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ДТЕК: від Київобленерго до 
Smart Grid
Київ 2019
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Київобленерго – це …

≈ 27 000 бізнес-клієнтів 

≈ 958 000 побутових клієнтів

≈ 49 000 км електромереж

≈ 3 300 співробітників

У травні 2019 року Київобленерго увійшов 
до енергетичного холдингу ДТЕК.

Оператор системи розподілу  (ОСР)

 Забезпечує якість та надійність 
електропостачання

 Управляє системою розподілу
 Експлуатує та ремонтує електролінії, підстанції 

та інше
 Приєднує та відключає споживачів до мереж
 Встановлює лічильники електроенергії, фіксує 

та приймає покази
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ДТЕК Київські
електромережі

ДТЕК Дніпровські
електромережі

ДТЕК Донецькі
електромережі

ДТЭК ПЕС-
Енерговугілля

ДТЕК Високовольтні
мережі

Одесаобленерго

Київобленерго

ДТЕК МЕРЕЖІ* – ЦЕ:
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18 тис. спеціалістів

91% виробничий персонал

7 ОСР

5 регіонів (Київ, Київська область, 

Дніпропетровська область, Донецька
область, Одеська область )

198 тыс. км електромереж

5,6 млн клієнтів

Енергетика – основа для  майбутнього цифрового світу
Мережі – основа енергетики
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*Операторы систем распределения (ОСР) ДТЭК работают в Киеве и Киевской, Днепропетровской, Одесской областях, а также на контролируемой 
территории Донецкой области. Указанные ОСР действуют исключительно в рамках действующего законодательства с целью постоянного
увеличения эффективности их работы, улучшения клиентского сервиса, уменьшения сроков на присоединение к их сетям. При этом, данные компании 
являются субъектами естественных монополий и не осуществляют деятельности по поставке и производству электрической энергии. 
Деятельность по распределению электрической энергии с 01.01.2019 была полностью отделена (проведён анбандлинг) от деятельности по поставке 
электрической энергии и производству. Деятельность ОСР полностью регулируется национальным регулятором – НКРЭКУ, в том числе и в части

деятельности субъектов естественных монополий. 
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Стратегічна мета всіх ОСР – стати Smart Grid

 системи працюють злагоджено і надійно

 електропостачання – безперебійне

 аварії швидко локалізуються та лагодяться

 клієнти отримують вичерпну інформацію про причини відсутності електроенергії 
та тривалість робіт із його відновлення

 більшість послуг, як то консультація чи приєднання – онлайн...

… робота компанії непомітна для її клієнтів.
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Від «обленерго» до Smart Grid

× Часткова телемеханізація  
× «Паперове управління» інфраструктурою
× Ручне управління об’єктами (телефон)
× «Аналоговий» збір та обробка показників лічильників
× Послуги для клієнтів: 100% офлайн

 Автоматизована система диспетчерського 
управління мережею

 Цифрові-сервіси для клієнтів: 90% онлайн
 Smart metering (розумні лічильники) 
 Mobility: система дистанційного планування та 

контроля виконання технічних робот  
 Asset managment: цифрове управління 

інфраструктурою

Обленерго Smart Grid 
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Ми чуємо наших клієнтів

- Я чекав 2 години у черзі! - Коли буде світло? 

- Не можу вам додзвонитись!
- Коли мій будинок підключать до електрики?

- Чому 10 чоловік стоять в одне віконце?

- Я не розумію, за що я сплачую
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Пріоритетні напрями  роботи

Приєднання до інфраструктури 
мереж

Покращення клієнтського 
сервісу

Зменшення аварійних 
відключень електроенергії 

 Високий рівень обслуговування 
 Системи інформування клієнтів
 Онлайн планування послуг 

 Зменшення часу приєднання до 
мереж

 Зрозуміла та прозора система 

 Модернізація інфраструктури 
 Зменшення часу аварійних 

відключень
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Завдання №1: зменшити час приєднання до мереж

Нова система приєднань:

Особистий кабінет онлайн: 

 Подача заявок і повного пакету документів для приєднання 
 Видача ТУ на стандартні приєднання
 Можливість покроково відслідковувати статус проекту 
 Оплата послуг з приєднання
Візит в ЦОК:
 Лише 1-2 візити до центру обслуговування – фінальне 

підписання договору з розподілу
 Персональний підхід: за кожним клієнтом буде закріплений 

фахівець

Стандартне приєднання – 25 днів
Видача документів (ТУ) онлайн – 1-2 візити до ЦОК
100% контроль статусу виконання робіт онлайн

Існуюча система приєднань:

 100% паперове оформлення документів 
 Необхідність особистого візиту в РЕМ і ЦОК – від 5 

до 12 візитів  
 Відсутнє інформування клієнтів про статус процесу 

приєднання

Стандартне приєднання – 63 дні (2018)
Видача документів офлайн
Клієнт робить до 12 візитів до ЦОК
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Зручна послуга  «приєднання онлайн». Як  це працює?

