ЗВІТ
виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго» про:
1. Результати фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Вінницяобленерго» у 2017 році
Шановні акціонери та представники акціонерів! Дозвольте привітати Вас
на чергових загальних зборах акціонерів Товариства!
Я прозвітую Вам про роботу виконавчого органу Товариства, яким є
Дирекція, та про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства у 2017 році.
77. 1.1. Підрозділи з фінансової діяльності.
В 2017 році акціонерним товариством здійснювалась основна діяльність з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
на території Вінницької області та постачання електричної енергії за
регульованим тарифом. Виконувались додаткові роботи та послуги в тому
числі: розробка технічних умов та погодження проектної документації;
підключення споживачів; надання інформаційних послуг постачальникам
електроенергії за нерегульованим тарифом; позачергова технічна перевірка
правильності роботи засобів обліку; проектні роботи і таке інше.
Чистий дохід від реалізації продукції (без ПДВ) за 2017 рік склав
З млрд. 418 млн. гри. В порівнянні з 2016 роком він збільшився на 1 млрд.
34 млн. грн., тобто на 43 %.
Загальні витрати за минулий рік склали З млрд. 117 млн. грн. (форма 6НКРЕКП). В порівнянні з 2016 роком вони збільшились на 790 млн. грн., за
рахунок збільшення витрат на куповану електроенергію на 726 млн. грн.,
матеріальних витрат на 1 млн. 600 тис. грн., витрат на оплату праці і
відрахувань на соціальні заходи на 45 млн. грн., інших операційних витрат на 4
млн. грн. та амортизації на 14 млн. грн.
Собівартість
однієї
кіловат-години
в
2017
році
склала
1,25 грн./кВт*год., за 2016 рік - 1,02 грн./кВт*год. Збільшення собівартості
однієї кіловат-години у минулому році в порівнянні з 2016 роком пояснюється
зростанням тарифу на куповану електроенергію на 35 % і витрат на передачу та
постачання електроенергії на 10 %.
В результаті діяльності Товариства, чистий прибуток за 2017 рік
збільшився на 199 млн. грн. в порівнянні з 2016 роком, та склав 294 млн. грн.
Окремо варто зупинитись на надходженні і використанні коштів у
минулому році. Залишок коштів на початок 2017 року складав 19 млн. грн.
Протягом року на рахунки підприємства від операційної діяльності
надійшло 4 млрд. 238 млн. грн. (з ПДВ), в тому числі:
- від реалізації електроенергії —4 млрд. 31 млн. грн.;
- від транзиту (передачі) електроенергії- 56млн. грн.;
- за реактивну електроенергію - 39 млн. грн. ;
- від реалізації робіт, послуг - 56 млн. грн.;
- за послуги з приєднання —3 6 млн. грн.;
- надходження від штрафів, пені - З млн. грн.;
- інші надходження - 17млн. грн.;

