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ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПОЛТАВАОАБАЛЕНЕРГО» ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У 2013-2018 РОКАХ 

 

Протягом 2013-2018 років Товариство залишалося надійним постачальником 

електричної і теплової енергії для промислових споживачів та населення Полтавської 

області. 

 

 

Підсумки роботи компанії за 2013 р. 

1.1. Збір коштів за електроенергію 

Якісне забезпечення споживачів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електричною 

енергією – основний напрямок роботи Товариства. Забезпечення необхідного обсягу 

передачі електроенергії, підтримання якісних параметрів роботи електромереж на 

належному рівні – основа для налагодження тривалих та взаємовигідних стосунків зі 

споживачами, визначальний фактор подальшого зростання технічного та економічного 

потенціалу підприємства. 

Протягом 2013 року до мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надійшло 5 млрд. 

650 млн. кВтгод електроенергії. Загальний корисний відпуск електричної енергії становив 

5 млрд. 150 млн. кВтгод, в т.ч. власним споживачам – 2 млрд. 606 млн. кВтгод 

електроенергії. Обсяг технологічних втрат енергії при її транспортуванні мережами ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 468,6 млн. кВтгод. 

У 2013 році власним споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  відпущено 

2 млрд. 606 млн. кВт/год електроенергії на загальну суму 2 034 953 тис. грн. Рівень 

розрахунків споживачів електроенергії з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 97,7 %.  

Загальне споживання електричної енергії споживачами області у 2013 році, 

порівняно з 2012 роком, збільшилось на 107 млн. кВтгод, або на 4,3 %. Переважно це 

відбулось за рахунок збільшення споживання споживачів промислової групи – на 43,4 млн. 

кВтгод., (або на 7 %). та населення– на 41,4 млн. кВтгод., (або на 4,2 %). 

Борг споживачів за спожиту електричну енергію перед ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  протягом 2013 року зріс на 46,9 млн.грн. Це сталося за рахунок 

споживачів житлово-комунальної групи, а саме: КП ПОР «Полтававодоканал» – на 26,7 

млн. грн., КП «Кременчукводоканал» – на 18,4 млн. грн.,  КП «Лубни-водоканал» - на 0,9 

млн.грн, ОКВПВКГ «Миргородводоканал» - на 1,1 млн.грн 

У 2013 році працівниками енергозбутових підрозділів ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  для виявлення порушень Правил користування електричною 

енергією було проведено 3497 рейди. За результатами рейдової роботи  виявлено 10 млн. 

кВт/год недооблікованої електричної енергії на суму 4,6 млн. грн.  

 

Структура споживання електричної енергії в розрізі груп споживачів 

 

Групи споживачів 

2013 рік 

т.кВт.год. % 

Промислові (більше 750 

кВА) 622 389 23,9 

Промислові (до 750 кВА) 197 631 7,6 

Міський 

електротранспорт 13 866 0,5 

Непромислові споживачі 498 743 19,1 
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Виробничі 

сільгоспспоживачі 153 399 5,9 

Населення 1 068 017 41 

Населені пункти 51 930 2 

ВСЬОГО: 2 605 975 100 

 

1.2. Передача та постачання теплової енергії 

Протягом 2013 року споживачам відпущено 1,4 млн. Гкал теплової енергії на 

загальну суму 709 млн.  84 тис. грн.  

 

Структура споживання теплової енергії в розрізі груп споживачів 

 

Групи споживачів 

2013 рік 

т. Гкал % 

Промисловість 715 50,4 

Житлокомунгосп: 677 47,7 

населення 604 42,6 

державний бюджет 20 1,4 

місцевий бюджет 50 3,5 

інші 3 0,2 

Інші споживачі 27 1,9 

ВСЬОГО: 1 419 100 

 

1.3. Виробництво електро- та теплоенергії 

 

 Власне виробництво енергії здійснюється на Кременчуцькій ТЕЦ, яка забезпечує 

потреби споживачів Полтавської області в електричній енергії  майже на  20%. Теплова 

енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, споживається промисловими підприємствами, 

закладами соціальної сфери та населенням  міста Кременчука. 

Станція працює в режимі комбінованого виробництва електричної та теплової 

енергії, і у 2013 році працювала з дотриманням прогнозного балансу  обсягу виробництва 

електричної енергії, затвердженого Міністерством енергетики та вугільної промисловості, 

в опалювальний період станція працювала в тепловому режимі, в міжопалювальний 

період працювала з забезпеченням обсягів тепловою енергією промислових споживачів (в 

основному промисловою парою) та мінімально надійного ступеню роботи.  

У 2013 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 934,862 млн.кВтгод електричної 

енергії та 1,643 млн.Гкал теплової енергії. Витрачено електричної енергії на власні 

потреби станції  13,6% , при плані, затвердженому НКРЕ - 14,5 %. Питомі витрати палива 

на відпуск електричної та виробництво  теплової енергії склали 318,2 гр/кВтгод та 151,9 

кг/Гкал відповідно, і які знижені від затверджених у тарифах за рахунок вибору 

оптимального завантаження обладнання, а також за рахунок підвищення рівня 

обслуговування обладнання з боку персоналу підприємства. У результаті економії 

питомих витрат умовного палива відбулося зниження витрат на паливо, економія витрат  

вартості палива склала 56,6 млн. грн з ПДВ.  

Вся електрична енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, за  винятком власних 

виробничих потреб, реалізована ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  в обсязі 807,336 

млн.кВт.г  в ДП «Енергоринок» за тарифами, затвердженими НКРЕ, сума реалізації склала 

1 128,5 млн.гpн з ПДВ. Отримано коштів від ДП «Енергоринок» (з урахуванням 

погашення заборгованостей минулих років) - 1 077,0 млн грн з ПДВ, що складає 95,4 %. 
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Підсумки роботи компанії за 2014 р. 

1.1. Збір коштів за електроенергію 

 

Протягом 2014 року до мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надійшло 5млрд. 

543 млн. кВтг електричної енергії. Її загальний корисний відпуск становив 

5 млрд. 051 млн. кВтг, в т.ч. власним споживачам – 2 млрд. 610 млн.кВтг. Обсяг 

технологічних втрат електричної енергії при її транспортуванні мережами ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 462,3 млн. кВтг. 

 

У 2014 році власним споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  відпущено    2  

млрд. 610  млн. кВтг електричної енергії  на  загальну   суму    2  241 671 тис.грн. Рівень 

розрахунків споживачів з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за спожиту електричну енергію 

склав 101,1 %.  

Загальний борг споживачів за спожиту електричну енергію перед товариством 

зменшився  на 23,7 млн.грн..  Це відбулося за рахунок проведення у 2014 році 

взаєморозрахунків відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2014 р.» на суму 77,3 млн.грн. з підприємствами, що надають послуги з 

центрального водопостачання та водовідведення. Найбільше зниження боргу - на 35,6 

млн.грн відбулося по КП «Кременчукводоканал». 

При цьому, на кінець 2014 року збільшилася заборгованість в розрізі окремих груп  

споживачів, а саме:  

 за рахунок споживачів, що фінансуються з місцевого бюджету на 2 млн.грн., 

населення - на 1 млн.грн., за рахунок недофінансування послуг, наданих пільговим 

категоріям споживачів - на 4 млн.грн. 

У 2014 році, з метою виявлення фактів порушень ПКЕЕ та ПКЕЕН, працівниками 

енергозбутових підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було проведено 2941 рейд. За 

результатами рейдових заходів  виявлено 8,5 млн.кВтг недооблікованої електричної енергії 

на суму 4,9 млн.грн.  

 

Структура споживання електричної енергії в розрізі груп споживачів 

 

Групи споживачів 

2014 рік 

тис.кВтг % 

Промислові (більше 750 кВА) 623 435 23,9 

Промислові (до 750 кВА) 185 884 7,1 

Міський електротранспорт 14 290 0,5 

Електроф. залізничий 

транспорт 0 0 

Непромислові споживачі 484 877 18,6 

Виробничі сільгоспспоживачі 145 978 5,6 

Населення 1 100 910 42,2 

Населені пункти 54 481 2,1 

ВСЬОГО: 2 609 855 100 

 

1.2. Передача та постачання теплової енергії 

 

Протягом 2014 року споживачам відпущено 1,347 млн. Гкал теплової енергії на 

загальну суму 873 млн. 747 тис.грн.  

 

Структура споживання теплової енергії в розрізі груп споживачів 

 2014 рік 
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Групи споживачів тис. 

Гкал % 

Промисловість 703 52,2 

Житлокомунгосп: 621 46,1 

населення 559 41,5 

державний бюджет 18 1,3 

місцевий бюджет 42 3,1 

інші 2 0,2 

Інші споживачі 23 1,7 

Всього по області: 1 347 100 

 

 

1.3. Виробництво електро- та теплоенергії 

 

 Власне виробництво енергії здійснюється на Кременчуцькій ТЕЦ, яка забезпечує 

потреби споживачів Полтавської області в електричній енергії  майже на  13 %. Теплова 

енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, споживається промисловими підприємствами, 

закладами соціальної сфери та населенням  міста Кременчука. 

Станція працює в режимі комбінованого виробництва електричної та теплової 

енергії і у 2014 році працювала з дотриманням прогнозного балансу  обсягу виробництва 

електричної енергії, затвердженого Міністерством енергетики та вугільної промисловості, 

в опалювальний період станція працювала в тепловому режимі, в міжопалювальний 

період працювала з забезпеченням обсягів тепловою енергією промислових споживачів (в 

основному промисловою парою) та мінімально надійного ступеню роботи.  

