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ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
за січень-червень 2012 року 

Протягом січня-червня 2012 року енергокомпанії та підприємства електроенергетичної 
галузі, підприємства і організацій вугільної та нафтогазової галузей, 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 
паливо та енергозабезпечення населення і економіки України, а також збору коштів за спожиті 
електро- і теплоенергію та паливні ресурси. 

Виробництво електроенергії, видобуток і постачання вугілля, газу, нафти
Енергетика. За 6 місяців 2012 року, за звітними даними, електростанціями України 

вироблено 100141,3 млн кВт•год, що на 3381,3 млн  кВт•год, або на 3,5 % більше ніж за 5 
місяців 2011 р. (табл. 1). Тепловими електростанціями енергогенеруючих компаній вироблено 
38549,8 млн кВт•год, що на 2722,5 млн  кВт•год, або на 7,6 % більше ніж за відповідний період 
минулого року. Теплоелектроцентралями вироблено 5684,0 млн  кВт•год, що на 317,3 млн 
кВт•год, або на 5,3 % менше ніж за 6 місяців 2011 р. Атомними електростанціями вироблено 
45313,5 млн кВт•год, що у порівнянні з січнем–червнем 2011 року більше на 1327,9 млн 
кВт•год, або на 3,0 %. Гідроелектростанціями та гідроакумулюючими електростанціями за 6 
місяців 2012 року вироблено 6111,9 млн кВт•год, що на 423,6 млн кВт•год, або на 6,5 % менше 
ніж у січні–червні 2011 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–червень 2012 року від загального по ОЕС складав 44,2 %, 
виробіток електроенергії АЕС складав 45,2 %, а виробіток ГЕС та ГАЕС – 6,1 %. За 6 місяців 
2011 року частка виробітку ТЕС та ТЕЦ, АЕС, ГЕС та ГАЕС складала відповідно 44,2 %, 45,2 
% і 6,1 %.

Виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС та з використанням 
біомаси) склало 266,2 млн кВт•год, що на 261,4 млн кВт•год більше ніж у січні–червні 2011 
року. 

Слід зауважити, що виробництво електроенергії електростанціями інших відомств (блок-
станціями і комунальними ТЕЦ) у січні–червні 2012 року склало 4215,9 млн кВт•год, що на 
189,6 млн кВт•год менше ніж за відповідний період 2011 року. 

За січень–червень 2012 року тепловими та атомними електростанціями і районними 
котельнями Міненерговугілля відпущено 16183,3 тис. Гкал, що на 343,4 тис. Гкал, або на 2,2 % 
більше ніж за відповідний період минулого року.

На початок 2012 року запаси палива на електростанціях складали: вугілля – 3982,4 тис.  
тонн, мазуту – 128,1 тис. тонн (на початок 2011 року відповідно 3262,9 тис. тонн та 116,8 тис. 
тонн ). 

Загальний обсяг вуглепостачання на теплоелектростанції протягом 6 місяців 2012 року 
склав 18985,3 тис. тонн., що на 1357,6 тис. тонн більше ніж за цей період 2011 року. Витрати 
вугілля на виробництво електроенергії склали 18853,1 тис.тонн, що на 1065,0 тис. тонн більше 
ніж у 2011 році. Запаси вугілля на 01.07 2012 р., становили 4114,6 тис. тонн, що на 1012,1 тис. 
тонн більше ніж 01.07 2011 року.

Топкового мазуту за 6 місяців 2012 року спожито 24,7 тис. тонн, що на 4,0 тис. тонн 
більше ніж за цей період 2011 року. Запас мазуту на 01.07 2012 р. склав 122,1 тис. тонн. 

Використання природного газу на теплових електростанціях України за 6 місяців 2012 
року становило 2911,8 млн м3, що на 18,6 млн м3 менше ніж за цей період минулого року. При 
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З початку 2012 року спостерігається збільшення електроспоживання 
Споживання електроенергії (брутто) у січні–червні 2012 р. склало 95900,3 млн кВт•год, 

що на 1598,7 млн кВт•год, або на 1,7 % більше, ніж за 6 місяців 2011 р. (табл. 2). Відпуск 
електроенергії споживачам збільшився відносно відповідного періоду минулого року на 745,1 
млн кВт•год, або на 1,0 % і склав 77093,5 млн кВт•год при 76348,4 млн кВт•год за 6 місяців 
2011 року.