Для здійснення усіх видів діяльності протягом року витрачено
4 млрд. 137 млн. грн., з них:
а) на операційну діяльність - З млрд. 971 млн. грн., в тому числі:
- за куповану електроенергію —2 млрд. 929 млн. грн.;
- за товарно-матеріальні цінності - 105 млн. грн.;
- на оплату праці - 523 млн. грн.;
- перераховано ПДВ -1 7 8 млн. грн.;
- податок на прибуток - 4 7 млн. грн.;
- інші податки —10 млн. грн.;
- на енергоресурси - 22 млн. грн.;
- на ремонт основних засобів —81 млн. грн.;
- на послуги виробничого характеру - 52 млн. грн.;
- на службові відрядження —4 млн. грн.;
- інші платежі з операційної діяльності - 20 млн. грн.
б) на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) витрачено
166 млн. грн., в тому числі на:
інвестиційну програму -1 3 3 млн. грн.;
інші інвестиції - 6 млн. грн.;
на послуги з приєднання —2 7 млн. грн.
Залишок коштів на рахунку на кінець 2017 року склав 150 млн. грн.
Приведені мною дані щодо використання коштів в 2017 році свідчать про
те, що із загальної суми використаних коштів витрачено: на куповану
електроенергію - 71 % ; на закупівлю товарно-матеріальних цінностей - 3%; на
заробітну плату - 13 %; перераховано податків - 6 %; на інші операційні цілі та
платежі - З %; на інвестиційну діяльність - 4 %.
Впродовж 2017 року Дирекції акціонерного товариства довелось
працювати в доволі складних умовах, які в значній мірі залежали від непростої
економічної ситуації в енергетичній галузі, та й у державі в цілому. Нам
вдалося зберегти не тільки стабільність роботи підприємства, але й забезпечити
прибуткову діяльність товариства, що є одним з головних досягнень минулого
року.
77. 1.2. Підрозділи з комерційної діяльності.
У
звітному році діяльність Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» велася за
декількома напрямками, а саме:
■ забезпечення 100-відсоткової оплати реалізованої електричної енергії, а
також повернення боргів за спожиту електроенергію і недопущення
накопичення нової заборгованості;
■ дотримання умов договору з ДП «Енергоринок» щодо повноти поточних
розрахунків за куповану електроенергію та погашення заборгованості
минулих років згідно договорів реструктуризації боргу;
■ утримання на нормативному рівні втрат електричної енергії в мережах при
її передачі споживачам;
■ виконання в повному обсязі запланованих заходів інвестиційної програми
та ремонтів технологічного обладнання електромереж.
Корисний відпуск електроенергії для власних споживачів у звітному році
збільшився в порівнянні з 2016 роком на 223 млн. 250 тис. кВттод., або 10% і
склав 2 млрд. 484 млн. 971 тис. кВттод. В структурі корисного відпуску

електроенергії власним споживачам найбільшу частку складає населення 51%, промисловість -20%, непромислові споживачі - 12%.
Загальний борг перед ДП «Енергоринок» у 2017 році зменшився на
151 млн. грн. та склав, станом на 01.01.2018р. 19 млн. грн. Розрахунки за
куповану електроенергію по поточним зобов’язанням у 2017 році становлять
103%. Переплата склала 91 млн. грн. Зменшення реструктуризованої
заборгованості складає 60 млн. грн.
Розрахунки за спожиту електроенергію в минулому році проводилися з
21 тис. споживачів юридичних осіб і 771 тис. споживачів фізичних осіб. Оплата
електроенергії по власним споживачам склала З млрд. 960 млн. 179 тис. грн.,
що становить 99%. В побутовому секторі за минулий рік збільшено збір коштів
в порівнянні з 2016 роком на 3 19 млн. грн.
Станом на 1 січня 2018 року дебіторська заборгованість споживачів склала
219 млн. грн. Протягом 2017 року допущено збільшення дебіторської
заборгованості споживачів на 37 млн. грн. Зростання відбулось в основному за
рахунок населення, некомпенсованих державою пільг та субсидій, наданих
населенню та підприємств ЖКГ (в основному водоканалів). Решта категорій
споживачів зменшили дебіторську заборгованість.
За підсумками року технологічні витрати в електричних мережах склали
13% при нормативі 16%. Небаланс технологічних втрат електроенергії
від’ємний (нижче нормативу), та становить - 3%.
77. 1.3. Підрозділи з капітального будівниитва та інвестицій.
Інвестиційну програму ПАТ «Вінницяобленерго» на 2017 рік схвалено
Постановою НКРЕКП від 29.12.2016 р. №2393 на загальну суму
110 млн. 800 тис. грн. (без ПДВ).
Виконання інвестиційної програми по фінансуванню складає 110 млн. 900 тис. грн. (без ПДВ), що становить 100,1% від річного плану. Всі
профінансовані заходи закрито актами виконаних робіт та введено в
План схвалений
Відсоток
НКРЕКП
Факт за 2017 рік,
виконання, Примітки
тис.грн.
тис.грн. (без ПДВ)
(%)
(без ПДВ)

№
розділу

Назва розділу Ш-2017

1

2

3

4

5

І

Будівництво, модернізація та
реконструкція електричних мереж та
обладнання

83 011,56

83 170,52

100,19%

II

Заходи зі зниження нетехнічних витрат
електричної енергії

16 769,01

16 767,57

99,99%

697,56

697,54

100,00%

5 574,36

5 524,89

99,11%

804,43

805,90

100,18%

3 334,94

3 334,88

100,00%

Інше

631,13

631,12

100,00%

Усього:

