24955 24380 102.4 147430 94083 156.7 53.74 46.10
«Межирiчанська» Г(Г2) 15694 16100 97.5 77322 114506 67.5 48.28 51.40
«Вiдродження» Г(Г2) 10509 17280 60.8 66989 97148 69.0 36.76 55.40
«Лiсова» Г(Г2) 28300 16400 172.6 152324 109050 139.7 25.94 25.40
«Червоноградська» ГЖ 19792 24000 82.5 124382 124150 100.2 54.96 52.80
«Степова» Г(Г2) 22700 12210 185.9 144910 65234 222.1 35.40 40.40

Шахта «Надiя» «Надiя» ГЖ 13000 17300 75.1 89500 100800 88.8 30.29

«Волиньвугiлля»

«Бужанська»

В
ол

ин
сь

ка
 

об
л

ДГ 4320 5400 80.0 29150 29853 97.6 44.54 26.20

«N 9 Нововолинська» ДГ 3170 3280 96.6 28947 26905 107.6 27.73 31.80
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Прогнозні обсяги виробітку електроенергії ТЕЦ та когенераційними установками у липні-грудні 2018р, млн кВт-год
Назва компаній Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2018 рік
ТЕЦ АК «Київенерго» 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1924.2
КП «Київтеплоенерго» 0.0 152.0 148.0 229.0 274.0 442.0 1245.0
Кременчуцька ТЕЦ (ПАТ «Полтаваобленерго») 32.5 32.4 31.3 54.7 86.1 94.2 724.8
Калуська ТЕЦ 37.5 30.0 37.7 37.6 47.2 51.2 513.7
Миронівська ТЕЦ (ПАТ «Донецькобленерго») 0.0 0.0 25.9 52.4 50.8 52.4 367.7
Сєверодонецька ТЕЦ 0.0 0.0 0.0 9.1 36.6 37.6 188.4
Одеська ТЕЦ 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 18.0 81.9
Миколаївська ТЕЦ 0.0 0.0 0.0 1.2 12.0 17.7 83.4
Херсонська ТЕЦ 0.0 0.0 0.0 1.2 13.2 21.5 96.6
ТОВ «Нафтогазовидобувна компанія» (ХТЕЦ-2 «Есхар») 58.6 58.6 57.2 56.3 54.5 55.8 558.2
Харківська ТЕЦ-5 0.0 48.4 46.8 104.2 172.6 214.8 1330.9
Дніпровська ТЕЦ (Дніпродзержинська) 0.0 0.0 0.0 3.0 12.0 20.2 88.7
ТОВ «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ) 52.6 52.1 50.6 77.1 115.3 119.1 978.4
Білоцерківська ТЕЦ 40.5 40.7 41.1 47.8 71.5 74.8 562.3
ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ) 59.3 59.4 57.8 76.2 97.8 101.4 933.5
Краматорська ТЕЦ 0.0 0.0 0.0 23.9 40.5 46.4 227.4
Сумитеплоенерго 3.0 5.4 6.3 14.7 20.0 21.2 147.8
ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (Шосткінська ТЕЦ) 0.0 0.0 0.0 7.4 14.5 39.6 106.6
Черкаська ТЕЦ 50.9 51.1 53.5 70.8 87.3 93.8 859.9
ЗАТ «Енергія Новий розділ» 22.8 22.3 22.9 24.7 24.3 26.8 287.7
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 12.0 22.2 22.8 23.9 23.8 25.8 257.6
ТОВ «Брок-Енергія» (Охтирська ТЕЦ) 0.0 0.0 0.0 4.0 5.2 6.6 34.2
ДК «Укргазвидобування НАК «Нафтогаз України» 5.2 5.2 5.2 5.4 5.4 5.6 64.7
ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ТЕЦ-1) 4.5 4.5 5.7 7.6 10.2 10.9 59.2
ТОВ «Енергія і Газ Україна» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
КП «Харківські теплові мережі» (філія ТЕЦ-3) 0.0 0.0 0.0 6.0 18.0 19.0 99.7
ПОСП «Уманський тепличний комбінат» 1.5 1.5 2.1 3.1 3.6 3.9 24.9
КП «Теплоенергетик» 0.0 0.0 0.0 1.7 4.3 7.0 29.9
ПАТ «Первухінський цукровий завод» 0.0 0.0 2.8 3.5 1.8 0.0 8.1
ПАТ «Енерготехнології» 0.1 0.2 0.3 0.5 1.1 1.8 9.5
ПАТ «Сумське НВО» 0.0 0.0 0.0 5.0 9.9 9.9 47.1
Всього 483.0 586.0 618.0 952.0 1324.0 1639.0 11942.0

