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ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
ЗА СІЧЕНЬ-ЛИСТОПАД 2011 РОКУ

Протягом січня-листопада 2011 року енергокомпанії та підприємства електроенергетичної 
галузі продовжували працювати в складних умовах, зумовлених високими загальними 
технологічними витратами електроенергії на її передачу по електричних мережах 0,4-800 
кВ, високою різницею між кредиторською та дебіторською заборгованістю в енергетичному 
секторі економіки, недостатніми розрахунками споживачів за електроенергію в окремих 
областях України. Кабінетом Міністрів і Міненерговугілля України вживалися необхідні 
заходи щодо стабілізації енергозабезпечення населення і економіки України, а також збору 
коштів за спожиту електро- і теплоенергію. 

За 11 місяців 2011 року, за оперативними даними, електростанціями України вироблено 
175508,7 млн кВт•год, що на 6620,4 млн кВт•год, або на 3,9 % більше ніж за 11 місяців 2010 року. 
Електростанціями, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, вироблено 
168314,1 млн кВт•год , що на 6366,5 млн кВт•год, або на 3,9 % більше ніж за відповідний 
період минулого року. При цьому тепловими електростанціями та теплоелектроцентралями 
вироблено 76676,3 млн кВт•год , що на 7400,6 млн кВт•год , або на 10,7 %, більше ніж за 11 
місяців 2010 року; атомними електростанціями вироблено 81510,2 млн кВт•год , що у порівнянні 
з січнем-листопадом 2010 р. більше на 848,9 млн кВт•год, або на 1,1 %; гідроелектростанціями 
та гідроакумулюючими електростанціями за 11 місяців 2011 року вироблено 10120,3 млн 
кВт•год, що на 1884,8 млн кВт•год , або на 15,7 %, менше ніж у січні-листопаді 2010 року. 

Як видно з вищенаведеного, структура виробництва електроенергії електростанціями 
Міненерговугілля в загальному виробництві відносно минулого року дещо змінилась. Так, 
виробіток ТЕС та ТЕЦ за січень-листопад 2011 року від загального по ОЕС складав 43,7 %, 
виробіток електроенергії АЕС складав 46,4 %, а виробіток ГЕС та ГАЕС – 5,8 %. За 11 місяців 
2010 р. частка виробітку ТЕС та ТЕЦ, АЕС, ГЕС та ГАЕС складала відповідно 41,0 %, 47,8 % 
і 7,1 %.

Слід зауважити, що виробництво електроенергії електростанціями інших відомств (блок-
станціями і комунальними ТЕЦ) у січні-листопаді 2011 року склало 7194,0 млн кВт•год , що на 
253,9 млн кВт•год , або на 3,7 %, більше ніж за відповідний період 2010 року. 

За січень-листопад 2011 року тепловими та атомними електростанціями і районними 
котельнями Міненерговугілля відпущено 22764,6 тис. Гкал, що на 323,1 тис. Гкал, або на 1,4 
%, менше ніж у січні-листопаді 2010 року.

На початок 2011 року запаси палива на електростанціях складали: вугілля – 3262,9 тис. 
тонн, мазуту – 116,8 тис. тонн (на початок 2010 року відповідно 2545,2 тис. тонн та 76,1 тис. 
тонн ). 

Загальний обсяг вуглепостачання на теплоелектростанції протягом січня-листопада 2011 
року склав 33652,1 тис. тонн, що на 3221,4 тис. тонн більше ніж за цей період 2010 року.

Витрати вугілля на виробництво електроенергії склали 33243,7 тис. тонн. Запаси вугілля 
на 01.12 2011 р., становили 3693,1 тис. тонн, що на 0,7 тис. тонн більше ніж на 01.12 2010 р.

Топкового мазуту за січень-листопад 2011 року спожито 36,1 тис. тонн, що на 14,2 тис. 
тонн менше ніж за січень-листопад 2010 року.

Запас мазуту на 01.12 2011 р. склав 120,1 тис. тонн. 
Використання природного газу на теплових електростанціях України за січень-листопад 

2011 року становило 4602,4 млн м3, що на 350 млн м3 менше відповідного періоду минулого 
року.
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Таблица 1 
Динамика  і структура виробництва електроенергії 

за січень-листопад 2011 року  

  11 місяців 2010 р. 11 місяців 2011 р. 
Відхилення проти 
минулого року, 

    
у % до 
загальн.   

