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Рахункова палата України 
Інформація про стан виконання 
наказу Міненерговугілля 
від 07.06.2016 №349 

На виконання п. З наказу Міненерговугілля «Про внесення змін до 
Плану заходів з усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України 
під час аудиту ефективності використання державних коштів на будівництво 
та реконструкцію ліній електропередач» від 07.06.2016 № 349 
Міненерговугілля надсилає інформацію про стан виконання зазначеного 
Плану заходів з усунення недоліків за період з червня по липень 2016 року. 

Додатки: 
1. Інформація про стан виконання Плану заходів з усунення недоліків, 

виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту 
ефективності використання державних коштів на будівництво та 
реконструкцію ліній електропередач на 3 арк. 

2. Графіки завершення будівництва об'єктів ДП «НЕК «Укренерго» 
для забезпечення видачі потужності Рівненської, Хмельницької та 
Запорізької АЕС на 2 арк. 

3. Звіти Міненерговугілля за I I квартал про виконання планів заходів 
щодо реалізації проектів на 5 арк. 

4. Звіти ДП «НЕК «Укренерго» за I I квартал про рух грошових коштів 
на рахунках позик та на спеціальних рахунках на 6 арк. 

5. Наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 11.07.2016 № 234 на 5 арк. 

Заступник Міністра О. Светелік 

І. Козира 
206 37 42 

Міністерство енергетики та вугільної 
М2 промисловості України 

№ 0 3 / 1 6 - 7 9 7 2 від 27.07.2016 

* І Ш И М І ІНШІ 
№1024/05 від 08.08.2016



Інформація 
про стан виконання Плану заходів з усунення недоліків, виявлених 

Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності 
використання державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній 

електропередач 

Плі. 1 та 3. 
З метою виконання рішень Рахункової палати України 

22.09.2015 № 5-2 Міненерговугілля разом з ДП «НЕК «Укренерго» 
підготовлено та затверджено графіки завершення будівництва 
об'єктів ДП «НЕК «Укренерго» для забезпечення видачі потужності 
Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС (додаються). 

Відповідно до Плану заходів з усунення недоліків, виявлених 
Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання 
державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач, 
затвердженого наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 11.07.2016 № 234 
(додається), Компанією розроблюються Плани заходів із завершення 
будівництва та введення в експлуатацію високовольтних повітряних ліній 
750 кВ «Рівненська АЕС - Київська» та 750 кВ «Запорізька АЕС -
Каховська» та графіки виконання робіт на період з початку 2016 року та до 
завершення будівництва, які після затвердження будуть надані Рахунковій 
палаті України. 

П.2. 
ДП «НЕК «Укренерго» надано пропозиції щодо потреб у бюджетних 

асигнуваннях за відповідними бюджетними програмами для будівництва 
ліній електропередач. 

П.4. 
ДП «НЕК «Укренерго» щомісяця інформує Міненерговугілля про стан 

реалізації проектів «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ 
Рівненська АЕС - Київська» та «Будівництво повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька АЕС - Каховська». 

П.5. 
Відповідно до вимог Порядку підготовки, реалізації, проведення 

моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального 
розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими 
організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.01.2016 № 70, Мінфіну надано: 

- Міненерговугілля звіти за I I квартал про виконання планів заходів 
щодо реалізації проектів «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 
кВ Рівненська АЕС - Київська» та «Будівництво повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька АЕС - Каховська» разом з узагальненою аналітичною 
інформацією про основні результати, досягнуті у звітному періоді 
(додається); 



- ДП «НЕК «Укренерго» звіти за I I квартал про рух грошових коштів на 
рахунках позик та на спеціальних рахунках (додається). 

П.6. 
Міненерговугілля здійснює контроль за цільовим та ефективним 

використанням коштів шляхом отримання звіту про надходження і 
використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних 
фінансових організацій) за формою №4-Зд.1, звіту про заборгованість за 
окремими програмами (форма № 7д.1) та пояснюючої записки про 
використання цих коштів, відповідно до Порядку складання фінансової, 
бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 №44 (зі змінами). 

А також здійснюється щомісячний контроль по надходженню і 
використанню коштів за наданими кредитами, про що складається та 
подається до органу казначейства Довідка про використання кредитів 
(позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових 
організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 12 до наказу 
Мінфіну від 24.01.2012 №44 (зі змінами). 

П.7. 
Міненерговугілля здійснює контроль за виконанням зобов'язань за 

кредитними і фінансовими угодами з міжнародними фінансовими 
організаціями щодо будівництва та реконструкції ліній електропередач в 
Україні шляхом отримання від ДП «НЕК «Укренерго» щомісячної звітності 
про стан виконання зобов'язань за кредитними і фінансовими угодами з 
міжнародними фінансовими організаціями щодо будівництва та 
реконструкції ліній електропередач. 

П.8. 
Відповідно до положень Бюджетного кодексу України та наказу 

Міненерговугілля від 19.01.2016 № 21 «Про виконання Державного бюджету 
України на 2016 рік» Міненерговугілля листом від 16.02.2016 № 01/13-1620 
було надано на погодження Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм 
КПКВК 1101650 та 1101670, які розглядалися та коригувалися 
департаментами Мінфіну протягом 1,5 місяців. 

Паспорти бюджетних програм на 2016 рік за КПКВК 1101650 
«Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська» та КПКВК 1101670 
«Будівництво повітряної ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська» було 
затверджено спільним наказом Міненерговугілля та Мінфіну від 06.04.2016 
№ 225/416. 

П. 9. 
Проведення внутрішнього аудиту ДП «НЕК «Укренерго» передбачено 

Планом проведення внутрішніх аудитів Департаментом внутрішнього аудиту 
Міненерговугілля на друге півріччя 2016 року. 



П.10. 
ДП «НЕК «Укренерго» розроблено План заходів з усунення недоліків, 

виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності 
використання державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній 
електропередач, затверджений наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 11.07.2016 
№ 234. 

П.11 
ДП «НЕК «Укренерго» щомісяця інформуватиме Міненерговугілля про 

стан виконання Плану заходів з усунення недоліків, виявлених Рахунковою 
палатою України під час аудиту ефективності використання державних 
коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач, 
затвердженого наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 11.07.2016 № 234. 

П.12. 
24.06.2016 Міненерговугілля направлено на погодження Мінфіну, 

Мінекономрозвитку, НКРЕКП та Державному агентству з 
енергоефективності та енергозбереження України проект розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану розвитку об'єднаної 
енергетичної системи України на 2016-2025 роки». За результатами розгляду 
центральних органів виконавчої влади отримано листа від НКРЕКП з 
пропозицією доопрацювати зазначений План з урахуванням зауважень 
Комісії. Погоджень Від Мінфіну, Мінекономрозвитку та Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження України до 
Міненерговугілля не надходило. 