110 823,00

110 932,41

100,10%

III

IV
V
VI
VП

Впровадження та розвиток
автоматизованих систем
диспетчерсько-технологічного
керування (АСДТК)
Впровадження та розвиток
інформаційних технологій
Впровадження та розвиток систем
зв'язку
Модернізація та закупівля колісної
техніки

6

Детальна інформація щодо стану виконання заходів
інвестиційної програми 2017 року:
I розділ
Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж
> Проведено реконструкцію КЛ-10 кВ, загальною протяжністю 1,1 км.
> Проведено реконструкцію 4-х ЛЕП 0,38-10 кВ, загальною протяжністю
9,9 км;
> Проведено реконструкцію 9-ти трансформаторних підстанцій 35-110 кВ з
заміною силових трансформаторів;
> Проведено реконструкцію ТП 10/0,4 кВ, у кількості 1 піт.
> Проведено модернізацію ПС 35-110 кВ, а саме:
- Встановлено вакуумні вимикачі 10 кВ з реконструкцією РЗА,
в кількості —50 шт.;
- Виконано технічне переоснащення системи оперативного струму на
ПС-110 кВ «Калинівка»;
- Виконано реконструкцію комплексу захистів ПЛ-110 кВ «ТульчинВінницька-З ЗО».
> Виконано проектні роботи по підвищенню енергоефективності роботи
розподільних мереж шляхом їх реконфігурації з автоматизацією та
переходом на ступінь напруги 20 кВ (Розроблено схему зовнішнього
електропостачання
споживачів
20-0,4
кВ,
розроблено
проект
«Реконструкція ПС-110 кВ «Гнівань»» та розроблено проекти з
реконструкції ЛЕП-6 кВ Ф№20, Ф№22, Ф№24, Ф№28 Гніванського
енергетичного вузла, в кількості 12 шт.);
> Розроблено схему перспективного розвитку електричних мереж напругою
35-110 кВ по ПАТ «Вінницяобленерго» на 2018-2022 роки з перспективою
до 2027 р.;
> Скориговано
ТЕО
«Встановлення
БСК
на
ПС
35-110
кВ
для компенсації реактивних навантажень в мережах 110-35 кВ
ПАТ «Вінницяобленерго»»;
> Завершено створення оперативно-інформаційного комплексу АСДК в
Бершадських ЕМ;
> Розроблено проектну документацію на об’єкти електричних мереж
0,38-110 кВ, в кількості 8 шт. для реалізації у майбутні періоди;
II розділ
Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
> Встановлено 7 906 шт. однофазних електронних лічильників (типу Смарт);
> Встановлено 372 шт. трифазних електронних лічильників (типу Смарт);
> Встановлено 80 шт. маршрутизаторів, як частина впровадження АСКОЕ з
уведенням системи в експлуатацію;
> Закуплено 14 шт. багатофункціональних портативних приладів енергетика.
III розділ
Впровадження та розвиток АСДТК
> Розроблено
проект
технічного
переоснащення
ОІК
Тиврівських ЕМ на 8 об’єктів;
> Закуплено системи звукозапису на 6 каналів, в кількості 6 шт.