У 2014 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 766 млн.кВтг електричної енергії та 

1,569 млн.Гкал теплової енергії. Витрачено електричної енергії на власні потреби станції  

14,1 %,  при плані, затвердженому НКРЕ - 14,65 %. Питомі витрати палива на відпуск 

електричної та виробництво  теплової енергії склали 300 г/кВтг та 151 кг/Гкал відповідно, 

і  які знижені від затверджених у тарифах за рахунок вибору оптимального завантаження 

обладнання, а також за рахунок підвищення рівня обслуговування обладнання з боку 

персоналу підприємства. У результаті економії питомих витрат умовного палива 

відбулося зниження витрат на паливо, економія витрат  вартості палива склала 113,0 млн. 

грн з ПДВ. Слід зазначити, досягнуті в 2014 році значення питомих витрат умовного 

палива на одиницю відпуску продукції електричної енергії є найнижчими за останні 25 

років. 

 Вся електрична енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, за  винятком власних 

виробничих потреб, реалізована ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в обсязі 657,9 млн. кВтг  

в ДП «Енергоринок» за тарифами, затвердженими НКРЕ сума реалізації склала 1 081,5 

млн.грн з ПДВ. Отримано коштів від ДП «Енергоринок» (з урахуванням погашення 

заборгованостей минулих років) – 990,7 млн.грн з ПДВ, що складає 91,6 %. 

 

Підсумки роботи компанії за 2015 р. 

1.1. Збір коштів за електроенергію 

Протягом 2015 року до мереж компанії надійшло 5 млрд 535 млн кВт. год. електричної 

енергії. Її загальний корисний відпуск становив 5 млрд 067 млн кВт. год., в т.ч. власним 

споживачам –4 млрд 163 млн кВт. год. Обсяг технологічних втрат електричної енергії 

приїї транспортуванні мережами ПАТ«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 439 млн кВт. год. 

 

У 2015 році власним споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  відпущено 4 млрд 163 

млн кВт. год. електричної енергії на загальну суму 5 млрд 221 млн грн. Рівень розрахунків 
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споживачів з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за спожиту електричну енергію склав 

93,8%. 

 

Працівниками енергозбутових підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виявлено 5,461 

млн кВт. год. недооблікованої електричної енергії на суму 4,759 млн грн. 

 

Структура споживання електричної енергії у розрізі груп споживачів у 2015 році 

 

Групи споживачів  тис. кВт.год.  % 

Промислові (більше 750 

кВА)  
2 228 737  53,5 

Промислові (до 750 кВА)  183 634  4,4 

Міський електротранспорт  14 167  0,3 

Непромислові споживачі  469 007  11,3 

Виробничі 

сільгоспспоживачі  
140 373  3,4 

Населення  1 072 328  25,8 

Населені пункти  55 130  1,3 

Всього:  4 163 376  100,0 

 

1.2. Передача та постачання теплової енергії 

Протягом 2015 року споживачам відпущено 1,241 млн Гкал теплової енергії на загальну 

суму 1 249 млн 842 тис. грн. 

 

Структура споживання теплової енергії у розрізі груп споживачів у 2015 році 

Групи споживачів  тис.Гкал  % 

Промисловість  628  50,6 

Житлокомунгосп:  594  47,9 

населення  537  43,3 

державний бюджет  17  1,4 

місцевий бюджет  39  3,1 

інші  1  0,1 

Інші споживачі  19  1,5 

Всього:  1 241  100,0 

 

1.3. Виробництво електро- та теплоенергії 

 

             Власне виробництво енергії здійснюється на Кременчуцькій ТЕЦ, яка забезпечує 

потреби споживачів Полтавської області в електричній енергії майже на 13%. Теплова 

енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, споживається промисловими підприємствами, 

закладами соціальної сфери та населенням міста Кременчука. 

Станція працює у режимі комбінованого виробництва електричної та теплової 

енергії і у 2015 році працювала з дотриманням прогнозного балансу  обсягу виробництва 

електричної енергії, затвердженого Міністерством енергетики та вугільної промисловості, 

в опалювальний період станція працювала в тепловому режимі, в міжопалювальний 

період працювала з забезпеченням обсягів тепловою енергією промислових споживачів (в 

основному промисловою парою) та мінімально надійного ступеню роботи.  

У 2015 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 752,503 млн кВт.год. електричної та 

1,465 млн.Гкал теплової енергії. Витрачено електричної енергії на власні потреби станції  

14,2 %, при плані, затвердженому НКРЕКП – 16,1 %. Питомі витрати палива на відпуск 

електричної та виробництво  теплової енергії склали 308,8 гр/кВт.год. та 151,3  кг/Гкал 

відповідно, і  які знижені від затверджених у тарифах за рахунок вибору оптимального 
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завантаження обладнання, а також за рахунок підвищення рівня обслуговування 

обладнання з боку персоналу підприємства. У результаті економії питомих витрат 

умовного палива відбулося зниження витрат на паливо, економія витрат  вартості палива 

склала 105,2 млн. грн з ПДВ. 

Вся електрична енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, за  винятком власних 

виробничих потреб, реалізована ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в обсязі 645,621 

млн.кВт.г  в ДП «Енергоринок»  за тарифами, затвердженими НКРЕКП сума реалізації 

склала 1 668,4 млн.грн з ПДВ. Отримано коштів від ДП «Енергоринок» (з урахуванням 

погашення заборгованостей минулих років) - 1 534,4 млн.грн з ПДВ, що складає 92,0 % . 

Підсумки роботи компанії за 2016 р. 

1.1. Збір коштів за електроенергію 

Протягом 2016 року до мереж компанії надійшло 5 млрд 657 млн кВт.год. електричної 

енергії. Її загальний корисний відпуск становив 5 млрд 158 млн кВт.год., в т.ч. власним 

споживачам – 3 млрд 5 млн кВт.год. Обсяг технологічних втрат електричної енергії при її 

транспортуванні мережами ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 472 млн кВт.год. 

 

У 2016 році власним споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відпущено 

3 млрд.  5 млн. кВт. год електричної енергії на загальну суму 4 млрд. 448 млн. грн. Рівень 

розрахунків споживачів з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за спожиту електричну енергію 

склав 104,6 %. 

Працівниками енергозбутових підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виявлено 

5,461  млн. кВт. год. недооблікованої електричної енергії на суму 4,759 млн. грн.  

 

 

Структура споживання електричної енергії в розрізі груп споживачів у 2016 році 

 

Групи споживачів тис. кВт.год % 

Промислові (більше 750 кВА) 1 021 162 34,0 

Промислові (до 750 кВА) 186 115 6,2 

Міський електротранспорт 13 655 0,5 

Непромислові споживачі 492 179 16,4 

Виробничі сільгоспспоживачі 153 629  5,1 

Населення 1 082 685 36,0 

Населені пункти 55 526 1,8 

ВСЬОГО: 3 004 951 100,0 

 

 

1.2. Передача та постачання теплової енергії 

 

Протягом 2016 року споживачам відпущено 1,275 млн. Гкал теплової енергії на 

загальну суму 1 365 млн. 541 тис. грн.  

 

Структура споживання теплової енергії в розрізі груп споживачів  у 2016 році 

 

Групи споживачів Тис.Гкал % 

Промисловість 679 53,2 

Житлокомунгосп: 576 45,2 

населення 516 40,5 

державний бюджет 17 1,3 
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місцевий бюджет 42 3,3 

інші 1 0,1 

Інші споживачі 20 1,6 

Всього по області: 1 275 100,0 

 

 

1.3. Виробництво електро- та теплоенергії 

 

Станція працює у режимі комбінованого виробництва електричної та теплової 

енергії і у 2016 році працювала з дотриманням прогнозного балансу  обсягу виробництва 

електричної енергії, затвердженого Міністерством енергетики та вугільної промисловості, 

в опалювальний період станція працювала в тепловому режимі, в міжопалювальний 

період працювала з забезпеченням обсягів тепловою енергією промислових споживачів (в 

основному промисловою парою) та мінімально надійного ступеню роботи. Внаслідок 

доведеного МЕУП прогнозного балансу, відбувається щорічне зниження планового 

обсягу виробництва електроенергії та відпуску електроенергії.  

У 2016 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 711,574 млн кВт.год. електричної та 

1,500 млн.Гкал теплової енергії. Витрачено електричної енергії на власні потреби станції  

14,88 %, при плані, затвердженому НКРЕКП – 14,95 %. Питомі витрати палива на відпуск 

електричної та теплової енергії склали 316,6 г/кВт.год. та 151,9 кг/Гкал відповідно, і  які 

знижені від затверджених у тарифах за рахунок вибору оптимального завантаження 

обладнання, а також за рахунок підвищення рівня обслуговування обладнання з боку 

персоналу підприємства. У результаті економії питомих витрат умовного палива 

відбулося зниження витрат на паливо, економія витрат  вартості палива склала 11,7 млн. 

грн з ПДВ. 

Вся електрична енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, за  винятком власних 

виробничих потреб, реалізована ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в обсязі 605,632 

млн.кВт.г в ДП «Енергоринок»  за тарифами, затвердженими НКРЕКП сума реалізації 

склала 1 401,8 млн.грн з ПДВ. Отримано коштів від ДП «Енергоринок» (з урахуванням 

погашення заборгованостей минулих років) - 1 351,9 млн.грн з ПДВ, що складає 96,4%. 

 

Підсумки роботи компанії за 2017 р. 

1.1. Збір коштів за електроенергію 

Протягом 2017 року до мереж компанії надійшло 5 млрд 593 млн кВт.год. електричної 

енергії. Її загальний корисний відпуск становив 5 млрд 127 млн кВт.год., в т.ч. власним 

споживачам – 2 млрд 668 млн кВт.год. Обсяг технологічних втрат електричної енергії при 

її транспортуванні мережами ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 444 млн кВт.год. 

 

У 2017 році власним споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відпущено 

2 млрд.  668 млн. кВт. год електричної енергії на загальну суму 4 млрд. 668 млн. грн. Рівень 

розрахунків споживачів з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за спожиту електричну енергію 

склав 99,6 %. 