Загалом збільшення електроспоживання (нетто) відбулося, переважно, за рахунок 
збільшення обсягу споживання електричної енергії хімічною та нафтохімічною промисловістю 
(на 3,5 %), будівництвом (на 6,2 %), сільгоспспоживачами (на 11,4 %), а також іншими 
непромисловими споживачами (на 7,4 %) та населенням (на 4,2 %).

Видобуток вугілля. За січень–червень 2012 року вугледобувними підприємствами 
України видобуто 42799,3 тис. тонн вугілля, що на 2097,0 тис. тонн (або на 5,2 %) більше 
порівняно з відповідним періодом 2011 року. При цьому видобуток енергетичного вугілля 
збільшився на 2283,9 тис. тонн (або на 8,2 %), коксівного – зменшився на 186,9 тис. тонн (або 
на 1,5 %).

Протягом січня-червня 2012 р. загальний обсяг видобутку вугілля вугледобувними 
підприємствами, що підпорядкований Міненерговугілля України видобуто 12119,1 тис. тонн 
вугілля, що на 28,9 тис. тонн (або на 0,2 %) більше порівняно з відповідним періодом минулого 
року. В тому числі видобуток енергетичного вугілля збільшився на 320,6 тис. тонн (або на 3,9 
%), коксівного – зменшився на 291,7 тис. т (або на 7,6 %). 

Видобуток нафти та газу. Обсяги видобутку нафти з газовим конденсатом протягом 6 
місяців 2012 року зменшились на 48,1 тис. тонн (або на 2,9 %) по відношенню до аналогічного 
показника 2011 року, і становлять 1630,2 тис. тонн. Обсяги видобутку підприємствами НАК 
“Нафтогаз України” у порівнянні з показником минулого року зменшились на 60,1 тис. тонн 
(або на 3,9 %) і становлять 1481,7 тис. тонн.

За 6 місяців 2012 року видобуток газу на 100,6 млн м3 (або на 1,0 %) більше ніж за 6 
місяців 2011 року і склав 10118,6 млн м3. Обсяг видобутку газу підприємствами НАК  “Нафтогаз 
України” більше на 49,9 млн м3 (або на 0,6 %) і становить 9087,7 млн м3.

Таблиця 1 
Динаміка і структура виробництва електроенергії 

за січень-червень 2012 року 
6 місяців 2011 р. 6 місяців 2012 р. Відхилення 

проти 
минулого року, у % до   у % до  

млн 
кВт·год загальн. 

млн 
кВт·год загальн.      (+,-)  

виробн. виробн. 
млн 

кВт·год % 
Виробіток ел.ен. по Україні 96760,0 100,0 100141,3 100,0 3381,3 3,5 
у тому числі:
  з них  ТЕС та ТЕЦ: 41828,6 43,2 44233,8 44,2 2405,2 5,8 
            ТЕС ГК - всього: 35827,3 37,0 38549,8 38,5 2722,5 7,6 
            ТЕЦ: 6001,3 6,2 5684,0 5,7 -317,3 -5,3 
            ГЕС та ГАЕС 6535,5 6,8 6111,9 6,1 -423,6 -6,5 
            АЕС  43985,6 45,5 45313,5 45,2 1327,9 3,0 

            ВЕС,СЕС,біомаса 4,8 0,0 266,2 0,3 261,4 
100,

0 
Блок-станціями та іншими 
джерелами 4405,5 4,6 4215,9 4,2 -189,6 -4,3 

цьому ТЕС енергогенеруючих компаній спожили 245,7 млн м3, що на 30,4 млн м3 більше ніж 
за цей період 2011 року.
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Таблиця 2 
Динаміка і структура споживання електроенергії за 6 місяців 2012 року 

Ел. спожи-  + / -  + / - Питома  Питома  
Групи споживачів вання 2012 р. до 2011 р. до 2011 р. вага, % вага, % 