АСДК

IV розділ
Впровадження та розвиток інформаційних технологій
> Закуплено всю заплановану комп’ютерну техніку (моноблоки - 123 шт.,
переносний комп ’ютер - 1 1 шт., монітори до робочих станцій - 71 шт.);
> Отримано програмне забезпечення Microsoft;
> Впроваджено черговий етап функціональності систем SAP ERP.
V розділ
Впровадження та розвиток систем зв'язку
> Побудовано ВОЛЗ між ГО ПАТ «Вінницяобленерго» та адміністративновиробничим комплексом «Східне» з відгалуженням до вузла зв’язку ВП
ПЗЕС ДПНЕК «Укренерго», підрозділу «Вінницяенергоналадка» та
ПС-110/10 кВ «Північна» (8,93 км);
> Закуплено обладнання для оптичної мережі;
> Впроваджено систему кондиціонування повітря для приміщень вузлів
зв’язку, в кількості - з шт.
VI розділ
Модернізація та закупівля колісної техніки
> Закуплено та введено в експлуатацію бригадні автомобілі, в кількості 4 шт.
VII розділ
Інше
> Закуплено
- Висоторізи Stihl НТ-101 - З шт.;
- Електромолотки BOSH GSH16-30 - 2 шт.;
- Машини для нарізки швів типу Stihl TS 800 з направляючим візком 2 шт.;
- Реєстратор якості електроенергії однофазний Fluke VR 1 7 1 0 -2 шт.;
- Установку СНЧ-25 - 1 шт.;
- Кондиціонери для приміщень Товариства - 7 шт.;
- Лазерний далекомір BOSCH GLM 1 5 0 - 1 шт.;
- Молоток Шмідта - 1 шт.;
> Розроблено проект «Технічне переоснащення системи відеоспостереження і
відеореєстрації та охоронно-пожежної сигналізації адмінбудівлі та території
СО «Вінницькі міські ЕМ»».
77. 1.4. Підрозділи з комериійної діяльності.
Службою засобів обліку електроенергії ПАТ «Вінницяобленерго», а саме
цехом по ремонту приладів обліку, відремонтовано та повірено 37 тис. 533
лічильника електричної енергії на суму 5 млн. 952 тис. грн., із них:
індукційних - 9 тис. 220 шт. на суму 1 млн. 449 тис. грн.,
електронних - 28 тис. 313 шт. на суму 4 млн. 503 тис. грн.
Проведено заміну 4 тис. 472 шт. фізично зношених та морально застарілих
індукційних лічильників класу точності 2,5 на електронні двохелементні
лічильники класу точності 1,0.

П. 1.5. Підрозділи з технічної діяльності.
Для покращення технічного стану електромереж та обладнання в 2017 році
була сформована «Програма ремонтів» що становила 67 млн. 150 тис. грн. та
була виконана в повному обсязі на загальну суму 67 млн. 869 тис. грн що
становить 101% проти розрахункової суми ремонтів за структурою тарифу.
В високовольтних мережах проведено капітальний ремонт 404 км
повітряних ліній електропередач 35-110 кВ (102%), 6-ти підстанцій 35-110 кВ,
8-ми силових трансформаторів (100%), 307-ми вимикачів 10-35-110 кВ (143%).
Проведено заміну 707-ми полімерних ізоляторів, 30-ти км грозозахисного тросу
та 32-ох опор.
В розподільчих мережах 0,4-10 кВ відремонтовано 305 км повітряних ліній
0,4-10 кВ (100%), замінено 1 тис. 373 опор (101%), 81 км проводу (106%) та
1 тис. 826 ізоляторів (105%). Виконано ремонт ТП та РП 6-10 кВ у кількості
202-ох одиниць (100%), 250 силових трансформаторів (142%).
Проведено розчистку трас на ПЛ 0,4-10 кВ загальною протяжністю
5 тис. 308 км при плані 4 тис. 385 км (121%) та 315 км ПЛ 35-110 кВ при плані
286 км (110%).
77. 1.6. Підрозділи з охорони праці.
Щодо роботи з охорони праці.
З метою профілактики виробничого травматизму, поліпшення стану
охорони праці та роботи з персоналом, попередження електротравматизму
серед населення, у ПАТ «Вінницяобленерго» забезпечено функціонування
Системи управління охороною праці. Виконана ціла низка заходів з
покращення стану охорони праці та профілактики виробничого травматизму і
травматизму серед населення, в тому числі:
■ в усіх структурних одиницях впроваджена та функціонує Система
менеджменту професійної безпеки (СМПБ) на основі міжнародних
стандартів з охорони праці OHSAS 18001;
■ щомісячно проводяться Дні охорони праці із залученням керівників та
спеціалістів управління Товариства. За результатами проведення Дня ОП
видаються накази із заходами щодо усунення виявлених порушень і
недоліків;
■ в кожній структурній одиниці здійснюють свою діяльність інженери з
охорони праці, робота яких організована відповідно до Закону України
«Про охорону праці», які щомісячно звітують в службу охорони праці
управління ПАТ «Вінницяобленерго» про проведену роботу в структурних
одиницях згідно встановленої форми місячного звіту;
■ проводяться навчання оперативного персоналу (оперативно-виїзних
бригад, чергових електромонтерів підстанцій 35-1 ІОкВ, диспетчерів
електричних мереж) із залученням працівників центральної диспетчерської
служби, служби охорони праці, служби підстанцій 35 кВ і вище, служби
релейного захисту та автоматики Товариства з відпрацюванням заходів по
підготовці робочих місць, виконанню оперативних перемикань на діючому
устаткуванні;
■ службою охорони праці проводиться постійна робота з питань
забезпечення персоналу СО сучасними захисними засобами, спецодягом та
спецвзуттям згідно встановленріх норм. Працівники Товариства