Погоджено: 
Мінісф енергетики 
та вугільної промисловості 
України 

В.В.Демчиї 
" 2015 

Затверджую: 
Тимчасово виконуючий 
обов'язки директора 
ДП"НЕК"Укренер ' 

Зведений актуалізований графік завершення будівництва 
об'єктів ДП "НЕК "Укренерго" для забезпечення видачі потужності 

№ Проект Об'єкт будівництва Терміни 
будівництва 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

№ Проект Об'єкт будівництва Терміни 
будівництва 1 КВ 2 к в 3 кв 4 кв 1 кв 2 к в З к в 4 кв 1 кв 2 к в З к в 4 к в № Проект Об'єкт будівництва Терміни 
будівництва 

1 І 2 і 3 4 І 5 І 6 7 І 8 І 9 10 111 112 1 І 2 І 3 4 5 6 7 8 І 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6-й пусковий комплекс: 
будівництво заходу ПЛ 750 кВ 
ХАЕС - ЧАЕС 
на ПС 750 кВ «Київська» 

т 
1 

6-й пусковий комплекс: 
будівництво заходу ПЛ 750 кВ 
ХАЕС - ЧАЕС 
на ПС 750 кВ «Київська» 

6-й пусковий комплекс: 
будівництво заходу ПЛ 750 кВ 
ХАЕС - ЧАЕС 
на ПС 750 кВ «Київська» J I . U J . l U I O 

— - - — 
8-й пусковий комплекс: 

— - - — 

2 будівництво ПЛ 750 кВ 

"Лінії' електропередачі 750 кВ д л я видачі 
потужності Рівненської та Хмельницької 

атомних електростанцій: 
ПЛ 750 кВ Р івненська АЕС - Київська 
з р о з ш и р е н н я м ПС 750 кВ «Київська* 

та з а х о д а м и ПЛ 750 к В " 

РАЕС - Київська Z O . l Z . Z U 1 3 

. . . — 
"Лінії' електропередачі 750 кВ д л я видачі 
потужності Рівненської та Хмельницької 

атомних електростанцій: 
ПЛ 750 кВ Р івненська АЕС - Київська 
з р о з ш и р е н н я м ПС 750 кВ «Київська* 

та з а х о д а м и ПЛ 750 к В " 

9-й пусковий комплекс -
розширення ПС 750 кВ 
"Київська": 2008- т 

. . . — 
_ . _ p . . 

3 

"Лінії' електропередачі 750 кВ д л я видачі 
потужності Рівненської та Хмельницької 

атомних електростанцій: 
ПЛ 750 кВ Р івненська АЕС - Київська 
з р о з ш и р е н н я м ПС 750 кВ «Київська* 

та з а х о д а м и ПЛ 750 к В " будівництво комірки № 5 для 

4 

"Лінії' електропередачі 750 кВ д л я видачі 
потужності Рівненської та Хмельницької 

атомних електростанцій: 
ПЛ 750 кВ Р івненська АЕС - Київська 
з р о з ш и р е н н я м ПС 750 кВ «Київська* 

та з а х о д а м и ПЛ 750 к В " 
підключення ПЛ 750 кВ РАЕС -
Київська 

Завершення робіт в повному 2008- т 4 
обсязі 

І 
— . . . . 

"Лінії електропередачі 750 кВ для видачі 
потужності Рівненської та Хмельницької 
атомних електростанцій: 
ПС 750 кВ «Київська» із з а х о д а м и ПЛ 
750 та 330 кВ 

Будівництво заходів 

— . . . . 

5 

"Лінії електропередачі 750 кВ для видачі 
потужності Рівненської та Хмельницької 
атомних електростанцій: 
ПС 750 кВ «Київська» із з а х о д а м и ПЛ 
750 та 330 кВ 

ПЛ 330 кВ Новокиївська - 2005- Ш 

"Лінії електропередачі 750 кВ для видачі 
потужності Рівненської та Хмельницької 
атомних електростанцій: 
ПС 750 кВ «Київська» із з а х о д а м и ПЛ 
750 та 330 кВ 

Северна на ПС 750 кВ 
«Київська» 

31.03.2016 

- - -— — . . . . . - - - -— — 

щ Встановлення другого AT 
на ПС 750 кВ "Київська" 

2016-
31.12.2017 

- - -— — . . . . . - - - -— — 

щ 
6 Встановлення другого AT 

на ПС 750 кВ "Київська" 
2016-

31.12.2017 "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з 
встановленням другого 
автотрансформатора 750 кВ та 
будівництво заходу повітряних ліній 330 
кВ у Київській області 

Встановлення другого AT 
на ПС 750 кВ "Київська" 

2016-
31.12.2017 

. . . . . — — - - - — . . . . . — 

"Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з 
встановленням другого 
автотрансформатора 750 кВ та 
будівництво заходу повітряних ліній 330 
кВ у Київській області Будівнциво захід ПЛ 330 кВ 

Чорнобильська АЕС - Северна 
2016-

31.12.2017 

. . . . . — — - - - — . . . . . — 

7 
Будівнциво захід ПЛ 330 кВ 
Чорнобильська АЕС - Северна 

2016-
31.12.2017 на ПС 750 кВ «Київська» 

2016-
31.12.2017 

Заступник директора ДП "НЕК "Укренерго" 
з питань будівництва та інвестицій 



кено: 
Міністр енергетики 
та вугільної промисловості, 
України 

Затверджую: 
Тимчасово виконуючий 
обов'язки директора 
ДП "НЕК "Укренерго 

В.В.Демчишин 
2015 

Зведений актуалізований графік 
будівництва об'єктів ДП "НЕК "Укренерго" для ви, ьчук 

2015 рік /> 2016 рік 

№ Проект Об'єкт будівництва Терміни виконання 1 кв 2кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 2 3 4 5 6 9 10 12 1 з 7 8 9 10 11 12 

Будівництво ПЛ 750 кВ 3AEC -
Каховська 

14.08.2013-
30.06.2016 

т 
1 Будівництво ПЛ 750 кВ 3AEC -

Каховська 
14.08.2013-
30.06.2016 

Будівництво ПЛ 750 кВ 3AEC -
Каховська 

14.08.2013-
30.06.2016 

Будівництво 
ПС 750кВ "Каховська" (АТ-1) 

16.10.2014-
06.08.2016 

! І 
2 

Будівництво 
ПС 750кВ "Каховська" (АТ-1) 

16.10.2014-
06.08.2016 

Будівництво 
ПС 750кВ "Каховська" (АТ-1) 

16.10.2014-
06.08.2016 

Будівництво 
ПС 750кВ "Каховська" (AT-2) 

18.02.2014-
30.06.2016 

І " " Щ 
3 Будівництво 

ПС 750кВ "Каховська" (AT-2) 
18.02.2014-
30.06.2016 

Будівництво 
ПС 750кВ "Каховська" (AT-2) 

18.02.2014-
30.06.2016 

«ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська Будівництво 20.03.2014-
30.06.2015 

