
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

  

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ  

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

за січень-лютий 2015 року 

  

За січень-лютий 2015 року, за звітними даними, електростанціями 

України вироблено 30041,1 млн. кВтг, що на 4845,7 млн. кВтг, або на 13,9% 

менше ніж за січень-лютий 2014 року. При цьому, тепловими електростанціями 

енергогенеруючих компаній вироблено 8953,3 млн. кВтг, що на 3657,2 млн. 

кВтг, або на 29,0% менше ніж за 2 місяці 2014 року. Теплоелектроцентралями 

вироблено 1847,5 млн. кВтг, що на 402,3 млн. кВтг, або на 17,9% менше ніж за 

відповідний період минулого року. Атомними електростанціями вироблено 

16198,4 млн. кВтг, що у порівнянні з січнем-лютим 2014 р. більше на 175,9 млн. 

кВтг, або на 1,1%. Гідроелектростанціями та гідроакумулюючими 

електростанціями за 2 місяці 2015 року вироблено 1456,6 млн. кВтг, що на 

420,0 млн. кВтг, або на 22,4% менше ніж за 2 місяці 2014 року. 

Виробіток ТЕС та ТЕЦ за 2 місяці 2015 рік від загального по ОЕС складав 

36,0%, виробіток електроенергії АЕС складав 53,9%, а виробіток ГЕС та ГАЕС 

– 4,8%. За 2 місяці 2014 р. частка виробітку ТЕС та ТЕЦ, АЕС, ГЕС та ГАЕС 

складала відповідно 42,6%, 45,9% і 5,4%. 

Виробництво електроенергії блок-станціями та іншими джерелами за 2 

місяці 2015 року склало 1325,8 млн. кВтг, що на 558,9 млн. кВтг, або на 29,7% 

менше ніж за відповідний період 2014 року.  

Виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, 

біомаса) за 2 місяці 2015 року склало 259,5 млн. кВтг, що на 16,8 млн. кВтг, або 

на 6,9% більше ніж за відповідний період 2014 року. 

За 2 місяці 2015 року тепловими та атомними електростанціями і 

районними котельнями Міненерговугілля відпущено 7698,7 тис. Гкал, що на 

403,5 тис. Гкал або на 5,0% менше ніж за відповідний період минулого року. 

  

Динаміка і структура виробництва електроенергії по Україні 

  2 місяці 2014 року 2 місяці 2015 року +/- до 2014 р. 

  кВтг 
у % до заг. 

виробн. кВтг 
у % до заг. 

виробн. 

млн. 

кВтг % 
Виробіток електроенергії – всього 34886,8 100,0 30041,1 100,0 -4845,7 -13,9 



у тому числі:             
ТЕС та ТЕЦ, з них: 14860,3 42,6 10800,8 36,0 -4059,5 -27,3 
             ТЕС ГК - всього 12610,5 36,1 8953,3 29,8 -3657,2 -29,0 
             ТЕЦ 2249,8 6,4 1847,5 6,1 -402,3 -17,9 
ГЕС та ГАЕС, з них: 1876,6 5,4 1456,6 4,8 -420,0 -22,4 
          ГЕС  1733,3 5,0 1167,5 3,9 -565,8 -32,6 

          ГАЕС 143,3 0,4 289,1 1,0 145,8 
101,

7 
АЕС 16022,5 45,9 16198,4 53,9 175,9 1,1 
Альтернативні джерела 
(ВЕС,СЕС,біомаса) 242,7 0,7 259,5 0,9 16,8 6,9 
Блок-станціями та іншими 
джерелами 1884,7 5,4 1325,8 4,4 -558,9 -29,7 

  

На початок 2015 року запаси палива на електростанціях складали: 

вугілля – 1457,9 тис. тонн, мазуту – 112,1 тис. тонн (на початок 2014 року 

відповідно 4246,6 тис. тонн та 116,7 тис. тонн).  

Загальний обсяг вуглепостачання на теплоелектростанції протягом 

січня-лютого 2015 року склав 4575,7 тис. тонн, що на 1307,9 тис. тонн менше 

ніж за січень-лютий 2014 року. Витрати вугілля склали 4765,7 тис. тонн.  