забезпечені захисними засобами, спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту у повному обсязі згідно діючргх норм;
■ з метою запобігання випадкам травмування сторонніх осіб на
енергетичному обладнанні ПАТ «Вінницяобленерго», наказом доведені та
впроваджені в СО "Заходи щодо попередження випадків травмування
сторонніх осіб на повітряних лініях електропередач та у технологічних
приміщеннях трансформаторних підстанцій".
Але нажаль в 2017 році стався 1 нещасний випадок травматизму,
пов’язаний з виробництвом:
■ в СО «Тульчинські ЕМ» 05.07.2017 р. після виконання робіт по ремонту
шпильки трансформатора ТП-10/0,4 кВ (с. Кирнасівка), електромонтер р/м
Свіргун Владислав Юрійович 1997 р.н., при спробі заміряти рівні напруг
на ввідних контактах АВ-0.4 кВ за допомогою струмовимірювальних
кліщів створив коротке замикання внаслідок чого отримав опіки рук та
обличчя електричною дугою.
Витрати на охорону праці за 2017 рік склали 2 млн. 870 тис. грн.
П. 1.7. Підуозділи з персоналу.
В

2017
році
фонд
оплати
праці
штатних
працівників
ПАТ «Вінницяобленерго» виріс в порівнянні з минулим роком на
39 млн. 100 тис. грн. і становить 416 млн. 300 тис. грн.
Середньомісячна
заробітна
плата
штатних
працівників
за
2017 рік відповідно зросла в порівнянні з 2016 роком на 11%, з 6 тис. 817 грн.
до 7 тис. 592 грн.
Соціальна політика ПАТ «Вінницяобленерго» на протязі 2017 року була
спрямована на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, вирішення
найбільш гострих соціально-економічних проблем працівників Товариства.
ПАТ «Вінницяобленерго» в подальшому продовжуватиме роботу, яка
сприятиме підвищенню зацікавленості персоналу в результатах фінансовогосподарської діяльності.
Однією із важливих складових успіху ПАТ «Вінницяобленерго» є якісний
склад персоналу, рівень його кваліфікації та ініціативи.
На кінець 2017 року облікова чисельність штатного персоналу Товариства
складала 4 тис. 624 чол., з них 38% - це спеціалісти з повною вищою освітою.
Із загальної кількості працюючих - 2 тис. 955 робітників, 1 тис. 175
професіоналів і фахівців, 427 керівників. Середній вік працівників Товариства
складає 41 рік.
Значна увага приділяється навчанню персоналу. В 2017 році за рахунок
коштів Товариства пройшли навчання, планову перепідготовку та підвищення
кваліфікації 702 працівники різних категорій персоналу структурних
підрозділів, в тому числі у власному Учбовому центрі - 614 чол.
Також Учбовий центр здійснює навчання сторонніх осіб. У 2017 р.
пройшли навчання за професією «охорона праці» 13 сторонніх осіб та 228 осіб
відповідальні за електрогосподарство.
З метою організації на належному рівні роботи в структурних одиницях,
підвищення ділового та кваліфікаційного рівня керівників і спеціалістів
провідними фахівцями Товариства проводяться короткострокові навчальні
семінари для працівників технічних, енергозбутових, кадрових, економічних