ш І 
4 з ПС 750 кВ «Каховська» заходу ПЛ 330 кВ 20.03.2014-

30.06.2015 та заходами ПЛ 330 кВ» Новокаховська - Островська 

20.03.2014-
30.06.2015 

Будівництво 
заходу ПЛ 330 кВ 

20.03.2014- щ Будівництво 
заходу ПЛ 330 кВ 30.06.2015 

5 
Новокаховська - Херсонська 

Реконструкція ПЛ 330 кВ 
Новокаховська - Херсонська 

20.03.2014-
17.09.2015 

Зав ;рш !НО 

Реконструкція ПС 330 кВ 
"Новокаховська" 

26.10.2011-
06.08.2016 

ш І 
6 

Реконструкція ПС 330 кВ 
"Новокаховська" 

26.10.2011-
06.08.2016 
26.10.2011-
06.08.2016 

Заступник директора ДП "НЕК "Укренерго" 
з питань будівництва та інвестицій 

^О.В.Кравчук 



М І Н І С Т Е Р С Т В О Е Н Е Р Г Е Т И К И ТА 
В У Г І Л Ь Н О Ї П Р О М И С Л О В О С Т І УКРАЇНИ 

(Міненерговугілля України) 
01601, м-Київ, вул. Хрещатик, 30, тел.: 206-38-44,206-38-45, ф.: 531-36-92 

E-mail: kanc@mev.energy.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37471933 

№ На № .від 

'"міністерство фінансів України 

Про виконання Плану заходів з підготовки 
та реалізації інвестиційних проектів 

На виконання п. 42 Порядку підготовки, реалізації, проведення 
моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального 
розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими 
організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.01.2016 № 70, Міненерговугілля надає звіти за П квартал 2016 року про 
виконання планів заходів щодо підготовки та реалізації інвестиційних 
проектів разом з узагальненою аналітичною інформацією про основні 
результати, досягнуті у звітному періоді. 

Додаток: зазначене на Ч арк. 

Заступник Міністра (ЩОсЛ^л^с^у О. Светелік 

А. Московець 
594-66-45 

промисиовоел Укрз г!,| 
N203/15-7557 від 18 07 2016 If BillII» II ітіиіигімі пі іііи иІ"\Г. 



ЗВІТ 
про виконання плану заходів з реалізації інвестиційного проекту 

за I I квартал 2016 року 

Проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська», що підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку. Європейським інвестиційним банком 
(найменування проекту) (найменування МФО) 

Загальна вартість проекту 339 360 000,00 евро Сума позики 300 000 000,00 евро 
(у валюті позики) (у валюті позики) 

Кредитна угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та ЄБРР від 28.02.2008 № 37598, Фінансова 
угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та ЄІБ від 20.10.2008 FI № 24.668 (UA) Serapis № 2006 
0447 
(реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер) 

Відповідальний виконавець Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

Бенефіціар ДП «НЕК «Укренерго» Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Будівництво ПЛ 750 кВ 
Рівненська АЕС - Київська, 1101650 

Найменування 
заходу 

Строк виконання 

Джерела 
фінансуван 

ня у 
звітному 
періоді 

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 
періоді 

Сума вибраних коштів у 
звітному періоді (у 

гривнях, у валюті позики) 

Сума вибраних коштів з 
початку реалізації проекту 

(у гривнях, у валюті 
позики) 

Показники результативності реалізації 
проекту 

Стан виконання 
заходу (з 

порівняльною 
оцінкою 

фактично 
виконаного і 
планованого) 

Проблемні 
питання 

Найменування 
заходу 

плановая 
ий 

фактичн 
ий 

Джерела 
фінансуван 

ня у 
звітному 
періоді у валюті 

договору 
(контракту 

) 

у валюті 
позики 

планована фактична планована фактична плановані фактичні 

Стан виконання 
заходу (з 

порівняльною 
оцінкою 

фактично 
виконаного і 
планованого) 

Проблемні 
питання 

Б у д і в н и ц т в о — П Л 
750 кВ Рівненська 
АЕС - Київська 

30.04.201 
6 

— п о з и к а 129 573,85 
тис евро 

(без ПДВ) 

129 573,85 
тис євро 

(без ПДВ) 

5 271,89 тис 
євро/ 

151 651,9 
тис грн 

5 271,89 
тис євро/ 
151 651,9 
тис грн 

126 368,69 
тис євро / 

2 829 680,66 
тис грн. 

126 368,69 
тис євро / 

2 829 680,66 
тис грн. 

Останні платежі в 
рамках контракту з 

будівництва ПЛ 
750 кВ Рівненська 

АЕС - Київська 

Завершено 
будівництво 
об'єкту, 
19.02.2016 
підписано акт 
про завершення 
робіт, ПЛ 750 
кВ Рівненська 
АЕС - ПС 
«Київська» 
поставлено -під 
робочу 
напругу. 

Будівництво 
заходу лінії 750 кВ 
Хмельницька АЕС 
- Чорнобильська 
АЕС на ПС 
«Київська» 

30.06.201 
6 

позика 58 877,96 
тис евро 

(без ПДВ) 

58 877,96 
тис євро 

(без ПДВ) 

2 961,02 тис 
євро / 
84 638,8 тис 
грн. 

2 961,02 
тис євро / 
84 638,8 
тис грн. 

54 327, 1 
тис .євро / 
915 915,24 

тис грн. 

54 327, 1 
тис. євро / 
9)5 915,24 
тис грн. 

Протяжність 
заходу лінії 750 кВ 
Хмельницька АЕС 
- Чорнобильська 
АЕС на ПС 
Київська, що 
планується 
збудувати у 2016 

Протяжність 
заходу лінії 750 
кВ Хмельницька 
АЕС -
Чорнобильська 
АЕС на ПС 
Київська, що 
збудовано у 2016 | 

Завершується 
будівництво 
об'єкту. 
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році -11,0 км. році - 7,5 км. 

Розширення та 
модернізація ПС 
«Київська» шляхом 
встановлення 
другого 
автотрансформатор 
а 750/330 кВ 

31.12.201 
6 

позика 43 134,05 
тис евро 

(без ПДВ) 

43 134,05 
тис євро 

(без ПДВ) 

4 137,2 тис. 
євро / 

117 243,9 
тис. грн. 

4 137,2 
тис. євро / 
117 243,9 
тис. грн. 

8 626,8 
тис. євро / 
230 987,5 
тис грн 

8 626,8 
тис. євро / 
230 987,5 
тис. грн. 

Кількість 
автотрансформатор 
ів 750/330 кВ, що 
планується 
придбати на ПС 
«Київська» у 2016 
році - 1 шт. 

Кількість 
автотрансформато 
рів 750/330 кВ, що 
планується 
придбати на ПС 
«Київська» у 2016 
році - 0 шт. 

Підрядником 
здійснюється 
розроблення 
робочої 
документації 
згідно з 
контрактом. 