Загальний борг споживачів за спожиту електричну енергію перед Товариством 

збільшився на 19,7 млн. грн, а саме: 

 промисловість – на 10,2 млн.грн.; 

 населення - на 31,2 млн.грн.; 

 за послуги, надані пільговим категоріям споживачів - на 1,9 млн.грн. 

 

При цьому на кінець 2017 р. заборгованість по окремим групам споживачів 

зменшилася, а саме: 
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 житлово-комунальне господарство - на 21,1 млн.грн. (по КП ПОР 

«Полтававодоканал» на 3,0 млн.грн. та КП «Кременчукводоканал» на 16,2 млн.грн.); 

 бюджетні установи та організації – на 1,8 млн.грн.; 

 непромислові – на 0,7 млн.грн. 

 

Працівниками енергозбутових підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виявлено 

9,623  млн. кВт. год. недооблікованої електричної енергії на суму 15,161 млн. грн.  

 

 

Структура споживання електричної енергії в розрізі груп споживачів у 2017 році 

 

Групи споживачів тис. кВт.год % 

Промислові (більше 750 кВА) 719 237 27,0 

Промислові (до 750 кВА) 181 587 6,8 

Міський електротранспорт 13 191 0,5 

Непромислові споживачі 504 416 18,9 

Виробничі сільгоспспоживачі 150 710  5,6 

Населення 1 046 493 39,2 

Населені пункти 52 737 2,0 

ВСЬОГО: 2 668 371 100,0 

 

1.2. Передача та постачання теплової енергії 

 

Протягом 2017 року споживачам відпущено 1,168 млн. Гкал теплової енергії на 

загальну суму 1,479 млрд. грн.  

 

Структура споживання теплової енергії в розрізі груп споживачів  у 2016 році 

 

Групи споживачів Тис.Гкал % 

Промисловість 632 54,1 

Житлокомунгосп: 517 44,3 

населення 460 39,3 

державний бюджет 15 1,3 

місцевий бюджет 42 3,6 

інші 1 0,1 

Інші споживачі 19 1,6 

Всього по області: 1 168 100,0 

 

 

1.3. Виробництво електро- та теплоенергії 

  

Станція працює у режимі комбінованого виробництва електричної та теплової 

енергії і у 2017 році працювала з дотриманням прогнозного балансу  обсягу виробництва 

електричної енергії, затвердженого Міністерством енергетики та вугільної промисловості, 

в опалювальний період станція працювала в тепловому режимі, в міжопалювальний 

період працювала з забезпеченням обсягів тепловою енергією промислових споживачів (в 

основному промисловою парою) та мінімально надійного ступеню роботи. Внаслідок 

доведеного МЕУП прогнозного балансу, відбувається щорічне зниження планового 

обсягу виробництва електроенергії та відпуску електроенергії.  

У 2017 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 673,594 млн кВт.год. електричної та 

1,395 млн.Гкал теплової енергії. Витрачено електричної енергії на власні потреби станції  
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15,0 %, при плані, затвердженому НКРЕКП – 15,9 %. Питомі витрати палива на відпуск 

електричної та теплової енергії склали 323,5 г/кВт.год. та 152,4 кг/Гкал відповідно. 

Вся електрична енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, за  винятком власних 

виробничих потреб, реалізована ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в обсязі 572,45 млн.кВт.г 

в ДП «Енергоринок»  за тарифами, затвердженими НКРЕКП сума реалізації склала 1 587,2 

млн.грн з ПДВ. Отримано коштів від ДП «Енергоринок» (з урахуванням погашення 

заборгованостей минулих років) - 1 526,5 млн.грн з ПДВ, що складає 96,2%. 

 

Підсумки роботи компанії за 2018 р. 

1.1. Збір коштів за електроенергію 

Протягом 2018 року до мереж компанії надійшло 5 млрд 613 млн кВт.год. електричної 

енергії. Її загальний корисний відпуск становив 5 млрд 179 млн кВт.год., в т.ч. власним 

споживачам – 2 млрд 710 млн кВт.год. Обсяг технологічних втрат електричної енергії при 

її транспортуванні мережами ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 412 млн кВт.год. 

 

У 2018 році власним споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відпущено 

2 млрд.  710 млн. кВт. год електричної енергії на загальну суму 5 млрд. 354 млн. грн. Рівень 

розрахунків споживачів з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за спожиту електричну енергію 

склав 100,3 %. 

Загальний борг споживачів за спожиту електричну енергію перед Товариством 

зменшився на 14,5 млн. грн, а саме: 

 промисловість – на 2,0 млн.грн.;  

 житлово-комунальне господарство - на 0,4 млн.грн.; 

 за послуги, надані пільговим категоріям споживачів - на 20,8 млн.грн. 

 

При цьому на кінець 2018 р. по окремим групам споживачів борг збільшився, а саме: 

 бюджетні установи та організації – на 1,1 млн.грн.; 

 сільськогосподарські споживачі – на 0,2 млн.грн.; 

 населення – на 5,9 млн.грн.; 

 непромислові – на 1,5 млн.грн. 

 

Працівниками енергозбутових підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виявлено 

6,545  млн. кВт. год. недооблікованої електричної енергії на суму 12,763 млн. грн.  

 

 

Структура споживання електричної енергії в розрізі груп споживачів у 2018 році 

 

Групи споживачів тис. кВт.год % 

Промислові (більше 750 кВА) 707 041 26,1 

Промислові (до 750 кВА) 188 190 7,0 

Міський електротранспорт 13 827 0,5 

Непромислові споживачі 537 700 19,8 

Виробничі сільгоспспоживачі 148 767 5,5 

Населення 1 061 966 39,2 

Населені пункти 52 447 1,9 

ВСЬОГО: 2 709 938 100,0 

 

1.2. Передача та постачання теплової енергії 
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Протягом 2018 року споживачам відпущено 1,195 млн. Гкал теплової енергії на 

загальну суму 1,650 млрд. грн.  

 

Структура споживання теплової енергії в розрізі груп споживачів  у 2018 році 

 

Групи споживачів Тис.Гкал % 

Промисловість 641 53,6 

Житлокомунгосп: 533 44,6 

населення 474 39,7 

державний бюджет 16 1,3 

місцевий бюджет 42 3,5 

інші 1 0,1 

Інші споживачі 21 1,8 

Всього по області: 1 195 100,0 

 

 

1.3. Виробництво електро- та теплоенергії 

 

Станція працює в режимі комбінованого виробництва електричної та теплової 

енергії. У 2018 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 702 млн.кВтг електричної енергії та 

1,421 млн.Гкал теплової енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск електричної 

та теплової енергії склали 305,3 г/кВтг та 151,7 кг/Гкал відповідно. 

У 2018 році вся електрична енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, за винятком 

власних виробничих потреб, реалізована ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в обсязі 601,662 

млн. кВт*год в ДП «Енергоринок» за тарифами, затвердженими НКРЕКП, сума реалізації 

склала 1 764,4 млн. грн з ПДВ. Отримано коштів від ДП «Енергоринок» (з урахуванням 

погашення заборгованостей минулих років) - 1 825,7 млн. грн з ПДВ, що складає 103,5%. 

 

Інвестиційна програма 2013 року 

 

При затвердженому плановому обсязі 153 162,44 тис. грн. без ПДВ в 2013 році 

було профінансовано заходів на суму 110 508,20 тис. грн. без ПДВ. 

За рахунок інвестиційної програми 2013 року профінансовано будівництво 

закритої двотрансформаторної підстанції 110кВ «Полтава-місто» та комплексну 

модернізацію силового обладнання на 6-и підстанціях 110 кВ, в тому числі з заміною 4  

силових трансформаторів, реконструкцію ЛЕП – 0,4-10 кВ загальною протяжністю 108,03 

км. Виготовлена проектно-кошторисна документація для проведення в майбутньому 

реконструкції і модернізації ПЛ 0,4-110 кВ та ПС 110 кВ. 

Також було придбано 31 860 однофазних та 3 750 трифазних електронних 

приладів обліку та влаштовано 9 000 виносних обліків електроенергії. 

Виконано введення автоматизованої системи диспетчерського технологічного 

управління в Гадяцькій та Машівській філії, виготовлена проектно-кошторисна 

документація для встановлення в майбутньому системи в Карлівській та Красногорівській 

філіях. Встановлено оновлені мнемонічні схеми інтегровані з існуючим комплексом 

телемеханіки в Хорольській та Чорнухинській філіях. Виконано черговий етап 

впровадження корпоративного зв’язку в Полтавській філії районних електромереж 

(будівництво радіовежі та  будівництво магістральних ліній зв’язку для об’єднання вузлів 

комутації). 

За рахунок інвестиційної програми 2013 року вдалося розпочати створення кол-

центру для телефонного обслуговування споживачів (закупівля приміщення, обладнання). 

Частково модернізовано стан засобів комп’ютеризації в структурних підрозділах ПАТ 

«Полтаваобленерго» 
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Інвестиційна програма 2014 року 

 

При затвердженому плановому обсязі 139 275,83 тис. грн. без ПДВ в 2014 році 

було профінансовано заходів на суму 63 812,04 тис. грн. без ПДВ. 

За рахунок інвестиційної програми 2014 року дофінансовано будівництво 

закритої двотрансформаторної підстанції 110кВ «Полтава-місто» та комплексну 

модернізацію силового обладнання на 6-и підстанціях 110 кВ, в тому числі з заміною 4 

силових трансформаторів (роботи розпочато у 2013 році), профінансовано реконструкцію 

ЛЕП – 0,4-10 кВ загальною протяжністю 20,39 км. Виготовлена проектно-кошторисна 

документація для проведення в майбутньому реконструкції і модернізації ПЛ 0,4-110 кВ 

та ПС 110 кВ. 