служб, тощо.
Згідно Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» та Колективного договору ПАТ «Вінницяобленерго», на культурномасову, фізкультурну і оздоровчу роботу у 2017 році адміністрація
перерахувала профспілковому комітету 1 млн. 248 тис. грн., що становить 0,3%
від фонду оплати праці. Кошти були спрямовані на організацію відпочинку і
оздоровлення працівників і членів їх сімей, яке здійснювалось в наступних
напрямках:
- на власній базі відпочинку в Степашках - оздоровлено 584 чол.;
- в «поїздках вихідного дня» оздоровчого і пізнавального характеру взяли
участь 2 тис. 930 чол.;
- оздоровлено дітей працівників в літніх таборах відпочинку - 60 чол.
З метою пропаганди здорового способу життя, поліпшення спортивномасової роботи, в минулому році проведено 12-у Спартакіаду трудових
колективів Товариства.
Я. 1.8. Підрозділи з технічної діяльності.
Виробнича діяльність Товариства з питань екології організована
відповідно
до
діючого
законодавства
України
та
наказу
ПАТ «Вінницяобленерго» від 19.02.2015р. № 17 «Про організацію роботи з
ОНПС згідно вимог ISO 14001 по ПАТ «Вінницяобленерго».
В грудні 2017 р. ТОВ «Бюро Міжнародної Сертифікації» провело
технічний нагляд за сертифікованою системою екологічного менеджменту на
відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 та системою
менеджменту якості ISO 9001:2015.
Системи менеджменту якості та екології в Товаристві функціонують
стабільно, що підтверджено результатами технічного нагляду. Система
менеджменту якості відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015 на 99%, а
система екологічного менеджменту ISO 14001:2015 на 100% (показники за
підсумками попереднього технічного нагляду 94%).
Рішенням органу сертифікації визнано: продовжити дію сертифікатів:
- на систему менеджменту якості ISO 9001:2015 № SIC.02.008.1555 від
01.02.2016р. до 31.01.2019р.;
- на систему екологічного менеджменту №SIC.02.008.1556 від 01.02.2016р.
до 31.01.2019р.
Кваліфікацію 5 внутрішніх аудиторів Товариства по ISO 14001:2015 та
ISO 9001:2015 підтверджено та сертифіковано.
Кількісні показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
не перевищують нормативно допустимі значення. Відповідно до укладених
договорів своєчасно на утилізацію здаються відходи, накопичені в Товаристві,
облік яких ведеться згідно діючого законодавства.
Для забезпечення охорони навколишнього природного середовища згідно
ISO 14001 в Товаристві затверджені цілі та програма реалізації цілей в області
екологічного менеджменту, розроблено перелік екологічних аспектів.
Проводиться систематичний перегляд діяльності всіх структурних одиниць
внутрішніми аудиторами.

Хочу сказати, що минулий рік для нас був досить напруженим по всім
напрямкам діяльності. Не зважаючи на рецесію в українській економіці і
проблеми енергетичної галузі. Дирекція змогла успіщно реалізувати проекти з
основних напрямків діяльності Товариства. Завдяки підвищенню ефективності
фінансово-господарської діяльності, ПАТ «Вінницяобленерго» закінчило
2017 рік з позитивними результатами.

2. Визначення основних напрямків діяльності
ПАТ «Вінницяобленерго» на 2018 рік
Шановні акціонери, коротко проінформую Вас про умови, в яких
здійснюється діяльність Товариства і зупинюсь на основних напрямках
розвитку ПАТ «Вінницяобленерго» на 2018 рік.
П. 2.1. Підрозділи з комериійної діяльності.
В поточному році фінансово-економічні умови, в яких доводиться
працювати ПАТ «Вінницяобленерго» не менш складні, ніж ті, що були в
минулому році.
По-перше, продовжують діяти інфляційні процеси, що знаходять своє
вираження у рості цін на матеріали, обладнання та енергетичні ресурси.
По-друге, на 2018 рік акціонерному товариству затверджено жорсткі
тарифи на передачу та постачання електроенергії, що з урахуванням росту цін,
зменшує наші можливості в надходженні реальних коштів, в той час, коли
потреби в них зростають. Зокрема, вкрай важливо в повному обсязі
здійснювати оплату планових платежів поточного споживання, а також
забезпечити коштами виконання графіку погашення реструктуризованої
заборгованості перед ДП «Енергоринок». Все це вимагає від Дирекції
прийняття більш зважених і рішучих дій, перш за все, в напрямку проведення
заходів з покращення фінансово-економічної діяльності, направлених на
жорстку економію матеріальних ресурсів та грошових коштів.
В поточному році перед працівникам служб енергозбуту та структурних
одиниць першочерговими залишаються завдання:
■ забезпечення 100-відсоткової оплати реалізованої електричної енергії
споживачами, а також повернення боргів за спожиту електроенергію і
недопущення накопичення нової заборгованості;
■ дотримання умов договору з ДП «Енергоринок» щодо повноти поточних
розрахунків за куповану електроенергію та погашення заборгованості
минулих років, згідно договорів реструктуризації боргу;
■ утримання на досягнутому нормативному рівні втрат електричної енергії в
мережах при Гї передачі споживачам.
У 2018 році продовжується робота по відокремленню діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
та з постачання електричної енергії ліцензіатів за регульованим тарифом.
Проте, основними завданнями при відокремленні видів діяльності залишається
забезпечення надійності та безперебійності енергопостачання.
Для покращення якості обслуговування споживачів електроенергії
відкрито і постійно вдосконалюються персональні кабінети юридичного
споживача та побутового споживача на офіційному веб-сайті Товариства, які
дозволяють проводити розрахунки за спожиту електроенергію через Інтернет.
Також ми почали впровадження в дослідну експлуатацію нового
білінгового забезпечення 8АР 18-11.
77. 2.2. Підрозділи з фінансової діяльності.
Головним завданням економічної і фінансової служб в 2018 році
залишається подальше впровадження економії фінансових, трудових та
матеріальних ресурсів, шляхом вдосконалення методів планування, суворе
дотримання структурними одиницями доведеного бюджету витрат.