Запаси вугілля на 01.03.2015 р. на складах ТЕС становили 1267,9 тис. 

тонн, що на 2754,3 тис. тонн менше ніж на 01.03.2014р., а на 31.03.2015 р. 

запаси складають 786,4 тис. тонн при номінальній місткості вугільних складів 

5080 тис. тонн. 

Топкового мазуту за січень-лютий 2015 року спожито 46,4 тис. тонн, що 

на 36,7 тис. тонн більше ніж за січень-лютий 2014 року. 

Запас мазуту на 01.03.2015р. склав 111,2 тис. тонн.  

Використання природного газу на теплових електростанціях України за 

січень-лютий 2015 року становило 1401,2 млн. куб.м, що на 182,1 млн. куб.м 

менше ніж за січень-лютий минулого року. При цьому ТЕС енергогенеруючих 

компаній спожили 89,4 млн.куб.м, що на 39,5 млн.куб.м менше ніж у січні-

лютому 2014 року. 

Станом на 01.03.2015р. в українських підземних сховищах знаходиться 

близько 8,2 млрд. куб. м природного газу, що на 0,1 млрд. куб. м, або на 1,2% 

менше порівняно з минулорічним показником. 

  

За 2 місяці 2015 року спостерігається зменшення електроспоживання 

(брутто), яке склало 29368,0 млн. кВтг, що на 3565,1 млн. кВтг, або на 10,8% 

менше ніж за 2 місяці 2014 року.  



Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та 

населенням становить 22823,1 млн. кВтг, що на 2794,0 млн. кВтг (або 10,9%) 

менше аналогічного показника 2014 року. 

Динаміка і структура споживання електроенергії за 2 місяці 2015 р. 

(без урахування АР Крим та м. Севастополя) 

Групи споживачів 
Ел.спожи- + / - + / - Питома Питома 

вання 2015р. до 2014 р. до 2014 р. вага, % вага, % 
млн.кВтг млн.кВтг % 2014 р. 2015 р. 

Споживання ел.ен. (брутто) 29368,0 -3565,1 -10,8     
Споживання ел.ен. (нетто) 22823,1 -2794,1 -10,9 100,0 100,0 
у тому числі:           
1.Промисловість 8974,1 -1853,2 -17,1 42,3 39,3 
   у тому числі:           
   Паливна 965,0 -514,3 -34,8 5,8 4,2 
   Металургійна 4998,1 -789,9 -13,6 22,6 21,9 
   Хімічна та нафтохімічна 602,2 -124,7 -17,2 2,8 2,6 
   Машинобудівна 719,3 -204,0 -22,1 3,6 3,2 
Будів.матеріалів 262,6 -20,6 -7,3 1,1 1,2 
Харчова та переробна 652,2 -74,6 -10,3 2,8 2,9 
   Інша 774,7 -125,0 -13,9 3,5 3,4 
2.Сільгоспспоживачі 553,0 -50,1 -8,3 2,4 2,4 
3.Транспорт 1260,0 -179,0 -12,4 5,6 5,5 
4.Будівництво 164,0 -32,6 -16,6 0,8 0,7 
5.Ком.-побутові споживачі 3080,7 -346,0 -10,1 13,4 13,5 
6.Інші непромисл.споживачі 1248,9 -86,3 -6,5 5,2 5,5 
7.Населення 7542,4 -246,9 -3,2 30,4 33,0 

Загалом зменшення електроспоживання відбулося, переважно, паливною 

промисловістю (на 34,8%), хімічною та нафтохімічною (на 17,2%), 

металургійною (на 13,6%), машинобудівною промисловістю (на 22,1%), 

будівництвом (на 16,6%), транспортом (на 12,4%), комунально-побутовими 

споживачами (на 10,1%), населенням (на 3,2%). 