у % до 
загальн.      (+,-)   

  
млн 

кВт·год виробн. 
млн 

кВт·год виробн. 
млн 

кВт·год % 
Виробіток ел.ен. по Україні 168888,3 100,0 175508,7 100,0 6620,4 3,9 
у тому числі:         
1.Ел.ст. Міненерговугілля 161947,6 95,9 168314,1 95,9 6366,5 3,9 
  з них ТЕС та ТЕЦ: 69275,7 41,0 76676,3 43,7 7400,6 10,7 
            ТЕС ГК - всього: 60583,7 35,9 67040,3 38,2 6456,6 10,7 
            ТЕЦ: 8692,0 5,1 9636,0 5,5 944,0 10,9 
            ГЕС та ГАЕС 12005,1 7,1 10120,3 5,8 -1884,8 -15,7 
            АЕС  80661,3 47,8 81510,2 46,4 848,9 1,1 
            НДЕ 5,5   7,3  1,8 32,7 
2. Блок-станціями і 
комун.ТЕЦ 6940,7 4,1 7194,6 4,1 253,9 3,7 

 
З початку 2011 року спостерігається збільшення електроспоживання. Споживання 

електроенергії (брутто) у січні-листопаді 2011 року склало 169938,7 млн кВт•год, що на 4516,4 
млн кВт•год, або на 2,7 % більше, ніж за 11 місяців 2010 року. Споживання електроенергії 
(нетто) галузями національної економіки та населенням у січні-листопаді 2011 року становило 
137219,2 млн кВт•год. Відносно відповідного періоду минулого року відпуск електроенергії 
споживачам збільшився на 3849,6 млн кВт•год, або на 2,9 %.

Збільшення електроспоживання відбулося, переважно, за рахунок збільшення обсягу 
споживання електричної енергії хімічною та нафтохімічною промисловістю (на 19,3 %), 
машинобудівною промисловістю (на 9,3 %) та іншою промисловістю (на 8,4 %), транспортом 
(на 6,1 %), а також населенням (на 2,8 %).   

Видобуток вугілля. За січень-листопад 2011 року вугледобувними підприємствами 
України видобуто 74545,9 тис. тонн вугілля, або на 6075,2 тис. тонн (на 8,9 %) більше 
порівняно з відповідним періодом минулого року. В тому числі видобуток енергетичного 
вугілля збільшився на 5254,9 тис. тонн (або на 11,3 %) і склав 51776,5 тис. тонн, а коксівного – 
збільшився на 820,3 тис. тонн (або на 3,7 %). 

Протягом січня-листопада 2011 року загальний обсяг видобутку вугілля вугледобувними 
підприємствами, що підпорядковані Міненерговугілля, склав 35202,0 тис. тонн і збільшився 
порівняно з відповідним періодом минулого року на 3104,5 тис. тонн (або на 9,7 %). В тому 
числі видобуток енергетичного вугілля збільшився на 3011,5 тис. тонн (або на 11,9 %) і склав 
28282,9 тис. тонн, а коксівного – збільшився на 93,0 тис. тонн (або на 1,4 %). 

Видобуток нафти та газу. Обсяги видобутку в Україні нафти з газовим конденсатом 
протягом 11 місяців 2011 року зменшились на 209,2 тис. тонн (або на 6,4 %) по відношенню 
до аналогічного показника 2010 року і склали 3056,0 тис. тонн, у тому числі обсяги видобутку 
підприємствами НАК “Нафтогаз України” склали 2,79 млн. тонн нафти, що у порівнянні з 
показником минулого року зменшились на 196,3 тис. тонн (або на 6,6 %).

За 11 місяців 2011 року в Україні видобуток газу склав 18389,8 млн м3, що на 41,0 млн м3 
(або на 0,2 %) більше ніж за 11 місяців 2010 року, у т. ч. обсяг видобутку газу підприємствами 
НАК “Нафтогаз України” склав 16534,3 млн м3, що менше на 252,2 млн м3, (або на 1,5 %).
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Таблица 2 
Динаміка і структура споживання електроенергії  

за 11 місяців 2011 року  
Групи споживачів Ел.спожи- + / - + / - Питома Питома 
  вання 2011 р. до 2010 р. до 2010 р. вага, % вага, % 

 млн кВт·год 
млн 

кВт·год % 2010 р. 2011 р. 
Споживання ел.ен. (брутто) 169938,7 4516,4 2,7    
Споживання ел.ен. (нетто) 137219,2 3849,6 2,9 100 100 
у тому числі:          
1.Промисловість 66823,7 1821,0 2,8 48,7 48,7 
   у тому числі:          
   Паливна 8645,4 100,5 1,2 6,4 6,3 
   Металургійна 34681,9 -393,9 -1,1 26,3 25,3 
   Хімічна та нафтохімічна 5716,2 928,4 19,4 3,6 4,2 
Машинобудівна 5822,2 497,3 9,3 4,0 4,2 
Будів.матеріалів 2514,2 268,3 11,9 1,7 1,8 
Харчова та переробна 4233,9 18,5 0,4 3,2 3,1 
Інша 5209,9 401,9 8,4 3,6 3,8 