поглиблення економічного аналізу діяльності структурних підрозділів з метою
виявлення резервів витрат. Необхідно продовжувати роботу по сприянню
підвищення ролі матеріальних стимулів для досягнення більш ефективних
результатів у виробничій діяльності структурних одиниць, в поточній роботі
необхідно концентрувати увагу на забезпеченні отримання прибутку не нижче
запланованого рівня.
П. 2.3. Підрозділи з капітального будівниитва та інвесттій.
За основу розробки інвестиційної програми Товариства прийнято
«План перспективного розвитку розподільних електричних мереж на
2016-2020 роки», затверджений Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України та розроблену Схему перспективного розвитку
електромереж 35-110 кВ на період 2018-2022 років. Згідно з інвестиційною
програмою основним напрямком інвестиційних витрат є відновлення і
реконструкція електричних мереж 0,4-110 кВ. Крім того, планується
удосконалення обліку споживання електроенергії, розвиток і модернізація
систем зв’язку та інформаційних технологій, забезпечення підрозділів
Товариства спецтехнікою і автотранспортом.
ПАТ «Вінницяобленерго» сформовано проект інвестиційної програми 2018

№
розділу

Назва розділу Ш-2018

1

2

3

4

І

Будівництво, модернізація та
реконструкція елекіричних мереж та
обладнання

167 622,12

74,20%

II

Заходи зі зниження нетехнічних витрат
електричної енергії’

35 700,52

15,80%

III

Впровадження та розвиток
автоматизованих систем
диспетчерсько-технологічного
керування (АСДТК)

405,00

0,18%

IV

Впровадження та розвиток
інформаційних технологій

12 298,71

5,44%

V

Впровадження та розвиток систем
зв'язку

2 180,42

0,97%

VI

Модернізація та закупівля колісної
техніки

7 536,50

3,34%

VII

Інше

163,73

0,07%

Усього:

225 907,00

100,00%

План на 2018 рік
Відсоток, (%) Примітки
тис.грн, (без ПДВ)