млн кВт·год 
млн 

кВт·год % 2 011 р. 2 012 р.
Споживання ел.ен. (брутто) 95904,7 1603,1 1,7 
Споживання ел.ен. (нетто) 77079,7 731,3 1,0 100 100
у тому числі: 
1.Промисловість 35980,3 -331,4 -0,9 47,6 46,7
   у тому числі: 
   Паливна 4617,8 -155,7 -3,3 6,3 6,0
   Металургійна 18755,1 -207,6 -1,1 24,8 24,3
   Хімічна та нафтохімічна 3150,5 85,2 2,8 4,0 4,1
   Машинобудівна 3033,5 -195,2 -6,0 4,2 3,9
Будів.матеріалів 1201,4 -13,6 -1,1 1,6 1,6
Харчова та переробна 2286,2 62,0 2,8 2,9 3,0
   Інша 2935,9 93,6 3,3 3,7 3,8
2.Сільгоспоживачі 1815,7 165,4 10,0 2,2 2,4
3.Транспорт 4755,0 -360,6 -7,0 6,7 6,2
4.Будівництво 534,9 32,6 6,5 0,7 0,7
5.Ком.-побутові споживачі 9506,0 64,7 0,7 12,4 12,3
6.Інші непромисл.споживачі 3607,4 251,4 7,5 4,4 4,7
7.Населення 20880,3 909,3 4,6 26,2 27,1

Постачання та переробка нафти. Протягом 6 місяців 2012 року на НПЗ та Шебелинський 
ГПЗ поставлено 2 765,9 тис. тонн нафтової сировини, що менше аналогічного показника 2011 
року на 1648,6 тис. тонн (на 37,3 %). В тому числі, на Шебелинський ГПЗ поставлено 326,5 тис. 
тонн газового конденсату власного видобутку, що на 16,2 тис. т (на 4,7 %) менше порівняно з 
січнем–червнем 2011 року.

За 6 місяців 2012 року на НПЗ надійшло 2428,8 тис. тонн нафти, в тому числі: 1664,4 тис. 
тонн – власного видобутку (68,5 % від загального обсягу поставки), 764,4 тис. тонн імпортовано 
(відповідно – 36,1 %), в тому числі: 724,8 тис. тонн – з Російської Федерації (відповідно – 31,5 
%). По відношенню до показника 2011 року обсяг поставки нафти зменшився на 1594,8 тис. т 
(на 39,6 %). Обсяг переробки нафтової сировини зменшився порівняно з аналогічним періодом 
2011 р. на 1899,3 тис. тонн, або на 41,6 % і склав 2667,1 тис. тонн.

Транспортування нафти. Протягом січня–червня 2012 р. обсяг транспорту-вання нафти 
підприємствами магістральних нафтопроводів зменшився порівняно із аналогічним періодом 
2011 року на 4506,3 тис. тонн (або на 32,0 %). При цьому транзитом до країн Західної Європи 
(Словаччини, Угорщини, Чехії) протранспортовано на 2133,8 тис. тонн (або на 23,3 %) менше 
порівняно із аналогічним показником 2011 року, для потреб України – менше на 2372,5 тис. 
тонн (або на 48,1 %) і становить 7034,0 тис. тонн.

Аналіз сплати за спожиту електроенергію за січень-червень 2012 року
За січень-червень 2012 року споживачам відпущено електричної та теплової енергії на 

суму 52242,2 млн грн, фактична оплата становила 49749,7 млн грн, або 95,2 %. За електричну 
енергію всього сплачено 46952,1 млн грн, або 96,4 %, що на 0,4 % менше ніж за 6 місяців 2011 
року. У січні–червні 2012 року товарний відпуск електричної енергії складав 48717,1 млн грн.   

Вище середнього показника (96,3 %) розрахунки за відпущену споживачам у січні-
червні 2012 року електроенергію були проведені у Вінницькій (на 100,7 %), Волинській (на 
97,7 %), Дніпропетровській (на 98,8 %), Житомирській (на 99,6 %), Закарпатській (на 102,9 
%), Запоріжській (на 98,0 %), Івано-Франківській (на 100,8 %), Кіровоградській (на 97,8 %), 
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Київській (на 99,1 %),  Миколаївській (на 98,2 %), Одеській (на 100,5 %), Полтавській (на 
97,2%), Рівненській (на 99,9%), Сумській (на 99,7 %), Тернопільській (на 99,8 %), Херсонській 
(на 102,1 %), Хмельницькій (на 100,0 %), Черкаській (на 101,7 %), Чернівецькій (на 98,9 %), 
Чернігівській (на 100,5 %) областях, АР Крим (на 98,2 %), м. Севастополь (на 98,5 %).