  

Видобуток вугілля. За січень-лютий 2015р. вугледобувними 

підприємствами України видобуто 6,4 млн. тонн вугілля, що на 7601,7 тис. тонн 

(або на 54,5%) менше порівняно з січнем 2014 р. В цілому видобуток 

енергетичного вугілля зменшився на 4827,6тис.т (або на 48,7%), коксівного – на 

2774,0тис.т (або на 68,7%).  

Упродовж 2 місяців 2015 року вугледобувними підприємствами, що 

підпорядковані Міненерговугілля України, видобуто вугілля 1240,0 тис. тонн, 

що на 3130,8 тис.тонн (або на 71,6%) менше, ніж за цей період 2014 року. 

Зокрема, енергетичного вугілля видобуто на 2146,3 тис. тонн (або на 70,4%) 

менше порівняно з відповідним періодом 2014р., а коксівного – менше на 

984,5 тис. т (або на 74,5%).  

  

  

Аналіз сплати за спожиту електроенергію за січень-лютий 2015 року 



  

Розрахунки енергопостачальних компаній з ДП «Енергоринок» 

За січень-лютий 2015 року енергопостачальними компаніями куплено 

електроенергії в ДП “Енергоринок” за регульованим тарифом на 17008,28 млн. 

грн., а сплачено за неї 13911,51 млн. грн. або 81,8%. Повністю розрахувалися з 

ДП “Енергоринком” 20 енергопостачальних компаній.  

У повному обсязі або вище середнього показника (81,8%) розрахувалися з 

ДП "Енергоринком" за січень-лютий 2015 року Вінницяобленерго (на 122,3%), 

Волиньобленерго (на 115,1), Дніпрообленерго (на 90,1%), Житомиробленерго 

(на 98,4%), Закарпаттяобленерго (на 115,2%), Київенерго (на 97,5%), 

Київобленерго (на 105,9%), Кіровоградобленерго (на 100,3%), Львівобленерго 

(на 122,2%), Миколаївобленерго (на 103,3%), Одесаобленерго (на 101,2%), 

Прикарпаттяобленерго (на 150,0%), Полтаваобленерго (на 116,0%), 

Рівнеобленерго (на 101,3%), Сумиобленерго (на 83,8%), Тернопільобленерго (на 

126,7%), Харківобленерго (на 108,0%), Херсонобленерго (на 115,0%), 

Хмельницькобленерго (на 98,3%), Черкасиобленерго (на 88,3%), 

Чернігівобленерго (на 92,9%), Чернівціобленерго (на 101,3%), Енергія-Новий 

Розділ (на 113,3%), Атомсервіс (на 129,8%), Південна залізниця (на 92,4%), 

Придніпровська залізниця (на 101,1%), Львівська залізниця ДТГО (на 102,9%), 

Південно-західна залізниця (на 105,4%), Південна залізниця (на 92,4%), Енергія 

Новоявірськ (на 83,5%), Одеська залізниця (на 98,6%). 

Нижче середнього показника по розрахунках з оптовим ринком (81,8%) 

енергопостачальних компаній розрахувались за куповану електричну енергію: 

Високовольтні мережі ДТЕК (на 70,0%), Донецькобленерго (на 52,7%), 

Запоріжжяобленерго (на 76,0%), ЛЕО (на 18,0%), Регіональні електричні мережі 

(на 6,8%), ПЕМ «Енерговугілля» (на 18,6%), Донецька залізниця (на 42,8%). 

  

  

  

Розрахунки споживачів електроенергії  

з обласними енергопостачальними компаніями 

За 2 місяці 2015 року енергопостачальними компанями було поставлено 

споживачам електричної енергії на суму 19,9 млрд. грн. (за 2 місяці 2014 року – 

17,5 млрд. грн.). Сплачено 15,5 млрд. грн. (за 2 місяці 2014 р. – 15,6 млрд. грн.), 

рівень оплати склав 78,1% (за 2 місяці 2014 р. – 88,9%). 