Будівництво 
дволанцюгового 
заходу П Л 330 кВ 
ЧАЕС - Северна на 
-ВПР П С 330 кВ 
«Київська» 

31.12.201 
6 

позика 15 261,86 
тис євро 

(без ПДВ) 

15 261,86 
тис євро 

(без ПДВ) 

6 383,519 
тис євро / 
172 355,00 
тис грн. 

0,00 євро / 
грн 

3 052^7 тис 
є в р о / 

78 615,06 
тис. грн. 

3 052,37 тис 
євро / 

78 615,06 
тис. грн. 

Протяжність 
заходу лінії ПЛ 330 
кВ ЧАЕС 
Северна на ВПР 
ПС 330 кВ 
«Київська», що 
планується 
збудувати у 2016 
році - 35,5 км. 

Протяжність 
заходу лінії ПЛ 
330 кВ ЧАЕС -
Северна на ВПР 
ПС 330 кВ 
«Київська», що 
планується 
збудувати у 2016 
році - 0 км. 

Підрядником 
здійснюється 
розроблення 
робочої 
документації 
згідно 3 
контрактом. 

Консультаційні 
послуги 3 
пітттигяіґи ГЧчуггі; 

Управління 
Проектом 

30.03.201 
6 

позика 359,79 тис 
євро 

359,79 тис 
евро 

243,15 тис 
євро / 6 
565,00 тис 
грн 

149,08 тис. 
євро / 
4 284,6 
тис. грн 

312,65 тис 
євро /6 696,7 
тис грн. 

312,65 тис 
євро 
/6 696,7 тис 
грн. 

Кількість 
квартальних звітіл_ 
що будуть надані 
консультантом у 
2016 р о ц і - 3 шт. 

Кількість 
квартальних 
звітів, наданих 
консультантом у 
2016 році - 1 шт. 

Заступник Міністра енергетики 
та вугільної промисловості України 



ЗВІТ 
про виконання плану заходів з реалізації інвестиційного проекту 

за I I квартал 2016 року 

Проект ((Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська», що підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку. Європейським інвестиційним банком 
(найменування проекту) (найменування МФО) 

Загальна вартість проекту 502 200 000,00 євро Сума позики 350 000 000,00 евро 
(у валюті позики) (у валюті позики) 

Кредитна угода (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська») між Україною та ЄБРР від 19.10.2010 № 40147, Фінансова угода (Проект 
«Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська) між Україною та ЄГБ від 16.09.2011 FI № 31.143 Serapis № 2009 0117 
(реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер) 

Відповідальний виконавець Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

Бенефіціар ДП «НЕК «Укренерго» Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Будівництво повітряної 
лінії 750 кВ Запорізька - Каховська. 1101670 

Найменування 
заходу 

Строк виконання 

Джерела 
фінансування 

у звітному 
періоді 

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 
періоді 

Сума вибраних коштів 
у звітному періоді (у 

гривнях, у валюті 
позики) 

Сума вибраних коштів з 
початку реалізації проекту 

(у гривнях, у валюті 
позики) 

Показники результативності реалізації 
проекту 

Стан виконання 
заходу (з 

порівняльною 
оцінкою 

фактично 
виконаного і 
планованого) 

Проблемні 
питання 

Найменування 
заходу планований фактичний 

Джерела 
фінансування 

у звітному 
періоді 

у валюті 
договору 

(контракту) 

у валюті 
позики 

планована фактична планована фактична плановані фактичні 

Стан виконання 
заходу (з 

порівняльною 
оцінкою 

фактично 
виконаного і 
планованого) 

Проблемні 
питання 

Будівництво ПЛ 
750 кВ 
Запорізька АЕС 
- Каховська 

31.12.2016 позика 55 480,67 
тис євро 
(без ПДВ) 

55 480,67 
тис євро 

(без 
ПДВ) 

1 809,4 
тис євро / 
52 138,01 
хмг* ти 

1 809,4 
тис євро / 
52 138,01 
ТИЛ r-rvu . . . и . . ґ . . . 

17 714,77 
тис євро / 
300 714,21 
тис грн 

17 714,77 
тис євро / 
300 714,21 

шЛ~. . у... 

Протяжність ПЛ 750 
кВ Запорізька АЕС -

Каховська, що 

збудувати -186,1 км. 

Протяжність ПЛ 750 
кВ Запорізька АЕС -

Каховська, ідо 
, & і і . л „ « / . 1 ло/ 

опор. 

Продовжувалися 
будівельно-

монтажні 
роботи 

(встановлено 2 
пікети 

фундаментів та 
встановлено 25 

опор). 

Будівництво ПС 
750/330 кВ 

30.06.2016 позика 95 697,98 
тис євро 

(без ПДВ) 

95 697,98 
тис євро 

(без 
ПДВ) 

10 099,36 
тис євро / 
289 677,4 

тис грн 

10 099,36 
тис євро / 
289 677,4 

тис грн 

50925,45 
тис євро/ 
1 274 779,92 
тис, грн. 

50 925,45 
тис євро/ 

1 274 779,92 

Кількість 
автотрансформаторів 

1000 МВА, що 
п яандаЕьсягВридбати^ 

Кількість 
автотрансформаторів 

1000 МВА, що 
е-^ярид€анер=^шт.-

Підрядником 
проводились 
будівельно-

монтажні 
«Каховська» з 

-встановленням 
АТ2 1000 МВА, 
у.ч. АСУ ТП, 
РЗА та 
відповідної 
інфраструктури 

95 697,98 
тис євро 

(без 
ПДВ) 

у 20! 6 році - ! шт. роботи 3 
влаштування 
підстанції, а 

також 
закупівля та 

поставка 
матеріалів і 

обладнання на 
будівельний 
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майданчик. 

Будівництво ПС 
750/330 кВ 
«Каховська» з 
встановленням 
A T I 1000 МВА 
та відповідної 
інфраструктури 

31.12.2016 позика 17831,19 
тис євро 

(без ПДВ) 

17 831,19 
тис євро 

(без 
ПДВ) 

5 905,1 
тис. євро / 
159 356,4 
тис. грн. 

5 905,1 
тис. євро 

/ 
159 356,4 
тис. грн. 

9 482,87 тис 
євро/ 

217 913,01 
тис. грн. 

9 482,87 тис 
євро/ 

217913,01 
тис. ф н . 

Кількість 
автотрансформаторів 

1000 МВА, що 
планується придбати 
у 2016 році - 1 шт. 

Кількість 
автотрансформаторів 

1000 МВА, що 
придбано - 0 шт. 

Підрядником 
проводились 
будівельно-

монтажні 
роботи з 

влаштування 
підстанції, а 

також 
закупівля та 

поставка 
матеріалів і 

обладнання на 
будівельний 
майданчик. 