2.Сільгоспоживачі 3207,7 102,2 3,3 2,3 2,3 
3.Транспорт 9006,7 517,2 6,1 6,4 6,6 
4.Будівництво 852,6 1,8 0,2 0,6 0,6 
5.Ком.-побутові споживачі 16615,2 139,2 0,8 12,4 12,1 
6.Інші непромисл.споживачі 5906,4 330,9 5,9 4,2 4,3 
7.Населення 34806,8 937,1 2,8 25,4 25,4 

 
Постачання та переробка нафти. Протягом 11 місяців 2011 року на нафтопереробні 

заводи (НПЗ) та Шебелинський ГПЗ поставлено 7807,5 тис. тонн нафтової сировини, що 
менше аналогічного показника 2010 року на 2441,2 тис. тонн (на 23,8 %). У тому числі, на 
Шебелинський ГПЗ поставлено 624,0 тис. тонн газового конденсату власного видобутку, що на 
19,0 тис. тонн (на 3,1 %) більше порівняно з січнем-листопадом 2010 року.

За 11 місяців 2011 року на нафтопереробні заводи (НПЗ) надійшло 7067,1 тис. тонн 
нафти, у тому числі: 1935,9 тис. тонн – власного видобутку (27,4 % від загального обсягу 
поставки), 5131,2 тис. тонн імпортовано (відповідно – 72,6 %), в тому числі: 4285,1 тис. тонн 
– з Російської Федерації (відповідно – 72,6 %). По відношенню до показника 2010 року обсяг 
поставки нафти зменшився на 2224,8 тис. тонн (на 23,9 %).

За 11 місяців 2011 року обсяг переробки нафтової сировини зменшився порівняно з 
аналогічним періодом 2010 року на 1835,8 тис. тонн, або на 18,1 %, і склав 8305,8 тис. тонн.

Загальні потужності з первинної переробки нафти за 11 місяців 2011 року завантажено в 
середньому на 16,6 % (у 2010 році – 20,0 %).

Транспортування нафти. Протягом 11 місяців 2011 року обсяги транспортування нафти 
підприємствами магістральних нафтопроводів зменшилися порівняно із аналогічним періодом 
2010 р. на 3603,8 тис. тонн (або на 12,5 %) і склали 25300,6 тис. тонн. При цьому транзитом до 
країн Західної Європи (Словаччини, Угорщини, Чехії) протранспортовано 16343,4 тис. тонн 
нафти, що на 2301,3 тис. тонн (або на 12,3 %) менше порівняно із аналогічним показником 
2010 р., для потреб України – менше на 1302,5 тис. тонн (або на 12,7 %). 

За 11 місяців 2011 року частка транзитного обсягу перекачки нафти в загальному 
обсязі нафтоперекачування склала 64,6 %, а частка нафтопере-качування на нафтопереробні 
підприємства України відповідно – 35,4 %.

Транзит природного газу. За 11 місяців 2011 року територією України за оперативними 
даними протранспортовано (транзитом) 95,0 млрд м3 природного газу, що на 7,2 млрд м3, або 
на 8,2 % більше ніж за 11 місяців 2010 року.
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Аналіз сплати за спожиту електроенергію за січень-листопад 2011 року
За січень-листопад 2011 року споживачам відпущено електричної та теплової енергії на 

суму 84493,2 млн грн, фактична оплата становила 81810,9 млн грн, або 96,8 %. За електричну 
енергію всього сплачено 74808,7 млн грн, або 96,8 %, що на 0,4 % менше ніж за 11 місяців 
2010 року. За оперативними даними у січні-листопаді 2011 року товарний відпуск електричної 
енергії складав 77242,1 млн грн.   

В повному обсязі розрахунки за відпущену споживачам у січні-листопаді 2011 р. 
електроенергію були проведені у Закарпатській (на 100,2 %), Херсонській (на 102,2 %) областях.