Прогнозні обсяги відпуску електроенергії ТЕЦ та когенераційними установками у липні-грудні 2018р, млн кВт-год
Назва компаній Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2018 рік
ТЕЦ АК "Київенерго" 80.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1619.7
КП "Київтеплоенерго" 0.0 123.2 118.3 183.9 216.0 375.2 1016.6
Кременчуцька ТЕЦ (ПАТ "Полтаваобленерго") 27.1 27.0 26.0 44.9 72.3 80.2 615.4
Калуська ТЕЦ 31.5 25.2 32.0 31.8 40.0 43.4 434.5
Миронівська ТЕЦ (ПАТ "Донецькобленерго") 0.0 0.0 21.1 42.7 41.4 42.5 302.0
Сєверодонецька ТЕЦ 0.0 0.0 0.0 7.2 30.0 31.8 153.1
Одеська ТЕЦ 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 12.5 55.7
Миколаївська ТЕЦ 0.0 0.0 0.0 0.8 9.6 14.9 70.6
Херсонська ТЕЦ 0.0 0.0 0.0 0.7 9.8 16.9 75.3
ТОВ "Нафтогазовидобувна компанія" (ХТЕЦ-2 "Есхар") 50.9 50.9 49.7 49.0 47.3 49.1 493.0
Харківська ТЕЦ-5 0.0 42.4 41.1 91.9 156.5 195.9 1208.2
Дніпровська ТЕЦ (Дніпродзержинська) 0.0 0.0 0.0 2.3 9.2 16.5 72.0
ТОВ "Євро-реконструкція" (Дарницька ТЕЦ) 43.1 43.1 41.2 62.8 96.1 99.6 819.5
Білоцерківська ТЕЦ 36.6 37.0 37.2 43.2 65.0 67.9 506.6
ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) 51.8 51.9 50.5 67.0 86.0 89.3 819.9
Краматорська ТЕЦ 0.0 0.0 0.0 20.3 35.7 39.7 194.2
Сумитеплоенерго 2.2 4.1 4.5 11.4 15.5 16.6 112.9
ТОВ "ШП "Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) 0.0 0.0 0.0 6.0 13.0 37.2 97.4
Черкаська ТЕЦ 42.4 42.1 44.5 59.1 72.6 77.8 713.5
ЗАТ "Енергія Новий розділ" 21.9 21.4 21.9 23.6 23.2 25.7 276.0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 11.4 20.8 21.3 22.3 22.2 24.1 243.2
ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) 0.0 0.0 0.0 3.3 4.5 5.8 29.8
ДК "Укргазвидобування НАК "Нафтогаз України" 4.9 5.1 5.1 5.2 5.2 5.4 61.4
ЛМКП "Львівтеплоенерго" (ТЕЦ-1) 3.1 3.0 4.2 5.1 6.9 6.5 28.8
ТОВ "Енергія і Газ Україна" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
КП "Харківські теплові мережі" (філія ТЕЦ-3) 0.0 0.0 0.0 4.0 11.0 11.0 58.7
ПОСП "Уманський тепличний комбінат" 1.5 1.5 2.1 3.1 3.6 3.9 24.9
КП "Теплоенергетик" 0.0 0.0 0.0 1.2 3.1 5.6 22.4
ПАТ "Первухінський цукровий завод" 0.0 0.0 0.6 0.9 0.5 0.0 2.0
ПАТ "Енерготехнології" 0.1 0.2 0.3 0.5 1.1 1.8 9.5
ПАТ "Сумське НВО" 0.0 0.0 0.0 4.9 9.7 9.7 46.1
Всього 408.9 498.9 521.6 799.1 1113.0 1406.5 10182.9
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Видобуток енергетиного вугілля, 
червень 2018р, млн т

Видобуток енергетиного вугілля, 
січень-червень 2018р, млн т

Видобуток енергетичного вугілля, січень-червень 2018р, млн т
червень 

2018р
червень 

2017р
% зміни червень 2018р / 

червень 2017р
січень-червень 

2018р
січень-

червень 2017р
% зміни 6 міс 2018р / 

6 міс 2017р
Держпідприєсмтва 0.28 0.31 90.3 1.92 1.92 100.0
Приватні підприємства 1.82 1.73 105.2 11.37 11.08 102.6
Загалом по Україні 2.1 2.04 102.9 13.29 13 102.2

Щомісячне 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 Electricity
 expro.com.ua
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ПІДПИСКА
Незалежна консалтингова компанія Exploration & Production Consulting (EXPRO) є провідною структурою на ринку 
інформаційних послуг енергетичної 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:

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

* Готовий макет надається «замовником» у форматах jpg, eps.

З питань передплати, співпраці та пропозицій звертатися: 
Олександр Завгородній, менеджер з розвитку бізнесу: 
тел.: +38 067 208 76 16, +380 67 233 9065 
e-mail: zavgorodniy@expro.com.ua

Видання 2018 Українська 
мова

Англійська 
мова

Разом 
(укр+англ)

Знижка при підписці 
на 6 міс

Знижка при підписці 
на 12 міс

Weekly EXPRO Electricity (4-5 випусків) 4 000 6 000 9 500 -5% -10%
Monthly EXPRO Electricity 6 000 9 000 14 250 -5% -10%
Разом (Weekly+Monthly) 9 500 14 250 22 500 -5% -10%

Періодичність А4 ½ А4 1/3 А4

Weekly EXPRO Electricity (1 публікація) 25 000 13 000 9 000
Weekly EXPRO Electricity (4 публікації) 50 000 26 000 18 000
Monthly EXPRO Electricity (1 публікація) 25 000 13 000 9 000 

Видання Разом 
(укр + англ)

Weekly EXPRO Electricity (4-5 випусків) 19 900
Monthly EXPRO Electricity 21 900
Разом (Weekly + Monthly) 40 000

«Базовий пакет», вартість в міс, грн

«Бізнес пакет», вартість в міс, грн Реклама*. Вартість розміщення рекламного блоку, вартість в міс, грн