5

Всі заходи що включені до ІП-2018:
> пройшли відкрите обговорення;
> погоджені інспекцією Держенергонагляду;
> погоджені МЕтаВПУ;
> погоджені відповідальними підрозділами НКРЕКП.
16.03.2018 року проведено відкрите обговорення проекту Постанови
НКРЕКП «Щодо схвалення ІП-2018».
Станом на сьогоднішній день питання схвалення інвестиційної програми
ПАТ «Вінницяобленерго» на 2018 рік не винесено на засідання НКРЕКП через
відсутність кворуму.
Проектом інвестпрограми 2018 року передбачено наступні основні заходи:
> Реконструкція ЛЕП 0,4-10 кВ, загальною протяжністю 48,5 км
(м. Вінниця, Тиврівський р-н, Тульчинський р-н, Крижопільський р-н,
Барський р-н, Немирівський р-н, Гайсинський р-н, Оратівський р-н,
Козятинськийр-н, Могилів-Подільськийр-н, Ямпільськийр-н)-,
> Реконструкція ПС-110 кВ «Гнівань» (перехід на 20 кВ);
> Реконструкція ПС-35 кВ з заміною силових трансформаторів,
в кількості 7 шт. (Оратів, Гайсин, Ст. Липовець, Радівка, Безіменна,
Юзефо-Миколаївський ц/з, Люлинці);
У Розробка проектної документації на майбутні періоди (Реконструкція
КЛ 0,4-10 кВ в м. Віннищ - 10 шт., технічне переоснащення ПС 35-110
к В - З шт., реконструкція ПС-110 к В - 1 шт.) ;
> Телемеханізація 5-ти підстанцій Ямпільських ЕМ;
> Придбання електронних лічильників типу «Смарт», в кількості 18 417
шт.;
^ Закупівля комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;
> Закупівля бригадних автомобілів.
Станом на сьогоднішній день ведеться підготовка до виконання заходів
інвестиційної програми, а саме:
> Розпочато процедуру тендерної закупівлі на необхідні заходи через
електронну систему публічних закупівель Рго7огго;
> Готуються необхідні матеріали для підписання договорів по допороговій
та прямій закупівлі ТМЦ;
> Проведено експертизу проектної документації на об’єкти реконструкції
ЛЕП 0,38-10 кВ та ПС 35-110 кВ.
> Фінансування заходів інвестиційної програми заплановано розпочати
одразу після схвалення ІП-2018.
77. 2.4. Підуозділи з технічної діяльності.
На 2018 рік витрати на виконання «Програми ремонтів» заплановані в
межах минулого року та складають 67 млн. 150 тис. грн.
При цьому у високовольтних мережах 35-110 кВ планується
відремонтувати 363 км ПЛ-35-110 кВ та 6 ПС 35-110 кВ.
В розподільних мережах 0,4-10 кВ заплановано відремонтувати 228 км
ПЛ 0,4-10 кВ, 120 шт. ТП та РП 10 кВ та 162 силових трансформатора 10 кВ.
Впровадження запланованих заходів інвестиційної програми та виконання
ремонтів електромереж в повному обсязі дозволить забезпечити споживачів
більш надійним постачанням електричної енергії, підвищити її якість і знизити
технологічні втрати електроенергії.

П. 2.5. Підрозділи з охорони праці.
В питаннях охорони праці на 2018 рік службі охорони праці, керівникам
структурних одиниць Товариства поставлені завдання з:
■ подальшого удосконалення функціонування Системи менеджменту
професійної безпеки персоналу шляхом організації проведення
ресертифікаційного зовнішнього аудиту відповідно нового міжнародного
стандарту 180 45001;
■ посилення оперативного контролю за дотриманням вимог безпеки
безпосередньо на робочих місцях;
■ забезпечення персоналу сучасними засобами захисту, спецодягом та
спецвзуттям;
■ підняття рівня оперативної та виробничої дисципліни персоналу шляхом
проведення навчання, нарад, оперативного контролю, вжиття жорстких
заходів впливу до порушників;
■ виконання розроблених заходів з профілактики виробничого травматизму
та травматизму серед сторонніх осіб.
Витрати на охорону праці на 2018 рік передбачені в сумі
З млн. 374 тис. грн.
Я. 2.6. Підрозділи з персоналу.
В питаннях кадрової роботи та соціальних заходів виконавчий орган
управління Товариством буде продовжувати дотримуватись напрацьованих
методів роботи з кадрами і вирішувати соціальні питання в тому числі
підвищення матеріального забезпечення працівників Товариства в межах
фінансових можливостей.

В кінці доповіді хочу завірити акціонерів, що працюючий в Товаристві
трудовий колектив спроможний виконувати свої обов’язки на високому рівні.
Він здатний подолати всі прояви негативних факторів у виробничогосподарській діяльності, а посадові особи виконавчого органу зі своєї сторони
забезпечать необхідну організацію керівництва для виконання поставлених
завдань та основних напрямків розвитку Товариства в 2018 році.

Генеральний директор

А.Л. Поліщук