Будівництво 
заходу 
ПЛ 330 кВ 
«Но20кгхс£Сь;са 

Островська» 

30.06.2016 позика 11 099,18 

тис євро 
(без ПДВ) 

11 099,18 
тис євро 

(без 
ПДВ) 

3 332,22 
тис євро / 
89 970,00 

тис грн 

0,00 євро 
/ грн 

5 039,60 
тис євро / 
104 370,92 
тис грн. 

5 039,60 
тис євро / 
104 370,92 
тис грн. 

Протяжність заходу 
ПЛ 330 кВ 

«Новокаховська-
Островська», що 

планується 
збудувати - 283 к м -

Протяжність заходу 
ПЛ 330 кВ, що 

збудовано - 0 км. 

Роботи на 
об'єкті 

призупинено 
через 

необхідність 

проектної 
документації 
відповідно до 

нормативів ПУЭ 
2014таДБН 
А.2.1-1:20І4 

Будівництво 
заходу 
ПЛ 330 кВ 
«Новокаховська-
Херсонська» 

30.06.2016 позика 18 48531 
тис євро 

(без ПДВ) 

18 485,31 
тис євро 

(без 
ПДВ) 

4 828,15 
тис євро / 
130 360, 

00 тис грн 

0,00 євро 
/ грн 

9 704,73 тис 
євро / 

203 344,92 
тис грн. 

9 704,73 тис 
євро / 

203 344,92 
тис грн. 

Протяжність заходу 
ПЛ 330 кВ 

«Новокаховська-
Херсонська», що 

планується 
збудувати - 15,6 км. 

Протяжність заходу 
ПЛ 330 кВ, що 

збудовано - 0 км. 

Роботи на 
об'єкті 

призупинено 
через 

необхідність 
доопрацювання 

проектної 
документації 
відповідно до 

лОрматизїз ПУЗ 
2014таДБН 
А.2.1-1.-2014 

Заступник Міністра енергетики 
та вугільної промисловості України 4 Ш О- Светелік 



МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" 

(ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО") 
вул. Симона Петлюри, 25, м. Київ, 01032, тел. (044) 238-30-15, факс (044) 238-32-64, 

e-ma:l: kanc(S,nec.energy.gov.ua. код ЄДРПОУ 00100227 

Н а № в і д 
Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України 

Звіти та Постановою КМУ № 70~ 

На виконання пункту 43 постанови Кабінету Міністрів України від 
27.01.̂ 016 № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та 
завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що 
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» (далі - Постанова) 
надаємо звіти за I I квартал 2016 року про рух грошових коштів на рахунках позик, 
рух гріошових коштів на спеціальних рахунках (додатки 8, 9 до Постанови) за 
такими проектами: 

- Проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська», Кредитна 
Угода між Європейським банком реконструкції та розвитку і Україною 

І від 28.02.2008, Фінансова угода між Україною та Європейським 
І інвестиційним банком від 20.10.2008, КПКВК 1101650. 
[• Проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська, Кредитна 
і Угода між Європейським банком реконструкції та розвитку та Україною 

від 19.10.2010, Фінансова угода між Україною та Європейським 
І інвестиційним банком від 16.09.2011, КПКВК 1101670. 

Проект підвищення ефективності передачі електроенергії - Модернізація 
підстанцій, Кредитна угода між Кабінетом Міністрів України та Банком 
KfvV від 30.12.2011, КПКВК 1101680. 

Також, надаємо Звіт про рух коштів на спеціальному рахунку (додаток 9 
Постанови) за Проектом з передачі електроенергії, Угода про позику між Україною 
та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 09.11.2007, 
КПКВК 1101640. 

Додатки: зазначене ті/_С_ арк. в 1 прим. 

Начальник Департаменту 
зовнішніх інвестицій В.В .Лисих 

г М і н і с т е р с т в о е н е р г е т и к и т а в у г і л ь н о ї 
М2 п р о м и с л о в о с т і У к р а ї н и 

№ 3 2 / 1 4 7 7 4 ВІД 07.07.2016 
Баранівськ^. 238 34 35 



) ) 

З В І Т 
п р о рух к о ш т і в на рахунку п о з и к и 

на ЗО ч е р в н я 2016 року 

Додаток №8 
до Порядку 

- Європейськай-6анк р€КОж;тру*^ будівництва віісоковсшьтишіюві-гряиш дши 750 кВ Рівненська А£С -

Київська від 20.10 2008 FI № 24.668 (UA) Serapis № 2006 0447; Європейський інвестиційний банк 

(найменування, дата і номер позики; найменування МФО) 

Будівництво ПЛ 75Q кВ Рівненська АЕС - Київська; 1101650 

(найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 

Бенефіціар ДП "НЕК "Укренерго" 

Сума позики 300 000 000,00 евро 
(у валюті позики) 

Залишок коштів на початок звітного періоду (у валюті позики) 

Залишок коштів на кінець звітного періоду (у валюті позики) 

104 747 092,46 Євро 

Q7 ">Q/> R 4 7 I f i Є п п п 

Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони договору 
(контракту) і його сума у валюті кредиту) 

Дата і номер 
платіжного 
доручення 

Дата 
здійснення 
платежу 

Платежі за звітний період 
Одержувач коштів Примітка 

Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони договору 
(контракту) і його сума у валюті кредиту) 

Дата і номер 
платіжного 
доручення 

Дата 
здійснення 
платежу у валюті позики у валюті платежу 

Одержувач коштів Примітка 

66/01-11 
Представництво 

"Далековод, Д.Д " 
58 877 965,20 19.04.2016 77 02.06.2016 50 000,00 50 000,00 

Представництво 
"Далековод, Д Д " 

Оплата 
обладнання Акт 
№23 от 
ї ї Пй ->пі<; 

66/01-11 
Представництво 

"Далековод, Д Д " 58 877 965,20 20.04.2016 78 02.06.2016 156 975,92 156 975,92 Представництво 
"Далековод. ДД." 

Оплата 
обладнання Акт 
N•24 

66/01-11 
Представництво 

"Далековод, Д.Д" 
58 877 965,20 05.04.2016 80 29.04.2016 712 186,51 712 186,51 

Представництво 
"Далековод, Д Д " 

Оплата 
обладнання Акт 
№28 

66/01-11 
Представництво 

•Далековод. Д.Д" 
58 877 965,20 05.04.2016 81 29.04.2016 1 999 817,23 1 999 817,23 

Представництво 
"Далековод, Д Д " 

СМР, Акт 
корегування № 1 
від 25.03.2016 

№ 13/01-11 MVM ERBE (Угорщина) 359 788,42 15.04.2016 82 09.05.2016 149 088,91 149 088,91 
MVM ERBE 

(венгрия) 

Оплата за послуги 
згідно Акту №8 
від 24.03.2016 

66/01-11 
Представництво 

"Далековод, Д Д " 58 877 965,20 13.04.2016 83 27.06.2016 37 513,59 37 513,59 
Представництво 

"Далековод, Д.Д." 