Також було придбано 55 602 однофазних та 2 200 трифазних електронних 

приладів обліку та влаштовано 13 000 виносних обліків електроенергії. 

Виконано введення автоматизованої системи диспетчерського технологічного 

управління в Красногорівській, Карлівській та Гадяцькій філіях, виготовлена проектно-

кошторисна документація для встановлення в майбутньому системи в Диканській та 

Чорнухинській філіях. Профінансовано впровадження корпоративного зв’язку в 

Красногорівській та Карлівській філіях та виконана проектно-кошторисна документація з 

модернізації системи передавання даних на В.Кохнівській, Лохвицькій, Лубенській та 

Н.Санжарській філіях. 

За рахунок інвестиційної програми 2014 року продовжувалося створення кол-

центру для телефонного обслуговування споживачів (дофінансування заходів ІП 2013 та 

виконання робіт з прокладання кабельної лінії зв’язку). Було частково модернізовано стан 

засобів комп’ютеризації в структурних підрозділах ПАТ «Полтаваобленерго» 

 

Інвестиційна програма 2015 року 

 

При затвердженому плановому обсягу 221 285,00 тис. грн. без ПДВ в 2015 році 

було профінансовано заходів на суму 48 403,25 тис. грн. без ПДВ. 

За рахунок інвестиційної програми 2015 року виконано комплексну модернізацію 

силового обладнання на підстанції 110 кВ «Знамя», реконструкцію ПЛ – 0,4-10 кВ 

загальною протяжністю 13,40 км. Профінансована проектно-кошторисна документація 

для проведення в майбутньому реконструкції і модернізації ПЛ 0,4-10 кВ. 

Також було придбано 100 трифазних електронних приладів обліку та влаштовано 

4 278 виносних обліків електроенергії. 

Було розпочато введення автоматизованої системи диспетчерського 

технологічного управління в Диканській, Чорнухинській, Гадяцькій та Полтавській 

міській філіях, частково профінансована проектно-кошторисна документація для 

встановлення в майбутньому системи в Полтавській міській філії. Було виконано 

впровадження корпоративного зв’язку в Чорнухинській філії та скоригована проектно-

кошторисна документація з модернізації системи передавання даних на Полтавській 

міській філії та на базі ПАТ «Полтаваобленерго». 

За рахунок інвестиційної програми 2015 року було завершено роботи із створення 

кол-центру для телефонного обслуговування споживачів (облаштування приміщення та 

робочих місць).  

 

Інвестиційна програма 2016 року (на 20.01.2017) 

 

При затвердженому плановому обсягу 298 982,01 тис. грн. без ПДВ в 2016 році до 

20.01.17 року було профінансовано заходів на суму 84 498,70 тис. грн. без ПДВ, зокрема 

будівництво та реконструкцію ПЛ – 0,4-10 кВ загальною протяжністю 67,94 км, РП 6-10 

кВ в кількості 2 шт..  
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Була профінансована та частково виконана проектно-кошторисна документація 

для проведення в майбутньому реконструкції і модернізації ПЛ 0,4-10 кВ. 

Також було придбано 24 653 однофазних та 600 трифазних електронних приладів 

обліку та влаштовано 9 700 виносних обліків електроенергії, профінансовано введення 

автоматизованої системи диспетчерського технологічного управління в Диканській, 

Чорнухинській, Гадяцькій та Полтавській міській філіях, профінансовано впровадження 

корпоративного зв’язку в Лубенській філії та виконано доплату по впровадженню зв’язку 

в Чорнухинській філії (захід ІП 2015), частково модернізовано стан засобів 

комп’ютеризації в структурних підрозділах ПАТ «Полтаваобленерго».  

Станом на 20.09.17 року було дофінансовано заходів ІП 2016 року додатково на 

31 961,59 тис. грн. без ПДВ, що підняло загальний рівень фінансування до 116 460,29 тис. 

грн. без ПДВ.  

Це дало змогу додатково збільшити фізичні обсяги виконання робіт по 

інвестиційній програмі 2016 року, а саме: загальна протяжність будівництва та 

реконструкції ЛЕП – 0,4-10 кВ зросла до 107,54 км, було додатково виконано проектно-

кошторисну документацію для проведення в майбутньому реконструкції і модернізації 

ПЛ 0,4-10 кВ, додаткового придбано 22 176 однофазних та 500 трифазних електронних 

приладів обліку електроенергії, було виконано модернізацію установки з регулювання та 

повірки електролічильників. 

 

Інвестиційна програма 2017 року  

 

При затвердженому плановому обсягу 189 937,00 тис. грн. без ПДВ в 2017 році 

профінансовано заходів на суму 126 938,87 тис. грн. без ПДВ, зокрема будівництво та 

реконструкцію ЛЕП – 0,4-10 кВ загальною протяжністю 66,67 км, розпочаті роботи 

«Реконструкція ПЛ-110 кВ "ХПФ-ААЗ-ТМЗ" в м. Полтава» та «Реконструкція ВРП-110 

кВ ПС 110/10 кВ "Супрунівка"», профінансована та частково виконана проектно-

кошторисна документація для проведення в майбутньому реконструкції і модернізації ПЛ 

0,4-10 кВ. 

Також придбано 12 200 однофазних та 780 трифазних електронних приладів 

обліку та влаштовано 9 785 виносних обліків електроенергії, профінансовано введення 

автоматизованої системи диспетчерського технологічного управління в Диканській 

Полтавській міській філіях, профінансовано впровадження корпоративного зв’язку в 

Лохвицькій та В.Кохнівській філіях. 

 

Інвестиційна програма 2018 року  

 

При затвердженому плановому обсягу 247 770,00 тис. грн. без ПДВ в 2018 році 

профінансовано заходів на суму 229 179,64 тис. грн. без ПДВ, зокрема будівництво та 

реконструкцію ЛЕП – 0,4-10 кВ загальною протяжністю 26,77 км, завершені роботи з 

«Реконструкції ПЛ-110 кВ "ХПФ-ААЗ-ТМЗ" в м. Полтава», продовжені роботи з 

«Реконструкції ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ "Супрунівка"», розпочаті роботи з 

реконструкції 3 шт. ПС 110(150)/10 кВ та 4 шт. ПС 35/10 кВ, профінансована та частково 

виконана проектно-кошторисна документація для проведення в майбутньому 

реконструкції і модернізації ПС 110/10 кВ, РП 6-10 кВ, ПЛ 110 кВ та 0,4-10 кВ. 

Також придбано 23 977 однофазних та 1 241 трифазних електронних приладів 

обліку та влаштовано 9 061 виносних обліків електроенергії, введення автоматизованої 

системи диспетчерського технологічного управління в Полтавській міській філії, 

впроваджено корпоративний зв’язок в Кобеляцькій філії. 

 

Модернізація, реконструкція, ремонти основного та  допоміжного обладнання 

по Кременчуцькій ТЕЦ 
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Щорічно, для підвищення надійності роботи обладнання, упередження аварійних 

ситуацій та виконання заходів, направлених на майбутню модернізацію обладнання, у 

відповідності погодженого Міністерством палива та вугільної промисловості графіку 

ремонтів, схваленої Інвестиційної програми, виконуються модернізація, реконструкція, 

ремонти основного та  допоміжного обладнання, тощо. 

Фактичний обсяг модернізації, реконструкції, ремонтів основного та  допоміжного 

обладнання виконаних підрядним і господарським способом на обладнанні та 

магістральних теплових мережах, будівлях і спорудах Кременчуцької ТЕЦ по роках склав: 

у 2013 році - 65 017,9 тис. грн. без ПДВ  з яких 33 284,1 тис. грн. фактичні витрати 

інвестиційної програми з урахуванням виконання заходів для покращення обладнання  

у 2014 році - 51 137,4 тис. грн. без ПДВ з яких 20 464,8 тис. грн фактичні витрати 

інвестиційної програми з урахуванням виконання заходів для покращення обладнання  

у 2015 році - 59 098,3 тис. грн. без ПДВ з яких 42 393,6 тис. грн. фактичні витрати 

інвестиційної програми з урахуванням виконання заходів для покращення обладнання  

у 2016 році - 29 982,3 тис. грн. без ПДВ  з яких 18 607,1 тис. грн. фактичні витрати 

інвестиційної програми з урахуванням виконання заходів для покращення обладнання  

у 2017 році - 45 764,3 тис. грн. без ПДВ  з яких 23 491,6 тис. грн. фактичні витрати 

інвестиційної програми з урахуванням виконання заходів для покращення обладнання  

у 2018 році - 57 707,5 тис. грн. без ПДВ  з яких 23 335,9 тис. грн. фактичні витрати 

інвестиційної програми з урахуванням виконання заходів для покращення обладнання 

 

В цілому за період 2013 – 2016 років слід відмітити заходи, які  дозволили 

забезпечити підвищення рівня ефективності та надійності роботи обладнання 

Кременчуцької ТЕЦ: 

- Реконструкція схеми газопостачання Кременчуцької ТЕЦ 

- Відновлення проточної частини турбіни ПТ-50-130 з заміною регулюючої ступені 

РВД 

- Ремонт теплообмінних апаратів, заміна КНБ, трубопроводу основного конденсату та 

заміна арматури ТГ-2 

- Відновлення технічних характеристик ТГ ст№2 із реконструкцією пароперепускних 

труб 

- Реконструкція циркуляційної системи з встановленням фільтрів 

- Реконструкція обладнання ВРП-150 кВ. 

- Реконструкція пристроїв РЗА. 

- Впровадження системи автоматичного контролю вібрації та механічних величин 

АСКВ «Вібробіт 300» на турбогенераторі ПТ-50-130 ст. 