Вище середнього показника (96,8 %) розрахунки за відпущену споживачам у січні-
листопаді  2011 року електроенергію були проведені у Вінницькій (на 99,0 %), Волинській 
(на 97,7 %), Дніпропетровській (на 97,8 %), Житомирській (на 97,7 %), Івано-Франківській 
(на 98,6 %), Київській (на 99,1 %), Кіровоградській (на 99,4 %), Львівській (на 99,7 %), 
Миколаївській (на 98,0 %), Одеській (на 99,1 %), Полтавській (на 97,9 %), Рівненській (на 99,7 
%), Сумській (на 98,2 %), Тернопільській (на 99,5 %), Хмельницькій (на 99,0 %), Черкаській 
(на 97,2 %), Чернівецькій (на 97,0 %), Чернігівській (на 98,6 %) областях, АР Крим (на 98,7 %), 
м. Севастополь (на 97,6 %).

Нижче середнього показника обсягу розрахунків за відпущену у січні-листопаді 2011 року 
електричну енергію проведені у Донецькій (на 92,7 %), Запорізькій (на 95,8%), Харківській (на 
95,3 %) областях, м. Київ (на 95,0 %).

За січень-листопад п.р. енергопостачальними компаніями куплено електроенергії в ДП 
“Енергоринок” за регульованим тарифом на 63748,9 млн грн., а сплачено за неї 62357,3 млн грн, 
або 97,8 % від її вартості. Повністю розрахувалися з ДП “Енергоринком” 21 енергопостачальна 
компанія. 

У повному обсязі розрахувалися з ДП "Енергоринком" за січень-листопад 2011 року 
Волиньобленерго (на 103,5 %), Кіровоградобленерго (на 100,8 %), Крименерго (на 101,3 %), 
Закарпаттяобленерго (на 105,2 %), Миколаївобленерго (на 103,3 %), Одессаобленерго (на 100,6 
%), Сумиобленерго (на 105,3 %), Херсонобленерго (на  103,3 %), Хмельницькобленерго (на 
101,9 %), Чернігівобленерго (на 107,0 %), Атомсервіс (на 100,9 %), Сервіс-Інвест (на 100,0 %), 
«ПЕМ Енерговугілля» (на 103,7 %), Енергія-Новий Розділ (на 108,5 %), Атомсервіс (на 100,9 
%), Одеська залізниця (на 100,9 %), Південна залізниця (на 105,0 %). Однак існуючий рівень 
оплати не дає можливості всім енергетичним компаніям фінансувати свої невідкладні потреби. 

Нижче середнього показника по розрахунках (97,8 %) серед енергопостачальних компаній 
країни або близько до цього показника розрахувались з ДП «Енергоринок» за куповану 
електричну енергію: Вінницяобленерго – 99,6 %, Дніпрообленерго – 99,0 %, Донецькобленерго 
– 96,4 %, Запоріжжяобленерго – 95,0 %, Житомиробленерго – 98,3 %, Київенерго – 94,1 %, 
А.Е.С. Київобленерго – 99,8 %, Львівобленерго – 98,5 %, Луганське енергетичне об’єднання 
– 94,6 %, Полтаваобленерго – 99,5 %, Прикарпаттяобленерго – 98,8 %, Севастопольенерго 
– 97,9 %, Тернопільобленерго – 99,2 %, Харківобленерго – 97,6 %, Черкасиобленерго – 99,7 
%, Чернівціобленерго – 99,5 %, ДП «Регіональні електричні мережі» – 85,3 %, Ей-I-ЕС 
“Рівнеобленерго” – 98,9 %, Енергія-Новояворівськ – 95,1 %, Донецька залізниця – 97,6 %, 
Придніпровська залізниця – 97,3 %, Південо-Західна залізниця – 98,4 %.   

Всього по Україні 24111 боржників із сумою боргу 11,32 млрд грн, з них відключено 
від електричних мереж 7,8 тисяч боржників. До них вживаються заходи щодо припинення 
безоплатного споживання електроенергії. Станом на 01.12 2011р. кількість боржників, сума 
боргу та кількість відключених боржників по ПАТ «Вінницяобленерго» (475 боржники, 
77,4 млн грн боргу, 115 відключених боржника), Волиньобленерго (457–50,8–27), 
Дніпрообленерго (3455–937,2–263), Донецькобленерго (2240–2615–1428), Житомиробленерго 
(280–55,2–96), Закарпаттяобленерго (757–104,3–251), Запоріжжяобленерго (220–860–171), 
Прикарпаттяобленерго (337–37,3–65), Київенерго (3557–778,1–1642), Кіровоградобленерго 
(73–43,9–54), Крименерго (700–521,7–394), ЛЕО (1108–795,3–125), Львівобленерго 
(343–42,0–306), Миколаївобленерго (927–66,4–0), Одесаобленерго (646–183,6–269), 
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Полтаваобленерго (103–36,6–138), Рівнеенерго (1822–27,6–46), Севастопольенерго (220–36,6–
138), Сумиобленерго (268–48,2–144), Харківобленерго (805–483,4–291), Херсонобленерго 
(583–224–879), Хмельницькобленерго (219–40,8–100), Черкасиобленерго (448–123,7–99), 
Чернівціобленерго (976–200–845), Чернігівобленерго (46–21,7–21). 