Нижче середнього показника обсягу розрахунків за відпущену у січні–червні 2012 року 
електричну енергію проведені у Донецькій (на 92,2 %), Луганській (на 89,4 %), Львівській (на 
96,0 %), Харківській (на 93,9 %) областях, м. Київ (на 95,5 %).

За січень-червень п.р. енергопостачальними компаніями куплено електроенергії в ДП 
“Енергоринок” за регульованим тарифом на 40420,2 млн грн, а сплачено за неї 39131,4 млн грн, 
або 96,8 % від її вартості. Повністю розрахувалися з ДП “Енергоринком” 21 енергопостачальна 
компанія. 

У повному обсязі розрахувалися з ДП "Енергоринком" за січень-червень 2012 року 
Вінницяобленерго (на 102,4 %), Волиньобленерго (на 101,2 %), Закарпаттяобленерго (на 101,3 
%), Київобленерго (на 100,9 %), Крименерго (на 105,7 %), Миколаївобленерго (на 102,0 %), 
Одесаобленерго (на 100,8 %), Прикарпаттяобленерго (на 100,0 %), Полтаваобленерго (на 101,1 
%), Севастопольенерго (на 100,9 %), Сумиобленерго (на 103,5%), Херсонобленерго (на 102,0 
%); Хмельницькобленерго (на 105,8 %), Чернівціобленерго (102,7 %), Чернігівобленерго (на 
105,3 %), Сервіс-Інвест (на 103,8 %), Енергія-Новий Розділ (107,2 %), Східно-Кримська ЕК 
(106,0 %), Атомсервіс (109,2 %), Енергія Новоявірськ (114,4 %). Однак існуючий рівень оплати 
не дає можливості всім енергетичним компаніям фінансувати свої невідкладні потреби. 

Вище середнього показника по розрахунках (96,8 %) серед енергопостачальних компаній 
країни розрахувались з ДП «Енергоринок» за куповану електричну енергію: Дніпрообленерго 
(97,3 %); Житомиробленерго (99,3 %); Запоріжжяобленерго (96,9 %); Кіровоградобленерго 
(99,3 %); Львівобленерго (98,9 %); Рівнеоблправління (99,9 %); Тернопільобленерго (97,1%); 
Черкасиобленерго (98,5%); Придніпровська залізниця (99,1%), Південна залізниця (99,9 %).

Всього по Україні 25192 боржників із сумою боргу 12,7 млрд грн, з них відключено 
від електричних мереж 8,357 тисяч боржників. До них вживаються заходи щодо припинення 
безоплатного споживання електроенергії. Станом на 01.07.12 кількість боржників, сума боргу 
та кількість відключених боржників по ПАТ «Вінницяобленерго» (425 боржники, 75,8 млн 
грн боргу, 114 відключених боржника), Волиньобленерго (432–64,5–38), Дніпрообленерго 
(3780–1038,5–286), Донецькобленерго (2053–2875,8–1200), Житомир-обленерго (341–
66,9–135), Закарпаттяобленерго (808–80,0–395), Запоріжжяобленерго (461–698–179), 
Прикарпаттяобленерго (421–36,4–74), Київенерго (2889–929,8–1578), Кірово-градобленерго 
(64–43,5–30), Крименерго (842–563,2–463), ЛЕО (1724–969,6–836), Львівобленерго (426–45,6–
283), Миколаївобленерго (714–75,6–0), Одесаобленерго (947–209,6–269), Полтаваобленерго 
(104–95,6–48), Рівнеенерго (2347–28,8–84), Севастопольенерго (277–43,6–133), Суми 
(314–54,7–154), Харківобленерго (674–610–244), Херсонобленерго (584–202,6–881), 
Хмельницькобленерго (191–37,3–29), Черкасиобленерго (863–122,1–99), Чернівціобленерго 
(473–204,1–162), Чернігівобленерго (46–21,3–21). 