За 2 місяці поточного року споживачі не здійснили оплату вартості 

відпущеної їм електричної енергії в повному обсязі з жодною з 



енергопостачальних компаній. Вище середнього рівня (78,1%), але нижче 

100%, розрахувались споживачі з 22 енергопостачальними компаніями (ПАТ), а 

саме: 

Черкасиобленерго (82,4%), Сумиобленерго (81,2%), ДТЕК «Київенерго» 

(88,1%), ДТЕК «Дніпрообленерго» (86,8%), ЕК «Чернівціобленерго» (90,4%), 

Кіровоградобленерго (90,8%), ЕК «Херсонобленерго» (92,8%), АК 

«Харківобленерго» (91,2%), ЕК «Чернігівобленерго» (91,2%), 

Прикарпаттяобленерго (92,7%), ЕК «Одесаобленерго» (91,7%), Львівобленерго 

(92,6%), ЕК «Житомиробленерго» (94,0%), АК «Вінницяобленерго» (93,2%), 

Київобленерго (93,6%), Полтаваобленерго (94,4%), ЕК «Хмельницькобленерго» 

(94,9%), ЕК «Миколаївобленерго» (95,5%), Закарпаттяобленерго (94,8%), 

Рівнеобленерго (95,7%), Волиньобленерго (94,9%), Тернопільобленерго (95,2%). 

Нижче середнього рівня розрахувались за спожиту електроенергію 

споживачі з енергопостачальними компаніями. Споживачі зменшили рівень 

розрахунків порівняно з 2014 роком з ДП «Регіональні електричні мережі» 

(14,6%), ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» (29,7%), ТОВ «ЛЕО» (36,4%), ТОВ 

«ДТЕК Високовольтні мережі» (44,8%), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 

(65,8%), ПАТ «Запоріжжяобленерго» (69,1%). 

  

Оплата електроенергії всіма видами платежів генеруючим 

компаніям та іншим участникам ОРЕ за січень-лютий 2015 р. склала 15,48 

млрд. грн. при товарній продукції 19,97 млрд. грн., або 77,6% (по НАЕК 

“Енергоатом” сплачено – 71,2%, “Центренерго” – 96,1%, “Дніпроенерго” – 

90,2%, “Донбасенерго” – 55,8%, “Західенерго” – 84,8%, “Східенерго” – 81,9%, 

Харківська ТЕЦ-5 – 78,4%, Київенерго (ТЕЦ) – 79,4%, ПАТ “Укргідроенерго” – 

75,2% (440,5 млн. грн.), Закарпаттяобленерго ГЕС – 318,9 тис. грн., 

теплоелектроцентралі – 66,1% (1596,9 млн. грн.), виробники альтернативної е/е 

– 99,6% (873,8 млн. грн), НЕК «Укренерго» - 77,2% (436,1 млн. грн.) від 

товарного відпуску енергії. Всього виробникам е/е та НЕК плата склала 

15,49 млрд.грн. при товарній продукції 19,97 млрд.грн. або 77,6%. 

  

Дебіторська заборгованість підприємств електроенергетики за 

відпущену енергію споживачам за 2 місяці 2015 р. збільшилась на 7031 млн. 

грн. і становить на 01.03.15 р. – 27732 млн. грн. Як і раніше, найбільшими 

боржниками залишаються підприємства житло-комунального комплексу (31,4% 

від загального боргу), вугільної промисловості (32,1%), хімічної та металургійної 

промисловості (11,5%). 

Внутрішньогалузева заборгованість на 01.03.2015 року складає: обленерго 

перед ДП "Енергоринок" – 16866 млн. грн., ДП "Енергоринок" перед 

енергогенеруючими компаніями – 20272 млн. грн. 



Зовнішня кредиторська заборгованість енергопідприємств з початку 

2015 р. збільшилась на 7309 млн.грн. і станом на 01.03.15 р. склала 

17888 млн.грн., а загальна кредиторська заборгованість з урахуванням 

заборгованості по позикам склала 30014 млн. грн. 

  

У січні-лютому 2015 року ТЕС енергогенеруючих компаній спожили 

71,9 млн.м3 природного газу вартістю 542,8 млн.грн., сплачено – 351,6 млн.грн., 

тобто 64,8% вартості. 