Оплата електроенергії всіма видами платежів генеруючим компаніям та іншим 
участникам ОРЕ за січень-листопад 2011 р. склала 62,97 млрд грн при товарній продукції 64,31 
млрд грн, або 97,9 % (по НАЕК “Енергоатом” сплачено – 96,1 %, “Центренерго” – 98,8 %, 
“Дніпроенерго” – 95,1 %, “Донбасенерго” – 108,8 %, “Західенерго” – 99,3 %, “Східенерго” – 
97,9 %, Харківська ТЕЦ-5 – 95,5 %, Київенерго (ТЕЦ) – 96,4 %, ПАТ “Укргідроенерго” – 98,2 %, 
Закарпаттяобленерго ГЕС – 99,0 %, теплоелектроцентралі – 94,2 %, виробники альтернативної 
е/е – 94,8 %, НЕК «Укренерго» – 98,2 % від товарного відпуску енергії). Всього виробникам е/е 
та НЕК плата склала 73,81 млрд грн при товарній продукції 75,68 млрд грн  або 97,5 %.

Коефіцієнт використання встановленої потужності на блочному устаткуванні 
(енергоблоки потужністю 100, 150, 200, 250, 300, 800 МВт)

теплових електростанцій (ТЕС та ТЕЦ)
Коефіцієнт використання встановленої потужності по Міненерговугілля та ТОВ 

«Східенерго» за одинадцять місяців 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого 
року збільшився на 31,2 % та складає 31,6 %.

Найвищий коефіцієнт використання встановленої потужності за звітний період мають 
блоки потужністю 250 МВт – 46,6 % (у минулому – 37,7 %), 200 МВт – 41,7 % (у 2010 році 
– 37,0 %), 150 МВт – 39,9 % (у минулому році – 32,6 %), 300 МВт – 34,2 % (у минулому році 
– 32,4 %) . 

Збільшився коефіцієнт використання встановленої потужності по генкомпаніях: по ПАТ 
“Дніпроенерго” на 3,0 %, по ПАТ «Донбасенерго» на 3,1 %, по ТОВ «Східенерго»” на 0,5 %, 
по ПАТ “Західенерго” на 6,8 %, по ПАТ “Центренерго” на 0,2 %.

Дебіторська та кредиторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість за відпущену енергію споживачам у порівнянні з початком 

року збільшилась на 1884 млн грн і становить на 01.12 2011 року – 13222 млн грн. Як і раніше, 
найбільшими боржниками залишаються підприємства держжитлокомунгоспу (45,0 % від 
загального боргу), вугільної промисловості (16,2 %), хімічної та металургійної промисловості 
(9,2 %), агрокомплексу (1,0 %). Загальна дебіторська заборгованість за спожиту енергію 
становить 13350 млн грн.

Внутрішньогалузева заборгованість на 01.12 2011 року складає: обленерго перед ДП 
"Енергоринок" – 15208 млн грн, ДП "Енергоринок" перед енергогенеруючими компаніями – 
14065 млн грн.

Зовнішня кредиторська заборгованість енергопідприємств у порівнянні з початком 
року збільшилась на 1720 млн грн і станом на 01.12 2011 р. склала 10371 млн грн, а загальна 
кредиторська заборгованість з урахуванням заборгованості по позикам склала 18691 млн грн.

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості
За 10 місяців 2011 року із загального фонду держбюджету за бюджетною програмою 

«Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості», у т. ч. погашення заборгованості 
за спожиту у минулих періодах електричну енергію у сумі 541 000 тис. гривень профінансовано 
виконання робіт та послуг на загальну суму 1042,7 млн  грн.

Реалізація та споживання вугілля. Обсяг товарної вугільної продукції, виробленої 
державними підприємствами, за січень–листопад 2011 року склав 22714,4 тис. тонн.

Протягом січня-листопада 2011 року державними підприємствами вироблено товарної 
вугільної продукції на суму 14337,0 млн грн, що на 3052,5 млн грн (або на 27,1 %) більше 
порівняно з відповідним періодом 2010 року. 