- Модернізація засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) для контролю технологічних 

параметрів обладнання Кременчуцької ТЕЦ  

- Модернізація ТГ ст.№1. Заміна робочого електромашинного збуджувача на систему 

тиристорного збудження 

- Відновлення технічних характеристик турбоагрегата ст. №4 

- Переоснащення обладнання для підвищення надійності роботи при спалюванні 

мазуту 

- Реконструкція шинного моста 6 кВ та струмового захисту від замикання на землю в 

обмотці статора турбогенератора №3. 

 

За період 2017 – 2018 років слід відмітити заходи, які  дозволили забезпечити 

підвищення рівня ефективності та надійності роботи обладнання Кременчуцької ТЕЦ: 

2017 рік 

- Модернізація  циркуляційної  системи  турбінного відділення з  заміною  

зношеного  обладнання; 

-  Модернізація циркуляційної системи ТГ - 2, 3 з встановленням фільтрів; 
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-  Реконструкція пристроїв РЗА на ГЩК – заміна панелей захисту ПЛ 150 кВ 

«Кременчук-2» та «Кременчук-3»; 

- Реконструкція обладнання ВРП-150 кВ – заміна роз’єднувачів трифазних в 

кількості 4 шт., комірка № 15; 

-  Реконструкція градирні № 3;  

- Переоснащення обладнання для підвищення надійності роботи при спалюванні 

мазуту (І етап); 

-  Реконструкція автоматичної системи обліку електроенергії; 

- Модернізація ТГ-1 – заміна робочого електромашинного збуджувача на систему 

тиристорного збудження. 

2018 рік 

- Модернізація САР контроля рівня в барабані котра ст. № 1, нитка «Б»; 

- Реконструкція градирні № 3; 

- Реконструкція автоматичної системи обліку електроенергії; 

- Модернізація ТГ-1 – заміна робочого електромашинного збуджувача на систему 

тиристорного збудження; 

- Відновлення технічних характеристик ТГ-1 з заміною парових коробок; 

- Відновлення технічних характеристик ТГ-3. 

 

Крім того, у результаті виконання підрозділами Кременчуцької ТЕЦ рівня 

виробничої дисципліни, своєчасного технічного обслуговування обладнання  вдалося 

зменшити кількість відмов 2-ї категорії, технологічних порушень цехового обліку. Так,  

протягом 2013 року було зафіксовано 10 відмов 2-ї категорії та 98 технологічних 

порушень цехового обліку; 

протягом 2014 року  було зафіксовано 6 відмов 2-ї категорії  та 89 технологічних 

порушень цехового обліку; 

протягом 2015 року було зафіксовано 4 відмови 2-ї категорії  та 85 випадків 

технологічних порушень цехового обліку; 

протягом 2016 року було зафіксовано 4 відмови 2-ї категорії, та 55 випадки 

технологічних порушень цехового обліку. 

протягом 2017 року було зафіксовано 3 відмови 2-ї категорії, та 65 випадки 

технологічних порушень цехового обліку. 

протягом 2018 року було зафіксовано 2 відмови 2-ї категорії, та 52 випадки 

технологічних порушень цехового обліку. 

 

 

 

Капітальний ремонт 

 

Виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування об'єктів електричних 

мереж 35-154 кВ в 2013 році 

Загальна сума коштів ремонтного фонду по високовольтних мережах напругою 35-

154 кВ в 2013 році склала 35 700 тис. грн., з яких 5 422 тис. грн. були передбачені на 

фінансування матеріалів 2013 року і 30 278 тис. грн. планувалися на виконання підрядним 

способом робіт, пов’язаних з ремонтом обладнання. 

За підсумками 2013 року закуплено матеріалів на суму 4 984 тис. грн., що 

становить 92% від запланованих. На виконання підрядним способом робіт, пов’язаних з 

ремонтом обладнання, витрачено 11 552 тис. грн., що складає 38% від запланованих. 
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Загальна сума використання кошів ремонтного фонду по високовольтних мережах 

в 2013 році склала 16 536 тис. грн., тобто 46% від запланованого річного фонду. 

 

Виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування об'єктів електричних 

мереж 35-154 кВ в 2014 році 

Загальна сума коштів ремонтного фонду по високовольтних мережах напругою 35-

154 кВ в 2014 році склала 21 675 тис. грн., з яких 5 797 тис. грн. були передбачені на 

фінансування матеріалів 2014 року і 15 878 тис. грн. планувалися на виконання підрядним 

способом робіт, пов’язаних з ремонтом обладнання. 

За підсумками 2014 року закуплено матеріалів на суму 3 794 тис. грн., що 

становить 65% від запланованих. На виконання підрядним способом робіт, пов’язаних з 

ремонтом обладнання, витрачено 16 836 тис. грн., що складає 106% від запланованих. 

Загальна сума використання кошів ремонтного фонду по високовольтних мережах 

в 2014 році склала 20 630 тис. грн., тобто 95% від запланованого річного фонду. 

 

Виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування об'єктів електричних 

мереж 35-154 кВ в 2015 році 

Загальна сума коштів ремонтного фонду по високовольтних мережах напругою 35-

154 кВ в 2015 році склала 33 610 тис. грн., з яких 13 002 тис. грн. були передбачені на 

фінансування матеріалів 2015 року і 20 608 тис. грн. планувалися на виконання підрядним 

способом робіт, пов’язаних з ремонтом обладнання. 

За підсумками 2015 року закуплено матеріалів на суму 8 623 тис. грн., що 

становить 66% від запланованих. На виконання підрядним способом робіт, пов’язаних з 

ремонтом обладнання, витрачено 7 481 тис. грн., що складає 36% від запланованих. 

Загальна сума використання кошів ремонтного фонду по високовольтних мережах 

в 2015 році склала 16 104 тис. грн., тобто 48% від запланованого річного фонду. 

 

Виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування об'єктів електричних 

мереж 35-154 кВ в 2016 році 

Загальна сума коштів ремонтного фонду по високовольтних мережах напругою 35-

154 кВ в 2016 році склала 38 574 тис. грн., з яких 14 522 тис. грн. були передбачені на 

фінансування матеріалів 2016 року і 24 052 тис. грн. планувалися на виконання підрядним 

способом робіт, пов’язаних з ремонтом обладнання. 

За підсумками 2016 року закуплено матеріалів на суму 2 934 тис. грн., що 

становить 20% від запланованих. На виконання підрядним способом робіт, пов’язаних з 

ремонтом обладнання, витрачено 8 581 тис. грн., що складає 36% від запланованих. 

Загальна сума використання кошів ремонтного фонду по високовольтних мережах 

в 2016 році склала 11 515 тис. грн., тобто 30% від запланованого річного фонду. 

 

Виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування об'єктів електричних 

мереж 35-154 кВ в 2017 році 

Загальна сума коштів ремонтного фонду по високовольтних мережах напругою 35-

154 кВ в 2017 році склала 27 259 тис. грн., з яких 18 038 тис. грн. були передбачені на 

фінансування матеріалів 2017 року і 9 221 тис. грн. планувалися на виконання підрядним 

способом робіт, пов’язаних з ремонтом обладнання. 

За підсумками 2017 року закуплено матеріалів на суму 8 007 тис. грн., що 

становить 44% від запланованих. На виконання підрядним способом робіт, пов’язаних з 

ремонтом обладнання, витрачено 1 265 тис. грн., що складає 14% від запланованих. 

Загальна сума використання кошів ремонтного фонду по високовольтних мережах 

в 2017 році склала 9 272 тис. грн., тобто 34% від запланованого річного фонду. 
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Виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування об'єктів електричних 

мереж 35-154 кВ в 2018 році 

Загальна сума коштів ремонтного фонду по високовольтних мережах напругою 35-

154 кВ в 2018 році склала 17 511 тис. грн., з яких 16 346 тис. грн. були передбачені на 

фінансування матеріалів 2018 року і 1 165 тис. грн. планувалися на виконання підрядним 

способом робіт, пов’язаних з ремонтом обладнання. 

За підсумками 2018 року закуплено матеріалів на суму 10 640 тис. грн., що 

становить 65% від запланованих. На виконання підрядним способом робіт, пов’язаних з 

ремонтом обладнання, витрачено 551 тис. грн., що складає 47% від запланованих. 

Загальна сума використання кошів ремонтного фонду по високовольтних мережах 

в 2018 році склала 11 191 тис. грн., тобто 64% від запланованого річного фонду. 

 

 

Заплановані на 2013 рік фізичні обсяги ремонтів та технічних заходів по 

електричних мережах 36-154 кВ були виконані в повному обсязі. 

Згідно затвердженого плану в 2013 році виконані наступні (основні) роботи: 

 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2013 рік 

Виконано 

в 2013 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПС 35-154 кВ шт. 34 34 100,0 

Капітальний ремонт вимикачів 35-154 кВ шт. 94 94 100,0 

Капітальний ремонт ПЛ 35-154 кВ км 503,4 503,4 100,0 

Заміна опор на ПЛ 35-154 кВ шт. 45 45 100,0 

Заміна проводу на ПЛ 35-154 кВ км 10,1 10,1 100,0 

Заміна грозозахисного тросу на ПЛ 35-

154 кВ 
км 10,5 10,5 100,0 

Заміна ізоляторів на ПЛ 35-154 кВ шт. 3588 4222 117,7 

Розчищення трас ПЛ 35-154 кВ км 119,3 119,3 100,00 

 

Заплановані на 2014 рік фізичні обсяги ремонтів та технічних заходів по 

електричних мережах 36-154 кВ були виконані в повному обсязі. 