Оплата електроенергії всіма видами платежів генеруючим компаніям та іншим участникам 
ОРЕ за січень–червень 2012 р. склала 38,7 млрд грн при товарній продукції 40,2 млрд грн, або 
96,3 % (по НАЕК “Енергоатом” сплачено – 97,6 %, “Центренерго” – 90,3 %, “Дніпроенерго” – 
102,7 %, “Донбасенерго” – 88,6 %, “Західенерго” – 93,2 %, “Східенерго” – 97,8 %, Харківська 
ТЕЦ-5 – 106,1 %, Київенерго – 102,9 %, ПАТ “Укргідроенерго” – 88,8 %, Закарпаттяобленерго 
ГЕС – 93,4 %, теплоелектроцентралі – 103,7 %, виробники альтернативної е/е – 86,1 %, НЕК 
«Укренерго» – 93,5 % від товарного відпуску енергії). Всього виробникам е/е та НЕК плата 
склала 47,2 млрд грн при товарній продукції 48,8 млрд грн або 96,8 %.

Дебіторська заборгованість за відпущену енергію споживачам у порівнянні з початком 
року (табл. 3) збільшилась на 2158 млн грн і становить на 01.07 2012 року – 15625 млн  грн. 
Як і раніше, найбільшими боржниками залишаються підприємства Держжитлокомунгоспу 
(46,5 % від загального боргу), вугільної промисловості (19,2 %), хімічної та металургійної 
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промисловості (5,3 %), галузей держбюджету (0,8 %). Загальна дебіторська заборгованість за 
спожиту енергію становить 15689 млн грн.

Таблиця 3 
Дебіторська заборгованість за відпущену енергію споживачам (млн грн) 

На 1.01.12 На 1.07.12 +,- до 1.01.12 % росту 
Вугільна промисловість 2 100 3 011 911 43,38
Хімічна та металургійна промис. 1 122 829 -293 -26,11
Машинобудівна промисловість 185 192 7 3,78
Агрокомплекс 130 125 -5 -3,85
Держжитлокомунгосп 6 225 7 278 1 053 16,92
    в т.ч. водоканали 3 826 4 746 920 24,05
Держбюджет 98 136 38 38,78
Місцевий бюджет 64 66 2 3,13
Інші галузі 1 263 3 988 2 725 215,76
Разом 13 467 15 625 2 158 16,02
у тому числі: 
заборгованість за ел. енергію 11 654 13 085 1 431 12,28
заборгованість за теплову 
енергію 1 813 2 540 727 40,10
Інша дебіторська заборгован. 115 64 -51 -44,35
Всього 13 582 15 689 2 107 15,51

 Внутрішньогалузева заборгованість на 01.07.2012 року складає: обленерго перед ДП 
"Енергоринок" – 15668 млн грн, ДП «Енергоринок» перед генеруючими компаніями – 14865 
млн грн.

Зовнішня кредиторська заборгованість енергопідприємств у порівнянні з початку року  
(табл.4) збільшилася на 121 тис. грн і станом на 01.07.12 р. склала 11554 млн грн, а загальна 
кредиторська заборгованість з урахуванням заборгованості по позикам склала 19259 млн грн.

Таблиця 4 
Зовнішня кредиторська заборгованість енергопідприємств 

На 1.01.12 На 1.07.12 +,- до 1.01.12 % росту 
За вугілля 1 563 1 575 12 0,77
За мазут 3 14 11 366,67
За газ 953 1 264 311 32,63
За ядерне паливо 120 246 126 105,00
Іншим 8 791 8 454 -337 -3,83
Всього кредиторська заборгов. 11 433 11 554 121 1,06
Заборгованість по кредитам 7 692 7 705 13 0,17
Перевищення кредиторської  
заборгованості над дебіторською -2 149 -4 135

Газопостачання та споживання природного газу. НАК ”Нафтогаз України” за 6 місяців 
2012 року споживачам реалізовано 23836,2 млн м3 природного газу вартістю 42880,6 млн грн, 
за який сплачено 36933,5 млн грн. Рівень оплати за спожитий природний газ всіма категоріями 
споживачів України становить 86,1 %.

За 6 місяців 2012 року енергогенеруючими компаніями України спожито 251,5 млн м3 
природного газу, що на 63,2 млн м3 більше порівняно із відповідним періодом минулого року. 
Рівень розрахунків енергогенеруючих компаній за спожитий природний газ протягом червня 
2012 року становив – 106,2 % та за 6 місяців 2012 року – 99,2 % (спожито на сумму 831,5 млн 
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грн, сплачено 824,9 млн грн). Крім того попередня оплата станом на 01.07.12 складає 53,9 млн 
грн.