Станом на 01.02.2015р. попередня оплата за природний газ складає 5,54 

млн.грн. 

Заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики з урахуванням 

боргів 1999-2014 рр. станом на 01.03.2015 становить 19803,0 млн. грн. 

  

Розрахунки енергогенеруючих компаній України за спожите вугілля 

Вартість вугілля, яке надійшло на теплові електростанції 

енергогенеруючих компаній упродовж січня-лютого 2015 року від ДП 

«Вугілля України» склала 1979,8 млн.грн., у тому числі вугілля для ТЕС 

«ДТЕК» - 1615,2 млн. грн., включаючи ресурс ДТЕК – 281,6 млн.грн. (ресурс 

ДП «Вугілля України» без ДТЕК - 263,6 млн.грн.) 

У січні 2015 р. енергогенеруючі компанії сплатили за вугілля 953,1 

млн.грн. або 122,8%, у тому числі ДП «Вугілля України» - 246,7 млн.грн. або 

93,6%. З урахуванням оплати ресурсу вугілля, яке поставлене від ДТЕК через 

ДП «Вугілля України», загалом сплачено цьому підприємству 471,2 млн.грн. 

або 167,3%. 

Станом на 01.02.2015 заборгованість енергогенеруючих компаній перед  

ДП «Вугілля України» складає 57,2 млн.грн. (без врахування боргу за вугілля, 

яке надійшло через ДП «Вугілля України» від ДТЕК і відповідно до договорів 

має відстрочення платежу один місяць (18,0 млн.грн.). 

  

  

Ремонтна кампанія ТЕС, ТЕЦ і ГЕС, ГАЕС у 2015 році 

Для забезпечення успішного проходження осінньо-зимового максимуму 

2015-2016 рр. наказом Міненерговугілля від 31.12.2014 № 920 «Про підготовку 

обладнання електростанцій і теплових мереж до надійної та ефективної роботи 

у 2015 році та в осінньо-зимовий період 2015/2016 року» передбачено: 



На теплових електростанціях енергогенеруючих компаній 

відремонтувати всіма видами ремонтів 83 (21644 МВт) енергоблоки, з них 73 

(18 035 МВт) пиловугільних енергоблоків і 5 (3000 МВт) газомазутних 

енергоблоків, у тому числі:  

- капітальним ремонтом 10 (2602 МВт) енергоблоків;  

- середнім ремонтом 9 (2210 МВт) енергоблоків;  

- поточним ремонтом 64 (16832 МВт) енергоблоки, в тому числі 5 (3000 

МВт) газомазутних енергоблоків. 

Також провести випробування 5 (3000 МВт) газомазутних енергоблоків. 

На теплових електроцентралях виконати всіма видами ремонти 

9 (1670 МВт) енергоблоків, 18 (4044 т/год) парових котлів та 15 (718 МВт) 

турбоагрегатів. 

На гідроелектростанціях виконати капітальний ремонт і реконструкцію 

52 (2915,38 МВт) гідроагрегата. 

У теплових мережах виконати капітальний ремонт 21,44 км 

трубопроводів. 

  

Станом на 10.03.2015р. відповідно до затвердженого графіку: 

На теплових електростанціях енергогенеруючих компаній 

відремонтовано поточним ремонтом 1 (175 МВт) енергоблок, у ремонті 

перебувають 8 (2389 МВт) енергоблоків, а саме: 

-                     в поточному ремонті перебуває 6 (1889 МВт) енергоблоків; 

-                     в середньому ремонті – 1 (200 МВт) енергоблок; 

-                     в капітальному ремонті – 1 (300 МВт) енергоблок. 

На гідроелектростанціях в реконструкції і капітальному ремонті 

знаходиться 9 (520,16 МВт) гідроагрегатів. Виконано капітальний ремонт і 

реконструкцію 5 (369,58 МВт) гідроагрегатів. 

  

Ремонтна кампанія в електричних мережах у 2014 році і Програма на 2015 

р. 