Оборудование, 
акти №15.16 от 
23.03 2016, счета 
№169. 170 

66/01-11 
Представництво 

"Далековод, ДД." 
58 877 965,20 05.05.2016 84 27.06.2016 211 503,84 211 503,84 Представництво 

"Далековод, Д Д " 

СМР-Акт№29 
від 29 04 201 о. акт 
корегування №3 
від 13.04 2016 

02-4/2523-15 
Представництво 

"Далековод, ДД." 
43 134 049,50 11.05.2016 85 27.06.2016 4 137 169,30 4 137 169,30 

Представництво 
"Далековод, ДД." 

Частина аванса за 
обладнання і 
аванс за БМР 

Контактний телефон 238-34-35 



j 
Додаток № 
до Порядк 

ЗВІТ 
про рух коштів на спеціальному рахунку 

на ЗО червня 2016 року 
Проект будівництва високовольтної повітряної ліні ї 750 кВ Рівненська А Е С - Київська від 28.02 2008 Л» 37598; 
Європейський банк реконструкції та розвитку; Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська 
А Е С - Київська від 20. і 0.2008 Fi № 24.668 ( U A ) Serapis Л"» 2006 0447; Є в р о п е й с ь к и й інвестиційний банк 

Бенефіціар 

Сума позики 

(найменування, дата і номер позики; найменування МФО) 

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська А Е С - Київська; 1101650 

(найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 

Д П "НЕК "Укренерго" 

300 000 000,00 євро 
(у валюті позики) 

Найменування показника 
Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони 

договору (контракту) і його вартість у валюті позики) 
Дата і номер 

платіжного доручення 
Дата здійснення 

платежу 

Сума 
Одержувач 

коштів 
Примітка Найменування показника 

Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони 
договору (контракту) і його вартість у валюті позики) 

Дата і номер 
платіжного доручення 

Дата здійснення 
платежу 

у валюті 
гривень 

Одержувач 
коштів 

Примітка Найменування показника 
Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони 

договору (контракту) і його вартість у валюті позики) 
Дата і номер 

платіжного доручення 
Дата здійснення 

платежу позики платежу 
гривень 

Одержувач 
коштів 

Примітка 

1. Залишок коштів на початок року - - - 13 187 720,76 345 823 302,71* 
A T 

"Укпексімбянк" 
у тому числі зпдно з кодами економічної 
К Л Я С И П Т І к а ї Ш ИИПЯТІСІП 

4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" - - - 13 187 720,76 345 823 302,71* 

AT 
"Укоексімбанк" 

2. Залишок коштів на початок звітного 
періоду 

12 985 526,24 387 610 647,41** 

у тому числі згідно з кодами економічної 
класифікації видатків 
4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" 

12 985 526,24 387 610 6 4 7 , 4 1 " 

і . Усього платежів за звітній період - - 5 271 894,41 151 651 957,83 -

ц-по/чиЬііге.і.'У m i n w r i n 

4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" 

79/01-11 

KALPATARU POWER 
TRANSMISSION LTD. в 

особі Представництва 
"Калпатару Пауер 
Трансмішн Лтд." 

129 573,9 
тис.євро 

16.02.2016 24 15.04.2016 625 032.97 625 032.97 18 037 654,60 

KALPATARU 
POWER 

TRANSMISSIO 
N LTD 

Оплата за БМР, акти №58, 59, pax. 
№KP/NPCU/l99/ERE/59, 
№KP/NPCU/199/ERE/58 

4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" 

79/01-11 

KALPATARU POWER 
TRANSMISSION LTD. в 

особі Представництва 
"Калпатару Пауер 
Трансмішн Лтд." 

129 573,9 
тис.євро 

30.03.2016 27 10.05.2016 4 132 156,99 4 132 156,99 118 813 500,81 

KALPATARU 
POWER 

TRANSMISSIO 
N LTD 

Оплата перших 5% відповідно Свідотства 
про завершення робіт п. 6,7 ,8 ТЦ №4, pax. 
KP/NPCU/199/RET/04 

4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" 

79/01-11 

KALPATARU POWER 
TRANSMISSION LTD. в 

особі Представництва 
"Калпатару Пауер 
Трансмішн Лтд." 

129 573,9 
тис.євро 

05.03.2016 25, 26 10.05.2016 514 704,45 514 704,45 14 800 802,42 

KALPATARU 
POWER 

TRANSMISSIO 
N LTD Оплата за обладнання із-за кордону pax. 

№ KP/NPCU/199/RET- 02; 
№ KP/NPCUE/199/RET- 03 

4. Усього платежів з початку року - - - 5 474 088,93 157 619 238,01 -
у тому числі згідно з кодами економічної 
класифікації видатків 
4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" - - - 5 474 088.93 157 619 238,01 -

5. Залишок коштів на кінець звітного 
neDMMIV - - - 7 713 631,83 212 614 999,49*** 

A T 
"VKTM-КСІМГІЯНК" 

у тому числі згідно з кодами економічної 
класиагікапії видатків 
4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" - - - 7 713 631,83 212 614 999,49*** 

A T 
"Укоексімбанк" 

**- за офіційним курсом НБУ на 01.04.2016 (І євро = 29,849437 грн.) 

* * * - з а офіційним курсом НБУ на 30.06.2016(1 євро = 27,563540 грн.) 

Уповноважений представник 

. (дата) 

(В В. Л и с и х 
(ініціали та прізвище) 

Контактний телефон 238-34-35 



Додаток 8 до Порядку 

ЗВІТ 
про рух коштів на рахунку позики 

станом на ЗО червня 2016 року 

Проект будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська від 19.10.2010 №40147; Європейський банк реконструкції та розвитку; Проект 
будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська від 16.09.2011 FI№ 31.143 Serapis № 20090117; Європейський інвестиційний банк 

(найменування, дата і номер позики; найменування МФО) 

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська; 1101670 
(найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 

Бенефіціар ДП "НЕК "Укренерго" 

Сума позики 350 000 000,00 евро 
(у валюті позики) 

Залишок коштів на початок звітного періоду (у валюті позики) 

Залишок коштів на кінець звітного періоду (у валюті позики) 

239 386 828,55 Євро 

227 478 046,87 Євро 

иср, дата укладення, сторони договору (контракту) і його сума) Д м Т и ЗДІіїСііСііКл 

платежу 

Платежі за звітний період 
Одержувач коштів Примітка иср, дата укладення, сторони договору (контракту) і його сума) 

доручення 
Д м Т и ЗДІіїСііСііКл 

платежу у валюті 
позики 

у валюті 
платежу 

Одержувач коштів Примітка 

№014/0157-14 Представництво ЗАТ "Инженерно-
строительная компания "Союз-Сети" 95 697 985,05 24.02.2016 55 15.04.2016 4 251 298,10 4 251 298,10 Представництво ЗАТ "Инженерно-

строительная компания "Союз-Сети" 

Оплата за 
обладнання, 
акти №19-22 

№01/43484-13 Представництво "Інсталасіонес Інабенса 
С.А." 55 480 675,31 26.02.2016 57 15.04.2016 1 587 541,56 1 587 541,56 Представництво "Інсталасіонес Інабенса С.А." 