Згідно затвердженого плану в 2014 році виконані наступні (основні) роботи: 

 

Заходи 
Одиниц

я виміру 

Запланован

о на 2014 

рік 

Виконано 

в 2014 

році 

Процент 

виконанн

я, % 

Комплексний ремонт ПС 35-154 кВ шт. 33 33 100,0 

Капітальний ремонт вимикачів 35-154 кВ шт. 56 56 100,0 

Капітальний ремонт ПЛ 35-154 кВ км 434,1 434,1 100,0 

Заміна опор на ПЛ 35-154 кВ шт. 68 68 100,0 

Заміна проводу на ПЛ 35-154 кВ км 2,3 2,3 100,0 

Заміна грозозахисного тросу на ПЛ 35-154 

кВ 
км 9,4 9,4 100,0 

Заміна ізоляторів на ПЛ 35-154 кВ шт. 1860 1880 101,1 

Розчищення трас ПЛ 35-154 кВ км 99,4 103,3 103,92 

 

Заплановані на 2015 рік фізичні обсяги ремонтів та технічних заходів по 

електричних мережах 36-154 кВ були виконані в повному обсязі. 

Згідно затвердженого плану в 2015 році виконані наступні (основні) роботи: 
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Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2015 рік 

Виконано 

в 2015 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПС 35-154 кВ шт. 36 36 100,0 

Капітальний ремонт вимикачів 35-154 кВ шт. 81 85 104,9 

Капітальний ремонт ПЛ 35-154 кВ км 591,1 591,2 100,0 

Заміна опор на ПЛ 35-154 кВ шт. 78 81 103,8 

Заміна проводу на ПЛ 35-154 кВ км 5 12,6 252,0 

Заміна грозозахисного тросу на ПЛ 35-

154 кВ 
км 0 0   

Заміна ізоляторів на ПЛ 35-154 кВ шт. 1923 2097 109,0 

Розчищення трас ПЛ 35-154 кВ км 121,3 183,9 151,61 

 

Заплановані на 2016 рік фізичні обсяги ремонтів та технічних заходів по 

електричних мережах 36-154 кВ були виконані в повному обсязі, крім заміни проводу на 

ПЛ 35-154 кВ. 

Згідно затвердженого плану в 2016 році виконані наступні (основні) роботи: 

 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2016 рік 

Виконано 

в 2016 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПС 35-154 кВ шт. 37 38 102,7 

Капітальний ремонт вимикачів 35-154 кВ шт. 91 94 103,3 

Капітальний ремонт ПЛ 35-154 кВ км 775,1 775,1 100,0 

Заміна опор на ПЛ 35-154 кВ шт. 60 14 23,3 

Заміна проводу на ПЛ 35-154 кВ км 3,2 0 0,0 

Заміна грозозахисного тросу на ПЛ 35-

154 кВ 
км 0 0   

Заміна ізоляторів на ПЛ 35-154 кВ шт. 1322 1322 100,0 

Розчищення трас ПЛ 35-154 кВ км 122,2 138,2 113,09 

 

Заплановані на 2017 рік фізичні обсяги ремонтів та технічних заходів по 

електричних мережах 35-154 кВ були виконані в повному обсязі, крім заміни опор та 

ізоляторів на ПЛ 35-154 кВ. 

Згідно затвердженого плану в 2017 році виконані наступні (основні) роботи: 

 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2017 рік 

Виконано 

в 2017 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПС 35-154 кВ шт. 36 36 100,0 

Капітальний ремонт вимикачів 35-154 

кВ 
шт. 96 103 107,3 

Капітальний ремонт ПЛ 35-154 кВ км 541,6 546,17 100,8 

Заміна опор на ПЛ 35-154 кВ шт. 90 72 80,0 

Заміна проводу на ПЛ 35-154 кВ км 0 0 - 

Заміна грозозахисного тросу на ПЛ 35-

154 кВ 
км 0 0 - 

Заміна ізоляторів на ПЛ 35-154 кВ шт. 1329 1015 76,4 
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Розчищення трас ПЛ 35-154 кВ км 186,2 206,3 110,8 

 

Заплановані на 2018 рік фізичні обсяги ремонтів та технічних заходів по 

електричних мережах 35-154 кВ були виконані в повному обсязі. 

Згідно затвердженого плану в 2018 році виконані наступні (основні) роботи: 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2018 рік 

Виконано 

в 2018 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПС 35-154 кВ шт. 32 32 100,0 

Капітальний ремонт вимикачів 35-154 

кВ 
шт. 84 84 100,0 

Капітальний ремонт ПЛ 35-154 кВ км 578,86 579,66 100,1 

Заміна опор на ПЛ 35-154 кВ шт. 83 85 102,4 

Заміна проводу на ПЛ 35-154 кВ км 0 0 - 

Заміна грозозахисного тросу на ПЛ 35-

154 кВ 
км 15,9 17,1 107,5 

Заміна ізоляторів на ПЛ 35-154 кВ шт. 1093 1199 109,7 

Розчищення трас ПЛ 35-154 кВ км 153,86 162,51 105,6 

 

 

Виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування об’єктів електричних 

мереж 0,38-10 кВ 
Згідно встановленої періодичності проведення капітальних ремонтів об’єктів 

електричних мереж, регламентованої ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж» і 

проведеного аналізу технічного стану електричних мереж 0,38-10 кВ згідно СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

були визначені і затверджені наказом №1 обсяги капітального ремонту і технічного 

обслуговування на 2013-2016 роки. 

Станом на 01.01.2014 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обслуговує наступну 

кількість об’єктів розподільчих електричних мереж. 

 

Вид енергооб’єкту на 01.01.2013 на 01.01.2014 Різниця 

ПЛ 6-10 кВ, км 14019,05 13916,62 -102,43 

ПЛ 0,38 кВ, км 21609,31 21448,48 -160,83 

ТП 10/0,38 кВ, шт. 9883 9907 24 

РП 10 кВ, шт. 78 78 0 

КЛ 10-6 кВ, км 1069,71 1077,38 7,67 

КЛ 0,38 кВ, км 751,38 750,19 -1,19 

 

У порівнянні з минулим роком в 2013 році зменшилася протяжність ПЛ 0,38-10 кВ 

та кабельних ліній 0,38 кВ за рахунок списання об’єктів, які втратили своє функціональне 

призначення. Кількість ТП та кабельних ліній 6-10 кВ, навпаки, збільшилася, насамперед 

за рахунок виконання реконструкції електричних мереж та встановлення 

розвантажувальних підстанцій, а також виконання нових приєднань електроустановок 

споживачів та прийняття на баланс безгосподарних об’єктів. 

 

Станом на 01.01.2015 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обслуговує наступну 

кількість об’єктів розподільчих електричних мереж. 
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Вид енергооб’єкту на 01.01.2014 на 01.01.2015 Різниця 

ПЛ 6-10 кВ, км 13916,62 13689,74 -226,88 

ПЛ 0,4 кВ, км 21448,48 21276,72 -171,76 

ТП 10/0,4 кВ, шт. 9907 9879 -28 

РП 10 кВ, шт. 78 78 0 

КЛ 10-6 кВ, км 1077,38 1073,77 -3,61 

КЛ 0,4 кВ, км 750,19 751,2 1,01 

 

У порівнянні з минулим роком в 2014 році зменшилася протяжність ПЛ 0,38-10 кВ 

та кабельних ліній 6-10 кВ, а також кількість ТП, за рахунок списання об’єктів, які 

втратили своє функціональне призначення. Протяжність кабельних ліній 0,38 кВ, навпаки, 

збільшилася, за рахунок виконання нових приєднань електроустановок споживачів та 

прийняття на баланс безгосподарних об’єктів. 

 

Станом на 01.01.2016 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обслуговує наступну 

кількість об’єктів розподільчих електричних мереж. 

 

Вид енергооб’єкту на 01.01.2015 на 01.01.2016 Різниця 

ПЛ 6-10 кВ, км 13689,74 13661,72 -28,02 

ПЛ 0,4 кВ, км 21276,72 21078,18 -198,54 

ТП 10/0,4 кВ, шт. 9879 9877 -2 

РП 10 кВ, шт. 78 78 0 

КЛ 10-6 кВ, км 1073,77 1084,6 10,83 

КЛ 0,4 кВ, км 751,2 753,57 2,37 

 

У порівнянні з минулим роком в 2015 році зменшилася протяжність ПЛ 0,38-10 кВ 

та кількість ТП  за рахунок списання об’єктів, які втратили своє функціональне 

призначення. Протяжність кабельних ліній 0,38-10 кВ, навпаки, збільшилася, за рахунок 

заміни зношених кабелів, виконання нових приєднань електроустановок споживачів та 

прийняття на баланс безгосподарних об’єктів. 

 

Станом на 01.01.2017 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обслуговує наступну 

кількість об’єктів розподільчих електричних мереж. 

 

Вид енергооб’єкту на 01.01.2016 на 01.01.2017 Різниця 

ПЛ 6-10 кВ, км 13661,72 13607,67 -54,05 

ПЛ 0,4 кВ, км 21078,18 20938,61 -139,57 

ТП 10/0,4 кВ, шт. 9877 9873 -4 

РП 10 кВ, шт. 78 78 0 

КЛ 10-6 кВ, км 1084,6 1087,91 3,31 

КЛ 0,4 кВ, км 753,57 767,07 13,5 

 

У порівнянні з минулим роком в 2016 році зменшилася протяжність ПЛ 0,38-10 кВ 

та кількість ТП за рахунок списання об’єктів, які втратили своє функціональне 

призначення. Протяжність кабельних ліній 0,38-10 кВ, навпаки, збільшилася, за рахунок 

заміни зношених кабелів, виконання нових приєднань електроустановок споживачів та 

прийняття на баланс безгосподарних об’єктів. 
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Станом на 01.01.2018 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обслуговує наступну 

кількість об’єктів розподільчих електричних мереж. 