За 12 місяців 2014 року в розподільних електричних мережах напругою  

0,4-150 кВ виконані такі обсяги ремонтних робіт: 



      56264,1 км ліній електропередачі напругою 0,4 – 150 кВ, або 85,47% від 

плану року (65855,4 км), що на 22% менше від показника 2013 року; 

      24810 од. трансформаторних підстанцій напругою 6-110 кВ або 90,9% від 

плану року (27538 од.), що на 25% менше від показника 2013 року. 

Кошти, залучені на ремонт, склали 832,7 млн. грн., або 87,4% від плану 

2014 року (952,8 млн.грн.), що на 30,8% менше від показника 2013 року. 

По магістральним електромережам 220-750 кВ за 12 місяців 2014р. 
виконано: 

     ремонт 6 автотрансформаторів,або 120,0% від плану року (5 од.), у 2013р. 

– 10 од.; 

     ремонт 80 вимикачів, що складає 108,1% від плану року (74 од.), у 2013р. 

– 84 шт.; 

     заміна ізоляції 14056 шт. або 89,1% від плану року (15768 шт.); 

     розчищено 354,2 км траси, або 77,24% від плану року (395,4 км). 

Витрати на ремонт магістральних електричних мереж напругою 220-750 

кВ склали 193,0 млн. грн., або 75,6 від плану року (255,3 млн. грн.), що на 14% 

менше від показника 2013 року. 

Програмою забезпечення надійної роботи електричних мереж у 2015 

році, затвердженою Наказом Міненерговугілля України від 27.03.15 № 185, 

передбачено залучити 1106,78 млн. грн. на ремонт 60 тис. км ПЛ 0,4-150 кВ; 27 

тис. трансформаторних підстанцій 6-150 кВ; 3 автотрансформаторів; 68 

вимикачів напругою 220-750 кВ. 

Також у 2015 році Програмою планується спрямувати 1089,0 млн. грн. на 

будівництво нових відновлення та реконструкцію 1638,64 км ліній 

електропередачі і 56 підстанцій напругою 0,4-150 кВ. 

  

Виконання інвестиційних програм енергопостачальними компаніями 

За 12 місяців 2014р. енергопостачальні компанії виконали інвестиційні 

програми на суму 2022,6 млн.грн. або 65,6% від плану 2014 р. (3082,3 млн. 

грн.). 

За розділом 5.1.“Технічний розвиток, модернізація та будівництво 

електричних мереж” виконання за 12 місяців 2014 року складає 1544,2 млн. 

грн., або 63,5% від плану 2014 року (2433,2 млн. грн.). 

  



Виконання інвестиційної програми ДП «НЕК «Укренерго» 

За 12 місяців 2014 р. ДП «НЕК «Укренерго» виконало інвестиційну 

програму на суму 1794,0 млн. грн., або 85,2% від плану року (2405,7 млн.грн.), 

у т. ч.: 

                          нове будівництво – 1307,8 млн.грн., або 88,2% від плану року 

(1482,4 млн.грн.); 

                          модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання 

електричних мереж – 486,2 млн.грн., або 78,0% від плану року (623,2 

млн.грн.). 

  

  

Коефіцієнт використання встановленої потужності на блочному 

устаткуванні (енергоблоки потужністю 100, 150, 200, 250, 300, 800 МВт) 

теплових електростанцій (ТЕС та ТЕЦ), які звітують Міненерговугіллю 

Коефіцієнт використання встановленої потужності за 2 місяці 2015 р. порів-

няно з аналогічним періодом попереднього року зменшився на 9,3% та складає 

24,6%. 

Найвищий коефіцієнт використання встановленої потужності за звітний період мають 

блоки потужністю 250 МВт – 56,3% (у минулому році – 55,2%). По блокам потужністю 100 

МВт коефіцієнт використання потужності за звітний період – 44,7% (у 2014 році – 54,9%), по 

блокам потужністю 200 МВт – 37,0% (у минулому році – 48,8%), по блокам потужністю 150 

МВт – 30,0% (у 2014 році – 46,6%), по блокам потужністю 300 МВт – 22,5% (у 2014 році – 

31,7%).  