За 11 місяців 2011 року ціна 1 тонни товарної вугільної продукції, виробленої державними 
підприємствами, склала 631,2 грн та подорожчала на 58,2 грн порівняно з січнем-листопадом 
2010 року. Фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції становила 984,4 грн.



7№01 (95)  2012 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ

Протягом січня-листопада 2011 року з державного бюджету надійшло 5971,0 млн грн на 
часткове покриття витрат з собівартості вугільної продукції.

Рівень розрахунків енергогенеруючих компаній разом з ТОВ “Східенерго” за товарну 
продукцію, вироблену вугільними підприємствами України протягом листопада 2011 року 
становив 92,3 %, за січень-листопад 2011 року – 108,7 %.

За 11 місяців 2011 року енергогенеруючим компаніям поставлено 33329,1 тис. тонн 
вугілля, що на 3720,5 тис. тонн (або на 12,6 %) більше ніж за 11 місяців 2010 року. 

Газопостачання та споживання природного газу. НАК «Нафтогаз України» за 11 
місяців 2011 року споживачам реалізовано 39,29 млн м3 природного газу вартістю 73218,9 
млн грн, за який сплачено 62457,0 млн грн. Рівень оплати за спожитий природний газ всіма 
категоріями споживачів України становить 85,3 %. 

При цьому рівень розрахунків за газ різними категоріями споживачів у січні-листопаді 
2011 р. коливався від 61,3 % (підприємства комунальної теплоенергетики) до 92,9 % (споживачі 
промислового та енергетичного комплексу) і 83,5 % (населення). Протягом січня-листопада 
2011 р. обсяг спожитого газу енергогенеруючими компаніями України зменшився у порівнянні 
з січнем-листопадом 2010 р. на 221,5 млн м3  і склав 391,2 млн м3.

Оплата енергогенеруючих компаній за спожитий природний газ протягом січня–листопада 
2011 року склала 1365,6 млн.грн. при вартості – 1379,1 млн грн  (99,0 %). Крім того, попередня 
оплата станом на 01.12.11 складає 85,5 млн грн. 

Розвиток галузей ПЕК та технічний стан підприємств
За січень-листопад 2011 року всього освоєно по ПЕК 12444,3 млн.грн. капітальних 

вкладень за рахунок усіх джерел фінансування, що у порівнянні з відповідним показником 2010 
р. Складає 136 %. В енергетиці освоєно капітальних вкладень 5775,3 млн грн (відповідний 
період 2010 р. – 4358,0 млн грн.). 

В енергетичній галузі продовжуються роботи по будівництву Дністровської ГАЕС, 
реконструкції енергоблоків ТЕС, каскаду Дніпровських ГЕС, будівництву магістральних 
електромереж для видачі потужності блоків атомних електростанцій. 

Введено в дію: 1154,0 км ліній електропередачі всіх напруг;  52,6 МВА, трансформаторна 
потужність.

В нафтогазовій галузі освоєно капітальних вкладень 6669,0 млн грн. Підключено 52 
газових свердловини та 4 нафтових свердловин. У вугільній галузі освоєно 568,3 млн грн 
капітальних вкладень, що на 8,8 % більше порівняно з аналогічним показником минулого року.

За січень-листопад 2011 року введено в дію основних фондів – 6572,2 млн грн, у тому 
числі: енергетична галузь – 2734,6 млн грн; нафтогазова галузь – 3536,3 млн грн; вугільна 
галузь – 301,3 млн грн. 

Згідно з наказом Міненерговугілля від 11.02 2011 р. № 6 «Про підготовку обладнання 
електростанцій і теплових мереж до їх надійної та ефективної роботи в 2011 році та в осінньо-
зимовий період 2011/2012 року” у 2011 році енергогенеруючими компаніями передбачено 
виконати ремонт 74 (18447 МВт) енергоблоків, а саме:  капітальний ремонт 6 (1395 МВт) 
енергоблоків; середній ремонт 24 (6309 МВт) енергоблоку; поточний ремонт 44 (10743 МВт) 
енергоблоків.

На теплових електроцентралях виконати всіма видами ремонт:
– 9 (1670 МВт) енергоблоків; 15 (2960 т/год) парових котлів; 5 (820 Гкал/год) водогрійних 

котлів; 9 (293 МВт) турбоагрегатів.
На гідроелектростанціях виконати капітальний ремонт та реконструкцію 28 

(1766,52 МВт) гідроагрегатів. У теплових мережах виконати капітальний ремонт 15,819 км 
трубопроводів.