Розрахунки енергогенеруючих компаній України за спожите вугілля. Рівень розрахунків 
енергогенеруючих компаній НАК «ЕКУ» за товарну продукцію, вироблену вугільними 
підприємствами України протягом червня 2012 року становив 91,4%, за січень–червень 2012 
року – 97,0%.

За червень 2012 року обсяг поставленої товарної вугільної продукції зменшився порівняно 
з аналогічним показником червня 2011 року на 693,1 тис. тонн або на 62,3 % і склав 1 113,3 тис. 
тонн. За 6 місяців 2012 року енергогенеруючим компаніям поставлено 5876,0 тис. т вугілля, що 
на 7789,2 тис. тонн (або на 132,6 %) менше ніж за 6 місяців 2011 року. 

Розвиток галузей ПЕК та технічний стан підприємств. Протягом січня–червня 2012 року 
підприємствами галузей ПЕК, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, за 
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9277,5 млн грн капітальних вкладень, що на 95,5 
% більше відповідного показника 2011 року. В енергетиці освоєно 2374,3 млн грн капітальних 
вкладень, що на 11,2 % більше порівняно з аналогічним показником минулого року. В 
енергетичній галузі продовжуються роботи по будівництву Дністровської ГАЕС, реконструкції 
енергоблоків ТЕС, каскаду Дніпровських ГЕС, будівництву магістральних електромереж для 
видачі потужності блоків атомних електростанцій. 

НАК “Нафтогаз України” за 6 місяців 2012 року освоєно капітальних вкладень 6 778,2 
млн грн, що на 186,6 % більше ніж за 6 місяців 2011 року. За звітний період підключено 31 
газових свердловин.

У вугільній галузі освоєно 125,0 млн грн капітальних вкладень, що на 49,2 % менше 
порівняно з аналогічним показником минулого року. 

За 6 місяців 2012 року введено в дію основних фондів на суму 3 064,3 млн грн, у тому 
числі: –  енергетична галузь – 971,5 млн грн; –  нафтогазова галузь – 2030,8 млн грн; –вугільна 
галузь – 62,0 млн грн.

Хід ремонтної кампанії електричних мереж ТЕС. На ТЕС енергогенеруючих компаній 
станом на 06.07.2012 перебувають у ремонті 11 (2 602 МВт) енергоблоків, а саме: в капітальному 
ремонті – 2 (370 МВт) енергоблоки, в середньому ремонті – 3 (700 МВт) енергоблоки, в 
поточному ремонті – 6 (1 532 МВт) енергоблоків. Відремонтовано поточним ремонтом 22 (5 
801 МВт) енергоблоки, середнім ремонтом – 8 (1 932 МВт) енергоблоків.

На ТЕЦ в ремонті знаходяться 1 (250 МВт) енергоблок, 10 (1 790 т/год) парових котлів та 
6 (130 МВт) турбоагрегатів. Відремонтовано 4 (710 МВт) енергоблоки, 2 (390 т/год) парових 
котла, 1 (180 Гкал/год) водогрійний котел та 2 (84 МВт) турбоагрегати.

На ГЕС в реконструкції та капітальному ремонті знаходяться 12 (592 МВт) гідроагрегатів. 
Виконано капремонт і реконструкцію 16 (850,5 МВт) гідроагрегатів.

Згідно з графіком ремонтної кампанії на АЕС України у 2012 році заплановано: 4 
капітальних ремонти (ЗАЕС–3, 4; ЮУАЕС-1; РАЕС–3), 10 середніх ремонтів (ЗАЕС–1, 2, 5, 
6; ЮУАЕС–2, 3; РАЕС–1, 2, 4; ХАЕС–2), розпочати у 2012 році капітальний ремонт ХАЕС–1, 
який буде завершено у 2013 році.

Станом на 01.07.12 згідно з графіком на АЕС України виконуються: –  середні планові 
ремонти на енергоблоках ЮУАЕС–2,3, ЗАЕС-6;–  технічний ремонт на енергоблоці ХАЕС-1. 
Ремонти виконано на енергоблоках ЗАЕС-3,4, РАЕС-1,3,4 та ЮУАЕС-1.