Оплата за 
роботи, акти 
пГоХ-9 

№01-4/0157-14 Представництво ЗАТ "Инженерно-
строительная компания "Союз-Сети" 95 697 985,05 17.03.2016 58 18.05.2016 3 050 642,08 3 050 642,08 

Представництво ЗАТ "Инженерно-
строительная компания "Союз-Сети" 

Оплата за БМР 
та обладнання 

№01-4/0157-14 Представництво ЗАТ "Инженерно-
строительная компания "Союз-Сети" 95 697 985,05 29.03.2016 59 28.04.2016 1 100 551,64 1 100 551,64 Представництво ЗАТ "Инженерно-

строительная компания "Союз-Сети" 
Оплата за БМР 
Акти №37,38 

№01/43484-13 Представництво "Інсталасіонес Інабенса 
С.А." 55 480 675,31 11.04.2016 60 28.04.2016 221 875,38 221 875,38 Представництво "Інсталасіонес Інабенса С.А." 

Оплата за 
роботи, Акт 
№10 

№01-4/0157-14 Представництво ЗАТ "Инженерно-
строительная компания "Союз-Сети" 95 697 985,05 11.04.2016 61 28.04.2016 1 696 872,92 1 696 872,92 

Представництво ЗАТ "Инженерно-
строительная компания "Союз-Сети" 

Оплата БМР 
Акти №39,40 

Уповноважений представник (В.В.Лисих) 
(підп (ініціали та прізвище) 

(дата) 

Контактний телефон 238-34-35 



) 

ЗВІТ 
про рух коштів на спеціальному рахунку 

станом на ЗО червня 2016 року 

Проект будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська від і 9.10.2010 № 40147; Європейський банк 
^ е ^ н ^ т г щ ш Х т а ^ ^ 

31.143 Serapis №20090117; Європейський інвестиційний банк 
(найменування, дата і номер позики; найменування МФО) 

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська; 1101670 
(найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 

Бенефіціар ДП "НЕК "Укренерго" 

Сума позики 350 000 000,00 евро 
(у валюті позики) 

Найменування показника 
Логовію ґконтоакт) (номеп пятя v«ПЯДРНИ«І 

сторони договору (контракту) і його 
вартість) 

Дата і номер платіжного 
доручення здійснення 

платежу 

Сума 

Одержувач коштів Примітка Найменування показника 
Логовію ґконтоакт) (номеп пятя v«ПЯДРНИ«І 

сторони договору (контракту) і його 
вартість) 

Дата і номер платіжного 
доручення здійснення 

платежу 
у валюті 

гривень 
Одержувач коштів Примітка Найменування показника 

Логовію ґконтоакт) (номеп пятя v«ПЯДРНИ«І 

сторони договору (контракту) і його 
вартість) 

Дата і номер платіжного 
доручення здійснення 

платежу позики платежу 
гривень 

Одержувач коштів Примітка 

1. Залишок коштів на початок року - - - 33 356 888,58 874 721 992,27* -
у тому числі згідно з кодами економічної 
класифікації видатків 
4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" - - - 3 482 689,23 91 327 008,94* ПАТ "БГ Банк" -

4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" 29 874 199,35 783 394 983,33* AT "Укрексімбанк" 

2. Залишок коштів на початок звітного періоду - - - 33 356 888,58 995 684 344,18** -
у тому числі згідно з кодами економічної 
класифікації видатків 
4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" - - - 3 482 689,23 103 956 312,76** ПАТ "БГ Банк" -

4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" - - 29 874 19935 891 728 031,42** AT "Укрексімбанк" 

3. Усього платежів за звітній період - - - 5 905 061,38 159 356 376,93 - -
у тому числі згідно з кодами економічної 
класифікації видатків 

4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, 
організаціям" 01-4/0413-14 

Об'єднання 
"ABB AG -

ТОВ "КЕБК" 
17 831 194,00 

4 23.02.2016 25.04.2016 1 122 946,96 30 319 567,92 30 319 567,92 

Оплата за 
обладнання, акт 
№4, рахунок 
№Р4 

4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, 
організаціям" 01-4/0413-14 

Об'єднання 
"ABB AG -

ТОВ "КЕБК" 
17 831 194,00 

5 18.03.2016 25.04.2016 1 087 410,45 29 360 082,02 29 360 082,02 

Оплата за 
обладнання, акт 
№5, рахунок 
№Р5 

4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, 
організаціям" 01-4/0413-14 

Об'єднання 
"ABB AG -

ТОВ "КЕБК" 
17 831 194,00 

6 23.03.2016 25.04.2016 3 614 423,85 97 589 443,83 97 589 443,83 

Оплата за 
обладнання. 
Акти №6,7, 
рахунки №Р6, 
Р7 

Додаток №9 
до Постанови 



7 30.05.2016 22.06.2016 80 280,12 2 087 283,16 2 087 283,16 

Оплата за 
монтажні та 
інші послуги 
(pax. №W2 від 
05.05 2016, Акт 
№2 від 

4. Усього платежів з початку року - - - 5 905 061,38 159 356 376,93 - -

у тому числі згідно з кодами економічної ----- -
класифікації видатків 

----- -

4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" - - 5 905 061,38 159 356 376,93 - -

5. Залишок коштів на кінець звітного періоду - - - 27 451 827,20 756 669 537,10*** -
у тому числі згідно з кодами економічної 
класифікації видатків 
4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, організаціям" - - - 3 482 689,23 95 995 243,90*** ПАТ "БГ Банк" -

4112 "Надання кредитів підприємствам, 
установам, ош-анізаціям" - - - 23 969 137,97 660 674 293,20*** AT "Укрексімбанк" -

*- за офіційним курсом НБУ на 01.01.2016 (1 євро = 26,223129 гри.) 

* * ^ с ф і ц і м і і г н м курсом НБУ п а 01.04.2016 (і євро - 29,849437 грн.) 

*** - за офіційним курсом НБУ на 30.06.2016 (1 євро = 27,563540 грн.) 

Уповноважений представник 

(дата) 

Контактний телефон 238-34-35 

(В.В. Лисих) 

(ініціали та прізвище) 



МШЕНЕРГОВУПЛЛЯ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО' 

Н А К А З 

Київ № 

Про внесення змін 
до наказу ДП «НЕК «Укренерго» 
від 27.02.2015 № 6 1 

На виконання наказу Міненерговугілля України від 07.06.2016 № 349 
"Про внесення змін до Плану заходів з усунення недоліків, виявлених 
Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання 
державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач" та 
з урахуванням рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати України 
від 22.09.2015 №5-2, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до Плану заходів з усунення недоліків, виявлених 
Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання 
бюджетних коштів, виділених ДП "НЕК "Укренерго" на будівництво та 
реконструкцію ліній електропередачі (далі - План заходів), затвердженого 
наказом ДП "НЕК "Укренерго" від 27.02.2015 № 61, виклавши його у редакції, 
що додається. 