Станом на 26.12 2011 р. відповідно до графіку: 
На теплоелектростанціях генеруючих компаній відремонтовано всіма видами ремонтів 

75 (18624 МВт) енергоблоків. При цьому виконано:
–  капітальний ремонт 6 (1395 МВт) енергоблоків;  середній ремонт 23 (6004 МВт) 
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енергоблоки;  поточний ремонт 46 (11225 МВт) енергоблоків.
В ремонті знаходиться 3 (857 МВт) енергоблоків, а саме:  в капітальному ремонті 1 

(275 МВт) енергоблок;  в середньому ремонті 1 (300 МВт) енергоблоки;  в поточному ремонті 
1 (282 МВт) енергоблок. Продовжується реконструкція 7 (1477 МВт) енергоблоків.

Витрати на проведення ремонтної кампанії на ТЕС генеруючих компаній (без врахування 
ТОВ «Східенерго» за одинадцять місяців 2011 року склали 1932,7 млн грн, або 76,5 % від 
запланованих на цей період.

На теплоелектроцентралях виконано ремонт 9 (1670 МВт) енергоблоків, 15 (2960 МВт) 
турбоагрегатів, 5 (820 т/год) водогрійних котлів та 9 (293 МВт) турбоагрегатів.

На теплоелектроцентралях виконано всі види ремонтних робіт передбачені Наказом.
Витрати на проведення ремонтної кампанії на ТЕЦ за одинадцять місяців 2011 року 

склали 343,5 млн грн, або 96,7 % від запланованих на цей період.
На гідроелектростанціях виконано капітальний ремонт і реконструкцію 18 (1040,0 

МВт) гідроагрегатів та 1 блоку (156,24 МВт). 
В реконструкції та капітальному ремонті знаходиться 8 (421,58 МВт) гідроагрегатів.
Витрати на проведення ремонтної кампанії на ГЕС за одинадцять місяців 2011 року 

склали 37,3 млн грн, або 74,2 % від запланованих на цей період.
У теплових мережах виконано капітальний ремонт 12,631 км трубопроводів, що складає 

79,8 % від запланованого. Проведено 100 % гідравлічне випробування теплових мереж. За 
звітами підприємств, 3,198 км трубопроводів, капітальний ремонт яких був передбачений у 
2011 році, заміни не потребує.

Хід ремонтної кампанії електричних мереж. Для забезпечення надійної роботи 
електричних мереж та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період 2011/12 року 
Міненерговгілля видано наказ від 18.04 2011 р. № 71 «Про забезпечення надійної роботи 
електричних мереж у 2011 році», яким затверджена Програма забезпечення надійної роботи 
електричних мереж у 2011 році.

За 11 місяців 2011 року в розподільних електричних мережах напругою 0,4-150 кВ 
виконані такі обсяги ремонтних робіт:

– 71611,6 км ліній електропередачі напругою 0,4–150кВ, або 95,24 % від плану року 
(75187,7 км), що на 1,3 % більше від показника 2010 р. (70675,7 км); 

–31953 од. трансформаторних підстанцій напругою 6–110 кВ, або 98,92 % від плану року 
(32302 од.), що на 1,9 % більше від показника 2010 р. (31324 од.). 

Кошти, залучені на ремонт, склали 993,03 млн грн, або 95,65 % від плану року (1038,2 
млн  грн), що на 14,0 % більше від показника 2010 року (853,84 млн грн). 

По магістральним електричним мережам 220-750 кВ за 11 місяців 2011 року виконано:   
ремонт 18 автотрансформаторів, або 112,5 % від плану року (16 од.); ремонт 113 вимикачів, що 
складає 103,7 % від плану року (109 од.).

При цьому витрати на ремонт магістральних електричних мереж напругою 220-750 кВ 
за 11 місяців 2011 року склали 209,7 млн грн, або 75,0 % від плану року (279,3 млн грн), що на 
12,6 % більше від показника 2010 року (183,3 млн грн).

Виконання інвестиційних програм енергопостачальними компаніями за 9 місяців 
2011 року

За 9 місяців 2011 року енергопостачальні компанії виконали інвестиційні програми на 
суму 2298,86 млн грн, або 76,5 %, від плану 9 місяців 2011 року (3005,96 млн грн).