 

Вид енергооб’єкту на 01.01.2017 на 01.01.2018 Різниця 

ПЛ 6-10 кВ, км 13607,67 13541,7 -65,97 

ПЛ 0,4 кВ, км 20938,61 20868,99 -69,62 

ТП 10/0,4 кВ, шт. 9873 9869 -4 

РП 10 кВ, шт. 78 79 1 

КЛ 10-6 кВ, км 1087,91 1098,37 10,46 

КЛ 0,4 кВ, км 767,07 776,49 9,42 

 

У порівнянні з минулим роком в 2017 році зменшилася протяжність ПЛ 0,38-10 кВ 

та кількість ТП за рахунок списання об’єктів, які втратили своє функціональне 

призначення. Протяжність кабельних ліній 0,38-10 кВ, навпаки, збільшилася, за рахунок 

заміни зношених кабелів, виконання нових приєднань електроустановок споживачів та 

прийняття на баланс безгосподарних об’єктів. Також збільшилася кількість РП у зв’язку з 

введенням в експлуатацію РП-21 в м. Кременчуці. 

 

Станом на 01.01.2019 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обслуговує наступну 

кількість об’єктів розподільчих електричних мереж. 

 

Вид енергооб’єкту на 01.01.2018 на 01.01.2019 Різниця 

ПЛ 6-10 кВ, км 13541,7 13458,43 -83,27 

ПЛ 0,4 кВ, км 20868,99 20866,81 -2,18 

ТП 10/0,4 кВ, шт. 9869 9868 -1 

РП 10 кВ, шт. 79 79 0 

КЛ 10-6 кВ, км 1098,37 1106,02 7,65 

КЛ 0,4 кВ, км 776,49 793,81 17,32 

 

У порівнянні з минулим роком в 2018 році зменшилася протяжність ПЛ 0,38-10 кВ 

та кількість ТП за рахунок списання об’єктів, які втратили своє функціональне 

призначення. Протяжність кабельних ліній 0,38-10 кВ, навпаки, збільшилася, за рахунок 

заміни зношених кабелів, виконання нових приєднань електроустановок споживачів. 

 

 

На протязі 2013 року проводився капітальний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ і ТП 10/0,38 

кВ. Всі плани капітальних ремонтів були виконані. 

Результати виконання запланованих на 2013 рік обсягів капітального ремонту і 

технічного обслуговування: 

 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2013 рік 

Виконано 

в 2013 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ км 4145,9 4282,4 103,3 

Заміна опор на ПЛ 0,38-10 кВ шт 5191 6567 126,5 

Заміна проводу на ПЛ 0,38-10 кВ км 247,8 357,6 144,3 

Заміна ізоляторів на ПЛ 0.38-10 кВ шт 10342 13251 128,1 

Ремонт ТП, РП 6-10 кВ шт 1997 2066 103,5 
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Ремонт силових трансформаторів 6-

10 кВ 
шт 240 256 106,7 

Відновлення пошкоджених КЛ 0,38-

10 кВ 
шт 508 508 100,0 

Розчищення трас ПЛ 0,38-10 кВ км 2444,3 3801,8 155,5 

 

Загальна вартість робіт по капітальному ремонту і технічному обслуговуванню, 

виконаних в 2013 році на об’єктах розподільчих мереж 0,38-10 кВ склала 16 908 тис. грн. 

Технічний стан розподільчих мереж 0,38-10 кВ в 2012-2013 році: 

 

№ 

з/

п 

Вид об’єкту 

електричних мереж 

В тому числі з оцінкою технічного стану 

добрий,  

% 

задовільний, 

% 

незадовільний

, % 

непридатний, 

% 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1 ПЛ 0,38 кВ, км 35,7 36,9 55,3 55,5 7,9 6,7 1,1 0,9 

2 ПЛ 6-10 кВ, км 30,6 31,0 69,0 68,7 0,3 0,3 0,04 0,04 

3 ТП 6-10/0,4 кВ, шт. 61,8 64,3 35,5 33,4 2,7 2,2 0,04 0,04 

4 РП 6-10 кВ, шт. 73,1 67,9 23,1 29,5 3,8 2,6 0,0 0,0 

 

На протязі 2014 року проводився капітальний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ і ТП 10/0,38 

кВ. Всі плани капітальних ремонтів були виконані. 

Результати виконання запланованих на 2014 рік обсягів капітального ремонту і 

технічного обслуговування: 

 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2013 рік 

Виконано 

в 2013 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ км 4123,1 4123,1 100,0 

Заміна опор на ПЛ 0,38-10 кВ шт 3675 3678 100,1 

Заміна проводу на ПЛ 0,38-10 кВ км 163,4 214,3 131,2 

Заміна ізоляторів на ПЛ 0.38-10 кВ шт 7324 8010 109,4 

Ремонт ТП, РП 6-10 кВ шт 2009 2093 104,2 

Ремонт силових трансформаторів 6-

10 кВ 
шт 240 266 110,8 

Відновлення пошкоджених КЛ 0,38-

10 кВ 
шт 441 502 113,8 

Розчищення трас ПЛ 0,38-10 кВ км 2574,8 4151,4 161,2 

 

Загальна вартість робіт по капітальному ремонту і технічному обслуговуванню, 

виконаних в 2014 році на об’єктах розподільчих мереж 0,38-10 кВ склала 10 293 тис. грн. 

Технічний стан розподільчих мереж 0,38-10 кВ в 2013-2014 році: 

 

№ 

з/

п 

Вид об’єкту 

електричних мереж 

В тому числі з оцінкою технічного стану 

добрий, 

% 

задовільний, 

% 

незадовільний, 

% 

непридатний, 

% 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 ПЛ 0,38 кВ, км 36,9 39,0 55,5 52,7 6,7 7,5 0,9 0,9 

2 ПЛ 6-10 кВ, км 31,0 31,3 68,7 68,4 0,3 0,2 0,04 0,04 

3 ТП 6-10/0,4 кВ, шт. 64,3 63,7 33,4 33,8 2,2 2,5 0,04 0,04 
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4 РП 6-10 кВ, шт. 67,9 73,1 29,5 21,8 2,6 5,1 0,0 0,0 

 

На протязі 2015 року проводився капітальний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ і ТП 10/0,38 

кВ. Всі плани капітальних ремонтів були виконані. 

Результати виконання запланованих на 2015 рік обсягів капітального ремонту і 

технічного обслуговування: 

 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2013 рік 

Виконано 

в 2013 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ км 4042,3 4059,34 100,4 

Заміна опор на ПЛ 0,38-10 кВ шт 3902 5743 147,2 

Заміна проводу на ПЛ 0,38-10 кВ км 79,1 193,7 244,9 

Заміна ізоляторів на ПЛ 0.38-10 кВ шт 6729 13130 195,1 

Ремонт ТП, РП 6-10 кВ шт 2005 2065 103,0 

Ремонт силових трансформаторів 6-

10 кВ 
шт 248 284 114,5 

Відновлення пошкоджених КЛ 0,38-

10 кВ 
шт 453 459 101,3 

Розчищення трас ПЛ 0,38-10 кВ км 2732,1 3910,6 143,1 

 

Загальна вартість робіт по капітальному ремонту і технічному обслуговуванню, 

виконаних в 2015 році на об’єктах розподільчих мереж 0,38-10 кВ склала 22 117 тис. грн. 

Технічний стан розподільчих мереж 0,38-10 кВ в 2014-2015 році: 

 

№ 

з/п 

Вид об’єкту 

електричних мереж 

В тому числі з оцінкою технічного стану 

добрий, 

% 

задовільний, 

% 

незадовільний, 

% 

непридатний, 

% 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 ПЛ 0,38 кВ, км 39,0 40,6 52,7 51,9 7,5 6,6 0,9 0,9 

2 ПЛ 6-10 кВ, км 31,3 31,0 68,4 68,8 0,2 0,2 0,04 0,04 

3 ТП 6-10/0,4 кВ, шт. 63,7 63,2 33,8 34,6 2,5 2,2 0,04 0,04 

4 РП 6-10 кВ, шт. 73,1 74,4 21,8 19,2 5,1 6,4 0,0 0,0 

 

На протязі 2016 року проводився капітальний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ і ТП 10/0,38 

кВ.  

Результати виконання запланованих на 2016 рік обсягів капітального ремонту і 

технічного обслуговування: 

 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2013 рік 

Виконано 

в 2013 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ км 4275,1 4275,1 100,0 

Заміна опор на ПЛ 0,38-10 кВ шт 4756 3930 82,6 

Заміна проводу на ПЛ 0,38-10 кВ км 96 159 165,6 

Заміна ізоляторів на ПЛ 0.38-10 кВ шт 11347 7913 69,7 

Ремонт ТП, РП 6-10 кВ шт 1931 1965 101,8 

Ремонт силових трансформаторів 6-

10 кВ 
шт 240 268 111,7 
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Відновлення пошкоджених КЛ 0,38-

10 кВ 
шт 460 503 109,3 

Розчищення трас ПЛ 0,38-10 кВ км 2711,7 3673,42 135,5 

 

Загальна вартість робіт по капітальному ремонту і технічному обслуговуванню, 

виконаних в 2016 році на об’єктах розподільчих мереж 0,38-10 кВ склала 28 346 тис. грн. 

Технічний стан розподільчих мереж 0,38-10 кВ в 2015-2016 році: 

 

№ 

з/п 

Вид об’єкту 

електричних мереж 

В тому числі з оцінкою технічного стану 

добрий, % 
задовільний, 

% 

незадовільн

ий, % 

непридатний, 

% 

2015 2016 2015 
201

6 
2015 2016 2015 2016 

1 ПЛ 0,38 кВ, км 40,6 40,9 51,9 50,7 6,6 7,5 0,9 0,9 

2 ПЛ 6-10 кВ, км 31,0 31,2 68,8 68,5 0,2 0,3 0,04 0,04 

3 ТП 6-10/0,4 кВ, шт. 63,2 61,5 34,6 35,9 2,2 2,6 0,04 0,04 

4 РП 6-10 кВ, шт. 74,4 65,4 19,2 25,6 6,4 9,0 0,0 0,0 

 

 

На протязі 2017 року проводився капітальний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ і ТП 10/0,38 

кВ.  

