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Змінено структуру Міністерства 
та утворено Директорати
У період з жовтня по листопад було оголошено та 
проведено конкурси на заміщення вакантних посад 
фахівців з питань реформ у Директорати за 
результатами конкурсу було визначено переможців

Енергетична стратегія України до 2035 року
Розроблено базовий документом державної 
енергетичної політики, що визначає цілі розвитку 
енергетичного сектору у відповідності з потребами 
економічного і соціального розвитку на період 
до 2035 року, а також формулює завдання органів 
виконавчої влади в сфері управління енергетичним 
сектором

Євроінтеграція
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Реалізація ЗУ №4493 «Про ринок 
електричної енергії»

Розпочато процес впровадження нової моделі ринку 
електричної енергії України 

Розпочато процес об’єднання енергосистем 
України та Європи 



3

Реалізація ЗУ №2250 «Про ринок 
природного газу»

Розпочато процес відбору членів незалежної 
наглядової ради нового оператора ГТС

Розпочато процес пошуку міжнародних  
партнерів для спільного управління ГТС
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Реалізація ЗУ №2966 «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг»
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Проведено оптимізацію структури 
державних підприємств

Схвалено Концепцію реформування 
та розвитку вугільної промисловості

Утворено Державне підприємство 
«Національна вугільна компанія»



5.1

Реструктуризація вугільної промисловості

Очікувана річна економія
складає майже

Оптимізація штатів 
апаратів управлінь

Оптимізація структури
допоможіних підрозділів

Зменшення кількості
об’єктів соціальної 
інфраструктури 

Централізація процедур
закупівлі товарів, робіт
та послуг

Використання наявного
обладнання після 
капітального ремонту

Зменшення термінів 
та вартості ліквідації
шахт

Економічний ефект

Створення державного підприємства 
«Національна вугільна компанія»
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Диверсифікація 
енергетичних ресурсів
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Інформація щодо витрати вугілля
Реалізовано пілотні проекти 
з метою заміщення дефіцитного 
антрацитового вугілля



6.1

Диверсифікація енергетичних ресурсів

Аналіз ефекту переведення  енергоблоків 
ПАТ «Центренерго» на газову групу вугілля

Переведення даних блоків 
дозволить зекономити  до 

1 млн. тонн 
антрацитового вугілля на рік

Загальна орієнтовна вартість 
проекту становить до 
240 млн. гривень.

Про проект:

Переведення двох енергоблоків 
№2,5 Зміївської ТЕС 
ПАТ«Центренерго» на 
використання  вугілля газової групи



6.2

Диверсифікація енергетичних ресурсів

Економічний ефект  від реалізаціі проекту  
будівництва ПЛ 750кВ «Запорізька АЕС —  
Каховська»

250
ТИС. ТОНН
ВУГІЛЛЯ

ЗА МІСЯЦЬ
ЕКОНОМІЯ
ЕКВІВАЛЕНТНО

750
ТИС. ТОНН ВУГІЛЛЯ

ЗА 2017 РІК  
ОРІЄН ТОВНО



360
ТИС. ТОНН
ВУГІЛЛЯ

1,44
МЛН.Т. ВУГІЛЛЯ

ЗА РІК
ОРІЄНТОВНОЗА МІСЯЦЬ

ЕКОНОМІЯ
ЕКВІВАЛЕНТНО

6.3
Економічний ефект від реалізаціі 
проекту будівництва  Рівненська АЕС 
— Київська з  розширенням ПС 750кВ «Київська»

Диверсифікація енергетичних ресурсів



6.4

Диверсифікація енергетичних ресурсів

2016 2017 2018 2019 2020

ВВЕДЕННЯ В  
ЕКСПЛ УАТАЦІЮ

ПОЧАТОК  
БУДІВНИЦТ ВА

БЛОК

№3
БЛОК

№4

324 МВ т
ГЕНЕРАТОРНИЙ РЕЖИМ

421 МВ т
НАСОСНИЙ РЕЖИМ

700
ТИС. ТОНН
ВУГІЛЛЯ

3

446
МЛН М

ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Економічний ефект  
за 1 рік

Від зниження кількості  
пусків теплових блоків

Будівництво двох додаткових гідроагрегатів
на Дністровській ГАЕС



II



Систематична оцінка поточного стану галузі

Впродовж 2017 року завершено проведення 
10 внутрішніх аудитів підприємств, що належать 
до сфери управління Міністерства

Аудитом попереджено порушень на загальну суму
144 млн. гривень 
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Стабілізація фінансового 
стану та розвиток державних 
підприємств ПЕК
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Експорт

2017

2016

4 707

3 504

+34,4%

[млн. кВт × год]

Мета - відкрити нові ринки та відновити 
експорт електроенергії



11

Мета:

Консорціумом у складі 3 іноземних 
компаній сформувало концептуальну 
записку та техніко-економічне 
обґрунтування здійснення 
державно-приватного партнерства 
щодо Проекту
 
На засіданні робочої групи з реалізації 
Проекту, яку утворено наказом 
Міненерговугілля від 17.10.2016 № 660, 
схвалено висновок за результатами 
аналізу ефективності здійснення 
державно-приватного партнерства Проекту
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Мета:

Розпочато реалізацію проекту 
будівництва Централізованого 
сховища відпрацьованого 
ядерного палива 

Проект дозволить позбутись 
залежності від послуг російських 
підприємств та забезпечить 
щорічну економію $200 млн 



13 Капітальні ремонти обладнання атомних 
електростанцій

Мета - забезпечити надійну та ефективну 
роботу електростанцій

Продовжено термін експлуатації 
енергоблока №3 Запорізької АЕС на 10 років

На 2018-2020 роки розроблена програма 
капітальних та середніх ремонтів обладнання 
атомних електростанцій

Введено в дослідну експлуатацію Комплекс 
спеціальної підготовки ремонтного персоналу



14 Відновлювальні джерела енергії

Виробництво

2017

2016

140 603

139 098

+1,1%

Мета - збільшити об`єм генерації 
електроенергії за рахунок 
відновлювальних джерел

Лише у І півріччі 2017 року було 
введено 52 об'єкти загальною 
потужністю 126,5 МВт до 288 вже 
існуючих об’єктів відновлюваної 
електроенергетики 

За останні 3 роки залучено більше 
700 млн євро у нові потужності з 
виробництва екологічної енергії 
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Мета - збільшення видобутку 
та зменшення споживання

Видобуток*

27 596
28 100

+1,8%

19 000
18 280 +3,9%

Споживання

(*оперативні дані за 11 місяців, в млн.куб.м) 

*
2017
2016
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Заявлені цілі:

Проведено командно-штабні навчання 
спільно з Центром передового досвіду 
НАТО для відпрацювання питань захисту 
критичної електроенергетичної 
інфраструктури та реагування на загрози 
порушення стійкості її функціонування 
на загальнодержавному рівні
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Заявлені цілі:

У поточному році оздоровлено 
29 123 працівника  
та 12 335 дітей працівників ПЕК

Внесено зміни, які нададуть 
з 1 січня 2018 року право на 
пільгову пенсію працівникам 
підприємств зайнятих 
на уранововму виробництві
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