За розділом 5.1. «Технічний розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж» 
виконання складає 1810,6 млн грн, або 75,3 %, від плану 9 місяців 2011 року (2403,16 млн грн). 
Середній показник виконання інвестиційних програм за 9 місяців 2011 року становить 76,5 %. 
Нижче середнього показника виконання інвестпрограм у таких енергопостачальних компаній: 
ПАТ «Полтаваобленерго» (10,9 %), ПАТ «Сумиобленерго» (14,7 %), ПАТ «Чернігівобленерго» 
(24,8 %).
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Середньомісячна заробітна плата
За 11 місяців 2011 року розмір середньомісячної заробітної плати на підприємствах 

енергетичної, вугільної та нафтогазової галузей, що належать до сфери управління 
Міненерговугілля становить: електроенергетика – 3885,0 грн (збільшення до 2010 р. – 20,6 
%); атомно-промисловий комплекс – 5887,0 грн (більше на 13,5 %); нафтогазовий комплекс – 
4535,0 грн (більше на 18,0 %); вугільна галузь – 4813,0 грн (більше на 26,4 %)

Заборгованість з виплати заробітної плати
Станом на 1 грудня 2011 року на державних підприємствах Міненерговугілля України 

загальна заборгованість із виплати заробітної плати склала 45 940,8 тис. грн, у тому числі на 
підприємствах: електроенергетики – 1931,6 тис. грн; атомно-промислового комплексу – 4032,4 
тис. грн; нафтогазового комплексу – 1 037,6 тис. грн; вугільної галузі – 38 939,2 тис. грн.

Технологічні витрати електроенергії в електричних мережах
Загальні технологічні витрати електроенергії (ТВЕ) на її передачу по електричних 

мережах 0,4-800 кВ Міненерговугілля України залишаються занадто високими як в окремих 
енергопостачальних компаніях, так і в цілому по Україні. За звітними даними, ТВЕ в 
цілому по Міненерговугілля за 10 місяців 2011 року склали 16,5 млрд кВт•год, або 11,4 %. 
Нормативна величина ТВЕ в цілому по Міненерговугілля складала 18,3 млрд кВт•год, або 
12,7  %. Нетехнічна величина (понаднормативна) ТВЕ складає – 1,8 млн кВт•год, або – 1,27 % 
від загальної величини витрат. 

Загальні технологічні витрати електроенергії за листопад 2011 року склали по 
Вінницяобленерго – 17,3 %, Волиньобленерго – 14,7 %, Донецькобленерго – 18,2 %, Житоми-
робленерго – 17,7 %, Закарпаттяобленерго – 21,04 %, Київобленерго – 22,06 %, Кірово-
градобленерго – 19, %, Крименерго – 19,0 %, Львівобленерго – 15,8 %, Миколаївобленерго 
– 17,3 %, Одесаобленерго – 20,1 %, Рівнеобленерго – 15,4 %, Сумиобленерго – 16,9 %, 
Тернопільобленерго – 18,0 %, Харківобленерго – 16,0 %, Херсонобленерго – 21,8 %, 
Хмельницькобленерго – 15,2 %, Чернівціобленерго – 25,0 %, Чернігівобленерго – 17,6 %, 
Севастопольенерго – 17,08 %.Значно менші в процентах загальні технологічні витрати 
електроенергії за листопад 2011 р. Дніпрообленерго – 6,6 %, Запоріжжяобленерго – 11,0 %, 
ТОВ «Сервіс-Інвест» – 1,09 %, ДП «Регіональні мережі» – 4,13 %. 

Експорт електроенергії, вугілля, нафтопродуктів
Протягом січня-листопада 2011 року експорт електроенергії становить 5738,5 млн 

кВт•год електроенергії, що на 2077,0 млн кВт•год, або на 56,8 % більше ніж за 11 місяців 2010 
року, в тому числі: 

– до країн Східної і Центральної Європи експортовано 2841,0 млн кВт•год, що на 1851,8 
млн кВт•год, або на 187,2 % більше ніж за 11 місяців 2010 року;

– до країн СНД (Білорусь, Молдова, Росія) – 2897,5 млн кВт•год, що на 225,2 млн кВт•год 
або на 6,0 % більше ніж за 11 місяців 2010 року.     

Протягом 11 місяців 2011 року:
– протранспортовано до країн Західної Європи через територію України (транзит) 

природного газу 95,0 млрд м3, що на 7,2 млрд м3 більше ніж за 11 місяців 2010 р.
–транзитом до країн Західної Європи (Словаччини, Румунії, Угорщини, Чехії) 

протранспортовано 16343,4 т нафти, що на 12,3 % менше ніж за 11 місяців 2010 р.

Підготовлено за даними Мінпаливенерго  та ДП “Енергоринок»
               Огляд Української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 425, 

грудень 2011 р.