Хід ремонтної кампанії електричних мереж. Для забезпечення надійної роботи 
електричних мереж та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року 
підготовлено наказ Міненерговугілля від 11 червня 2012 року№ 296 «Про забезпечення 
надійної роботи електричних мереж у 2012 році». 

За 5 місяців 2012 року в розподільних електричних мережах напругою   0,4–150 кВ 
виконані такі обсяги ремонтних робіт: 24522,7 км ліній електропередачі напругою 0,4–150 кВ, 
або 31,97 %, від плану року (76700,6 км); 11920 од. трансформаторних підстанцій напругою 
6–110 кВ, або 36,34 %, від плану року (32798 од.); Кошти, залучені на ремонт, склали 365,82 
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млн грн, або 31,69 %,  від плану року (1 154,3 млн грн).
Виконання інвестиційних програм енергопостачальними компаніями 
За перший квартал 2012 року енергопостачальні компанії виконали інвестиційні 

програми на суму 629,425 млн грн, або 91,6 % від плану першого кварталу 2012 року (687,336 
млн грн). За розділом 5.1.“Технічний розвиток, модернізація та будівництво  електричних 
мереж” виконання за перший квартал 2012 року складає 491,953 млн грн, або 107,1% від плану 
першого кварталу 2012 року (459,498 млн грн).

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 «ДТЕК 

Східенерго» за п‘ять місяців 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року 
збільшився на 1,8 % та складає 34,1 %. Найвищий коефіцієнт використання встановленої 
потужності за звітний період мають блоки потужністю 250 МВт – 56,4 % (у минулому році – 
61,8 %), 200 МВт – 44,1 % (у 2011 році – 42,0 %), 150 МВт – 45,9 % (у минулому році – 40,8 %), 
300 МВт – 36,4 %(у минулому році – 34,1 %), 100 МВт – 38,3 % (у 2011 році – 35,7 %). 

Збільшився коефіцієнт використання встановленої потужності по генкомпаніях: по ПАТ 
«Донбасенерго» на 1,8%, по ПАТ “Центренерго” на 6,3 %, по ПАТ “Західенерго” на 7,6 %. А 
зменшився по ПАТ “ДТЕК Дніпроенерго” на 0,7 %, по ТОВ «ДТЕК Східенерго»” на 5,3 %. 

Заборгованість з виплати заробітної плати. Станом на 1 липня 2012 року на державних 
підприємствах Міненерговугілля України загальна заборгованість із виплати заробітної плати 
склала 49787,6 тис. грн, у тому числі на підприємствах: електроенергетики – 1 789,8 тис. грн; 
атомно-промислового комплексу – 3 398,9 тис. грн; нафтогазового комплексу – 2 381,0 тис. 
грн; вугільної галузі – 42 217,9 тис. грн.

Експорт електроенергії, вугілля, нафтопродуктів
За 6 місяців 2012 року експорт електроенергії становить 4301,2 млн кВт•год, що на 1842,8 

млн кВт•год або на 75,0 % більше, ніж за 6 місяців 2011 року в т.ч.:
− до країн Східної Європи експортовано 2229,9 млн кВт•год електричної енергії, що на 

838,0 млн кВт•год або на 60,2 % більше ніж за 6 місяців 2011 року. 
– до країн СНД – 2071,3 млн кВт•год електричної енергії, що на 1004,8 млн кВт•год, або

на 97,2 % більше, ніж за 6 місяців 2011 року.  Основним експортером української електроенергії 
в 2011 і першій половині 2012 року є енергохолдинг «ДТЕК».

За 6 місяців 2012 року територією України за оперативними даними протранспортовано 
(транзитом) 44,3 млрд м3 природного газу, що на 13,8 млрд м3, або на 23,8 % менше ніж за 6 
місяців 2011 року. 

Протягом січня–червня 2012 року обсяг транспортування нафти підприємствами 
магістральних нафтопроводів транзитом до країн Західної Європи (Словаччини, Угорщини, 
Чехії) становив 7034,0 тис. тонн, що на 2133,8 тис. тонн (або на 23,3 %) менше порівняно із 
аналогічним показником 2011 року.

Підготовлено за даними Мінпаливенерго  та ДП “Енергоринок»
  Огляд Української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 435, липень 

2012 р.