Результати виконання запланованих на 2017 рік обсягів капітального ремонту і 

технічного обслуговування: 

 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2017 рік 

Виконано 

в 2017 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ км 3960,7 3962,05 100,0 

Заміна опор на ПЛ 0,38-10 кВ шт 5401 5139 95,1 

Заміна проводу на ПЛ 0,38-10 кВ км 116,36 214,02 183,9 

Заміна ізоляторів на ПЛ 0.38-10 кВ шт 12635 9567 75,7 

Ремонт ТП, РП 6-10 кВ шт 1952 1991 102,0 

Ремонт силових трансформаторів 6-10 

кВ 
шт 

240 266 110,8 

Відновлення пошкоджених КЛ 0,38-10 

кВ 
шт 

452 472 104,4 

Розчищення трас ПЛ 0,38-10 кВ км 2702,72 3590,19 132,8 

 

Загальна вартість робіт по капітальному ремонту і технічному обслуговуванню, 

виконаних в 2017 році на об’єктах розподільчих мереж 0,38-10 кВ склала 27 378 тис. грн. 

Технічний стан розподільчих мереж 0,38-10 кВ в 2016-2017 році: 

 

№ 

з/

п 

Вид об’єкту 

електричних мереж 

В тому числі з оцінкою технічного стану 

добрий, % 
задовільний, 

% 

незадовільний

, % 

непридатний, 

% 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 ПЛ 0,38 кВ, км 40,9 42,1 50,7 50,0 7,5 7,2 0,9 0,7 

2 ПЛ 6-10 кВ, км 31,2 29,7 68,5 69,8 0,3 0,5 0,04 0,05 

3 ТП 6-10/0,4 кВ, шт. 61,5 58,8 35,9 38,0 2,6 3,2 0,04 0,01 
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4 РП 6-10 кВ, шт. 65,4 60,8 25,6 22,8 9,0 16,5 0,0 0,0 

 

На протязі 2018 року проводився капітальний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ і ТП 10/0,38 

кВ.  

Результати виконання запланованих на 2018 рік обсягів капітального ремонту і 

технічного обслуговування: 

 

Заходи 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

на 2018 рік 

Виконано 

в 2018 

році 

Процент 

виконання, 

% 

Комплексний ремонт ПЛ 0,38-10 кВ км 3721,4 3734,50 100,4 

Заміна опор на ПЛ 0,38-10 кВ шт 6062 6111 100,8 

Заміна проводу на ПЛ 0,38-10 кВ км 287,61 429,01 149,2 

Заміна ізоляторів на ПЛ 0.38-10 кВ шт 11875 10904 91,8 

Ремонт ТП, РП 6-10 кВ шт 1996 2009 100,7 

Ремонт силових трансформаторів 6-10 

кВ 
шт 

240 240 100,0 

Відновлення пошкоджених КЛ 0,38-10 

кВ 
шт 

433 446 103,0 

Розчищення трас ПЛ 0,38-10 кВ км 2649,56 3310,51 124,9 

 

Загальна вартість робіт по капітальному ремонту і технічному обслуговуванню, 

виконаних в 2018 році на об’єктах розподільчих мереж 0,38-10 кВ склала 32 841 тис. грн. 

Технічний стан розподільчих мереж 0,38-10 кВ в 2017-2018 році: 

 

№ 

з/

п 

Вид об’єкту 

електричних мереж 

В тому числі з оцінкою технічного стану 

добрий, % 
задовільний, 

% 

незадовільний

, % 

непридатний, 

% 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 ПЛ 0,38 кВ, км 42,1 42,2 50,0 49,9 7,2 7,3 0,7 0,6 

2 ПЛ 6-10 кВ, км 29,7 31,1 69,8 68,5 0,5 0,3 0,05 0,01 

3 ТП 6-10/0,4 кВ, шт. 58,8 57,8 38,0 39,1 3,2 3,0 0,01 0,01 

4 РП 6-10 кВ, шт. 60,8 53,2 22,8 32,9 16,5 13,9 0,0 0,0 

 

 

Інформація про кількісний  склад  персоналу,                                                                          

працюючого у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  

та оплату його праці в 2013 - 2018 роках.  

 

Виробничу діяльність ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснюють 60 відділів та служб, 

28 районних філій. До складу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на умовах довгострокової 

оренди входить Кременчуцька ТЕЦ.  

В управлінні виробничими процесами використовується автоматизована система 

керування підприємством SAP R/3. 

Середньоспискова чисельність персоналу становить: 

 
од.виміру 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Кременчуцька ТЕЦ чол. 711 713 711 706 692 683 
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Електромережі чол. 4894 4905 4918 4705 4337 4342 

Всього ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
чол. 5605 5618 5629 5411 5029 5025 

 

У 2013-2018 р.р. році керівництво компанії забезпечувало оплату праці і матеріального 

заохочення працівників у межах коштів на оплату праці в тарифах на електро- та теплоенергію, 

затверджених НКРЕКП, відповідно до Законів України «Про оплату праці», «Про 

оподаткування прибутку підприємств». 

 

Фонд на оплати праці  за 2013-2018 р.р. (без нарахувань) становив: 

 
од.виміру 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Кременчуцька ТЕЦ тис.грн. 41843,2 44721,2 47386,3 57517,0 71143,5 93886,4 

Електромережі тис.грн. 278929,7 292136,6 303851,6 385370,5 
 

445086,1 

 

567491,6 

Всього ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
тис.грн. 320772,9 336857,8 351237,9 442887,5 

 

516229,6 

 

661378,0 

 

Протягом 2013-2018 р.р підвищення заробітної плати працівникам                                             

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" відбувалось декілька разів: 

- 2013 рік - 1 раз на 15 %; 

- 2014 рік - не проводилось; 

- 2015 рік - не проводилось; 

- 2016 рік - 1 раз у середньому на 17 %; 

- 2017 рік - з 01.01.2017 р. на 15 %; 

    з 01.11.2017 р. у середньому на 11 %; 

- 2018 рік - з 01.07.2018 р. на 15 %; 

    з 01.10.2018 р. у середньому на 11 %. 

 

  Протягом 2014-15 р.р. посадові оклади працівників підприємства не 

підвищувалися, але завдяки створеній у Товаристві ефективної системи моральної та 

матеріальної мотивації персоналу середня заробітна плата персоналу ПАТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" збільшилася на  8,3%. 

 

  Середньомісячна зарплата персоналу становить: 

 
од.виміру 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

 

2017 рік 

 

2018 рік 

Кременчуцька ТЕЦ грн. 4903 5207 5499 6752 8542 11427 

Електромережі 
 

грн. 4724 4928 5091 6758 8477 10807 

Всього ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

грн. 4747 4963 5143 6758 8486 10891 

 

Середня заробітна плата персоналу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік  

збільшилася на 28 %. 
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Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам товариства відсутня. 

 

 

 

 

Розрахунки з ДП «Енергоринок» 

 

За підсумками 12 місяців 2013 року  розрахунки з ДП «Енергоринок»  проведені  на  

100,00% від  суми   закупки.  Станом на 1 січня 2014 року  Товариство мало передплату у 

розмірі 22 746,935 тис.грн.  за куповану електроенергію. 

За підсумками 12 місяців 2014 року  розрахунки з ДП «Енергоринок»  проведені  на  

98,73% від  суми   закупки.  Станом на 1 січня 2015 року  Товариство мало заборгованість у 

розмірі  20 738,991 тис.грн.  за куповану електроенергію. 

За підсумками 12 місяців 2015 року  розрахунки з ДП «Енергоринок»  проведені  на  

100,04% від  суми   закупки.  Станом на 1 січня 2016 року  Товариство мало заборгованість 

у розмірі 18 686,889 тис.грн.  за куповану електроенергію. 

За підсумками 12 місяців 2016 року  розрахунки з ДП «Енергоринок»  проведені  на  

100,5% від  суми   закупки.  Станом на 1 січня 2017 року  Товариство мало заборгованість у 

розмірі 437,000 тис.грн.  за куповану електроенергію. 

За підсумками 12 місяців 2017 року  розрахунки з ДП «Енергоринок»  проведені  на  

98,11% від  суми   закупки.  Станом на 1 січня 2018 року  Товариство мало заборгованість у 

розмірі 71 596,8 тис.грн.  за куповану електроенергію. 

За підсумками 12 місяців 2018 року розрахунки з ДП «Енергоринок» проведені на 

101,7% від суми закупки. Станом на 1 січня 2019 року Товариство мало заборгованість у 

розмірі 899,899 тис. грн. за куповану електроенергію. 

 

 

 

ПРИБУТОК 

 

 

Чистий дохід ПАТ «Полтаваобленерго» у 2013 році становив 3 млрд. 397 млн. грн. 

Підприємством отримано 94,3 млн. грн. чистого прибутку. У 2014 році чистий дохід 

становив 3 млрд.673 млн.грн – чистий прибуток 201 млн.грн.  У 2015 році чистий дохід 

становив 6 млрд. 913 млн. грн – чистий прибуток 64 млн.грн. У 2016 році чистий дохід 

становив 5 млрд.965 млн.грн – збитки склали (-270,2 млн.грн ). У 2017 році чистий дохід 

становив 6 млрд. 693 млн. грн – чистий прибуток 130,3 млн.грн.  

У 2018 році чистий дохід становив 7 млрд. 607 млн. грн – чистий прибуток 75,0 млн. 

грн.  

 

 

Від імені Правління компанії хочу запевнити, що стратегічні плани розвитку 

підприємства будуть реалізовуватися в інтересах споживачів та акціонерів. У наступних 

роках  ми плануємо слідувати заданим напрямкам розвитку, в основі яких лежать 

надійність, інновації та стабільність. 

  

 

 

 

Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 
 