Зменшився коефіцієнт використання встановленої потужності по генкомпаніях: по 

ПАТ «Донбасенерго» на 17,7%, по ПАТ “ДТЕК Західенерго” на 6,5%, по ПАТ 

“Центренерго” на 12,5%, по ПАТ “ДТЕК Дніпроенерго” на 6,7%, по ТОВ «ДТЕК 

Східенерго» на 21,2%. 

  

Питомі витрати умовного палива на відпуск електроенергії по  

тепловим електростанціям, які звітують Міненерговугіллю 

Питомі витрати умовного палива на відпуск електроенергії по тепловим електростанціям 

генкомпаній України за два місяці 2015 року складають 393,4 г/кВтг, що на 4,4 г/кВтг більше 

ніж за відповідний період 2014 року (389,0 г/кВтг). 

Питомі витрати умовного палива на відпуск електроенергії по тепловим 

електростанціям України (ТЕС ГК та ТЕЦ) складають за два місяця 2015 року 



373,1 г/кВтг, що більше в порівнянні з відповідним періодом 2014 р. на 0,2 

г/кВтг.  

  

Про наслідки бойових дій в Донецькій та Луганській областях і заходи щодо 

забезпечення сталого проведення опалювального сезону 2014-2015 рр. 

Станом на 01.03.2015 року запаси вугілля на складах ГК ТЕС склали 

1267,9 тис. тонн, залишок мазуту на блочних ТЕС склав 111,2 тис. тонн. 

Для збалансування режимів ОЕС України в умовах дефіциту 

потужності введені графіки аварійного відключення (ГАВ). 

Відпрацьовуються шляхи вирішення питання добровільного зниження 

обсягів споживання електроенергії, зокрема енергоємними підприємствами, з 

метою уникнення негативного впливу раптового вимкнення споживачів з 

центрів живлення. 

Станом на 20.03.2015 в результаті бойових дій у Донецькій та 

Луганській областях знеструмлено 65 населених пунктів (частково або 

повністю). Обсяги пошкоджень в електричних мережах значні: відключено 

29 ПЛ 220-330 кВ, 2 ПС 220-330 кВ, 48 ПЛ 110-150 кВ, 22 ПС 110 кВ, 89 ПЛ 

35 кВ, 30 ПС 35 кВ, 335 ПЛ 6-10 кВ, 705 ТП. 

Для проведення аварійно-відновлювальних робіт ліній електропередачі, 

підстанцій, енергооб’єктів ДП НЕК «Укренерго», ПАТ «Донецькобленерго», 

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», ПАТ «Донбасенерго» Словянська 

ТЕС, ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», ПАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля», 

ДП «Регіональні електричні мережі», ПАТ «ДТЕК Східенерго» Луганська ТЕС 

необхідні значні фінансові вкладення. 

Повний обсяг пошкоджень в електромережах і визначення обсягів необхідного 

додаткового фінансування відновлювальних робіт може бути уточнено тільки 

після припинення бойових дій. Загальний орієнтовний обсяг необхідних коштів, 

за попередніми розрахунками станом на 01.01.2015 р., складає більше 3920 млн. 
грн. 

  

  

  

Експорт електроенергії 

За 2 місяці 2015 р. експорт електроенергії та передача в Крим становлять 

1565,3 млн.кВтг, що на 388,4 млн.кВтг або на 20,0% менше, ніж за 2 місяці 

2014р. в т.ч.: 



–              передача електроенергії до країн Східної та Центральної Європи 

експортовано 496,7 млн. кВтг електричної енергії, що на 473,7 млн. кВтг або на 

48,8% менше, ніж за 2 місяці 2014 року.  

–              до країн СНД та в Крим – 1063,6 млн. кВтг електричної енергії, що на 

80,3 млн. кВтг або на 8,2% менше, ніж за 2 місяці 2014 року. 

  

Підготовлено за даними  

Міненерговугілля України, ДП «Енергоринок», НТСЕУ 

  

 