Стандартне приєднання 

до 25 днів3-5 днів

Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4 

Завантаження 
документів 

Онлайн статус 
виконання робіт 

Визначення типу 
приєднання 

Отримання ТУ та 
рахунку 
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Завдання 2: зменшити аварійних відключень електроенергії 

Геоінформаційна система Автоматизована система 
диспетчерського управління

Інвестиційна програма 

 Локалізація аварій онлайн
 Планування маршрутів ремонтних 

бригад онлайн

 Переключення аварійних ділянок 
на резервне живлення онлайн

 Контроль мережі онлайн 

 Заміна повітряних ліній на кабельні
 Розумний облік 
 Пріоритетна модернізація обладнання з 

ціллю збільшення надійності 
електропостачання клієнтам

2025
Середня тривалість відключення 350 хв (SAIDI)
Локалізація – автоматично і миттєво, ліквідація аварій 
протягом 2-4х годин

2019
Середня тривалість відключення  496 хв (SAIDI)
Час локалізації місця аварії 5-8 годин
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Завдання 3: побудувати клієнтський сервіс відповідно  до  
світових стандартів

× Інформування клієнтів: відсутність 
автоматичних систем інформування 

× Час очікування в кол-центрі 80 с

× Некомфортні ЦОКи

 Інформування клієнтів – мультиканальність: 
проактивне інформування  про відключення –
мобільний додаток 

 Час очікування в кол-центрі до 30 сек

 Замовлення послуг через ЦОК/сайт/мобільний 
додаток

 Поступова трансформація ЦОКів до світового 
зразка 
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Система комунікації з клієнтом сучасного ОСР

ЦОК
Кол-центр 

Новий клієнтський портал 
Мобільний додаток

Мережі онлайн  

 Замовлення послуг онлайн

 Інформування про аварійні 
відключення онлайн

 Новий особистий кабінет

 Проактивне інформування про 
аварійні/планові відключення 
(від клієнта та компанії)

 Передача показників лічильників

 Замовлення послуг онлайн: 
лічильниками/ремонти/підключе
ння

 Стандартизація системи обслуговування

 Зміна формату центрів обслуговування 
клієнтів. Відкриття нового ЦОК в Ірпені 

 Планування точного дати/часу візиту 
фахівця

 Зменшення часу очікування в кол-
центрі до 30 секунд
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Мережі онлайн: як працює мобільний додаток?

Фіксує показники лічильника

Інформує клієнтів про час відновлення після 
аварії

Інформує клієнтів про планові ремонтні роботи   

Замовлення послуг та планування візитів 
фахівців 

Завантажує інформацію про відключення/аварії
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Перші проекти 2019-2020

Нові приєднання до 
інфраструктури

Клієнтський сервіс 

Зменшення часу 
відключення 
електроенергії 

Подача заявок на приєднання онлайн 
листопад 

Новий ЦОК в м. Ірпінь

Мобільний додаток
грудень

Геоінформаційна система - 6 районів***
грудень 

2019 2020

Новий клієнтський портал

Заміна найбільш аварійних ділянок повітряних ліній на кабельні 

Система планування візитів фахівців –
6 районів **

листопад – грудень

Видача ТУ на стандартні приєднання  
онлайн – 4 райони *

грудень
Видача ТУ онлайн для всіх районів Київської області

Геоінформаційна система для 19 районів

I півріччя II півріччя 

*      Києво-Святошинський, Ірпінський, Вишгородський, Бориспільський райони
**    Києво-Святошинський, Ірпінський, Вишгородський, Макарівський, Бородянський, Іванківський райони
***  Києво-Святошинський, Ірпінський, Вишгородський, Бориспільський, Броварський, Васильківський райони

Система планування візитів фахівців
19 районів 



Готові відповісти на ваші 
питання