2. Виконуючому обов'язки заступника директора з оперативного 
керування Зайченку В.Б., заступнику директора з економіки та фінансів 
Мягкову А.Є., начальникам Департаменту зовнішніх інвестицій Лисих В.В., 
Департаменту технічної політики Брехту О.О., Управління юридичного 
супроводження Скореіпсо Н.І., керівникам проектів Управління впровадження 
проектів Кравчуку О.В. та Федосенку О.М. забезпечити безумовне виконання 
Плану заходів у визначені терміни. 

3. Начальнику Департаменту зовнішніх інвестицій Лисих В.В. щомісяця 
до 5 числа інформувати Міненерговугілля України про стан виконання Плану 
заходів. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Тимчасово виконуючий 
обов'язки директора 



Додаток 
до наказу ДП «НЕК «Укренерго» 
від 27.02.2015 № 6 1 
(у редакції наказу ДП «НЕК «Укренерго» 
від ИМ. ШС № 

План заходів 
з усунення недоліюв, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання бюджетних 

коштів, виділених ДП «НЕК «Укренерго» на будівництво та реконструкцію ліній електропередачі 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці 

1. Розроблення та затвердження Плану заходів із 
завершення будівництва та введення в експлуатацію 
повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ 
Рівненська АЕС - ПС «Київська» 

Липень 2016 р. Керівник проекту Управління впровадженню 
проектів Федосенко О.М. 

2. Розроблення та затвердження Плану заходів із 
завершення будівництва та введення в експлуатацію 
повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ 
Запорізька АЕС - ПС «Каховська» 

Липень 2016 р. Керівник проекту Управління впровадженн; 
проектів Кравчук О.В. 

3. Своєчасне формування за участю генеральних підрядних 
організацій щорічних планів фінансування робіт за 
спільним з ЄБРР та ЄІБ інвестиційним проектом 
«Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ 
Рівненська АЕС - Київська» (дал і - проект «РАЕС -
Київська») 

Постійно Керівник проекту Управління впровадженню 
проектів Федосенко О.М. 

4. Своєчасне формування за участю генеральних підрядних 
організацій щорічних планів фінансування робіт за 
спільним з СБРР та ЄІБ інвестиційним проектом 

Постійно Керівник проекту Управління впровадженню 
проектів Кравчук О.В. 
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«Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС -
Каховська» (далі - проект «ЗАЕС - Каховська») 

5. Підготовка та надання Міненерговугілля України 
пропозицій щодо потреб у бюджетних коштах за 
відповідними бюджетними програмами для 
фінансування проектів «РАЕС - Київська» та «ЗАЕС -
Каховська» разом з економічним обґрунтуванням 

Щороку 
до 31 березня 

Начальник Департаменту зовнішніх 
інвестицій Лисих В.В. 

6. Розроблення та затвердження графіка виконання робіт за 
проектом «РАЕС - Київська» на період з 01.01.2016 до 
•чятіб*г)тпення булівниїттва 

1— J •' 

Липень 2016 р. Керівник проекту Управління впроваджень 
проектів Федосенко О.М. 

7. Розроблення та затвердження графіка виконання робіт за 
проектом «ЗАЕС - Каховська» на період з 01.01.2016 до 
завершення будівництва 

Липень 2016 р. Керівник проекту Управління впроваджені 
проектів Кравчук О.В. 

8. Підготовка та надання Управлінню взаємодії з 
міжнародними фінансовими інституціями інформації 
про стан реалізації проектів «РАЕС - Київська» та 
«ЗАЕС - Каховська», зокрема щодо: 
- використаних коштів за звітний період та наростаючим 

підсумком; 
- фізичних обсягів виконання робіт на об'єкті 

(улаштування фундаментів, монтаж опор, дроту, 
виконання будівельної частини підстанцій, 
встановлення допоміжного обладнання та споруд 
тощо); 

- здійснення закупівель за проектом; 
- наявність відставань/випереджень графіка виконання 

робіт 

Щомісяця 
до 30 числа 

Керівник проекту Управління впроваджені 
проектів Федосенко О.М. 

Керівник проекту Управління впроваджені 
проектів Кравчук О.В. 

9. Інформування Міненерговугілля України про стан 
реалізації проектів «РАЕС - Київська» та «ЗАЕС -
Каховська» 

Щомісяця Начальник Управління взаємодії з 
міжнародними фінансовими інституціями 
Снєжко Н.М. 



10. Дотримання строків і процедур, визначених Порядком 
підготовки, реалізації, проведення моніторингу та 
завершення реалізації проектів економічного і 
соціального розвитку України, що підтримуються 
міжнародними фінансовими організаціями, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від"27.01.2016№70 

Постійно Начальник Департаменту зовнішніх 
інвестицій Лисих В.В. 

11. Контроль за використанням коштів за кредитними 
(фінансовими) угодами з ЄБРР та ЄІБ, укладеними за 
проектом «РАЕС - Київська» 

Постійно Керівник проекту Управління впровадженн 
проектів Федосенко О.М. 

12. Контроль за використанням коштів за кредитними 
(фінансовими) угодами з ЄБРР та ЄІБ, укладеними за 
проектом «ЗАЕС - Каховська» 

Постійно Керівник проекту Управління впровадженн 
проектів Кравчук О.В. 

13. Підготовка та надання Управлінню взаємодії з 
міжнародними фінансовими інституціями інформації 
щодо: 
- аналізу розрахунку фінансових коефіцієнтів 

- вжитих заходів з підготовки ДП «НЕК «Укренерго» 
до корпоратизації 

- стану розгляду законопроекту «Про ринок 
електричної енергії України» 

Щомісяця 
до ЗО числа 

Заступник директора з економіки та 
фінансів Мягков А.Є. 
Начальник Управління юридичного 
супроводження Скорейко Н.І. 

Виконуючий обов'язки заступника 
директора з оперативного керування 
Зайченко В.Б. 

14. Підготовка та надання Міненерговугілля України 
проектів паспортів бюджетних програм за проектами 
«РАЕС - Київська» та «ЗАЕС - Каховська» 

Протягом 45 днів з 
дня набрання 

чинності законом 
про Державний 
бюджет України 

Начальник Департаменту зовнішніх 
інвестицій Лисих В.В. 



15.1 Розроблення та надання Міненерговугілля України 
проекту плану розвитку об'єднаної енергетичної системи 
України на наступні десять років відповідно до наказу 
Міненерговугілля України від 29.09.2014 № 680 «Про 
затвердження Порядку підготовки системним 
оператором плану розвитку об'єднаної енергетичної 
системи України на наступні десять років та Порядку 
оприлюднення плану розвитку об'єднаної енергетичної 
системи України на наступні десять років» 
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Щороку 
до 15 жовтня року, 

що передує 
початку планового 

періоду 

Начальник Департаменту технічнок 
Брехт О. О. 




