
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 П Р О М И С Л О В О С Т І У К Р А Ї Н И 

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

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

№ На № від 

г н 
Рахункова палата України 

Інформація про стан виконання наказу 
Міненерговугілля від 03.06.2016 № 346 

Відповідно до п. 4 наказу Міненерговугілля від 03.06.2016 № 346 
надсилаємо інформацію про стан виконання Плану заходів з усунення 
порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час 
аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, 
передбачених на виконання Проекту реабілітація гідроелектростанцій, 
викладених у звіті та рішенні Рахункової палати України від 10.11.2015 
№ 8 - 1 . 

Додатки: 
1. Інформація про стан виконання Плану заходів з усунення порушень і 

недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту 
ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених 
на виконання Проекту реабілітація гідроелектростанцій на 2 арк. 

2. Копія наказу ПАТ «Укргідроенерго» від 01.07.2016 № 142 «Про 
затвердження Плану заходів з усунення порушень і недоліків, 
виявлених Рахунковою палатою України». 

Заступник Міністра О. Светелік 

А. Московець 
594-66-45 



Інформація 
про стан виконання Плану заходів з усунення порушень і недоліків, 

виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання 

Проекту реабілітація гідроелектростанцій 

П. 1. 24.06.2016 Міненерговугілля направлено на погодження Мінфіну, 
Мінекономрозвитку, НКРЕКП та Державному агентству з 
енергоефективності та енергозбереження України проект розпорядження 
Кабінету Міністра 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. 

П. 2. Програму розвитку гідроенергетики на період до 2026 року 
схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 
№ 552-р «Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 
2026 року». 

П. 3. 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 № 01/13-1618 
надано на погодження Мінфіну проект паспорту бюджетної програми 
КПКВК 1101600, який розглядався та коригувався департаментами Мінфіну 
протягом 1,5 місяця. 

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік за КПКВК 1101600 
«Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго» затверджено 
спільним наказом Міненерговугілля та Мінфіну від 06.04.2016 № 224/418. 

П. 4. Фінансовий план ПАТ «Укргідроенерго» на 2016 рік, розроблений 
на виконання пункту 2 статті 75 Господарського кодексу України та пункту 4 
Порядку складання, затвердження та контролю фінансового плану суб'єкта 
господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, 
затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України на засіданні Уряду 
від 01.07.2016. 

Згідно із затвердженим фінансовим планом ПАТ «Укргідроенерго» 
розмір запланованого чистого доходу від реалізації товарів у 2016 році 
становить 4800,5 млн. грн., що на 331,3 млн. грн. більше ніж чистий дохід 
2015 року (4469,2 млн. грн.). 



Валовий прибуток ПАТ «Укргідроенерго» у 2016 році становитиме 
2039,0 млн. грн. 

Чистий прибуток ПАТ «Укргідроенерго» у 2016 році становитиме 
1 221,8 млн. грн., що на 131,3 млн. грн. більше від показника 2015 року 
(1 090,5 млн. грн.), який ПАТ «Укргідроенерго» планує спрямувати на 
виконання інвестиційної програми, повернення кредитів, сплату відсотків та 
відрахування до фонду дивідендів. 

П. 5. ДП «НЕК «Укренерго» та ПАТ «Укргідроенерго» щокварталу 
інформуватимуть Міненерговугілля про стан виконання Плану заходів з 
усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під 
час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, 
передбачених на виконання Проекту реабілітація гідроелектростанцій, 
затвердженого наказом Міненерговугілля від 03.06.2016 № 346. 

П. 6. ПАТ «Укргідроенерго» розроблено План заходів щодо усунення 
порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час 
аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, 
передбачених на виконання Проекту реабілітація гідроелектростанцій (звіт 
№ 8-1 від 10.11.2015), затверджений наказом ПАТ «Укргідроенерго» 
від 01.07.2016 № 142. 

П. 7. ПАТ «Укргідроенерго» щомісяця інформує про стан виконання 
Плану заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою 
палатою України під час аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, передбачених на виконання Проекту реабілітація 
гідроелектростанцій (звіт № 8-1 від 10.11.2015), затвердженого наказом 
ПАТ «Укргідроенерго» від 01.07.2016 № 142. 



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРГІДРОЕНЕРГО» 

{ 

Н А К А З 

« 0/» oUM/fiH, 2016 року м. Вишгород 

Про затвердження Плану заходів 
з усунення порушень і недоліків, 
виявлених Рахунковою палатою України 

З метою усунення порушень і недоліків, виявлених під час аудиту 
ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на 
виконання Проекту реабілітація гідроелектростанцій, викладених у звіті та рішенні 
Рахункової палати України від 10.11.2015 № 8-1, на виконання наказу 
Міненерговугілля від 03.06.2016 №346, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів з усунення порушень і недоліків, виявлених 
Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, передбачених на виконання Проекту реабілітація 
гідроелектростанцій (далі - План заходів), що додається. 

2. Структурним підрозділам та філіям ПАТ «Укргідроенерго» взяти до 
безумовного виконання зазначений у пункті 1 цього наказу План заходів у 
визначені терміни. 

3. Відповідальним виконавцям, зазначеним у Плані заходів, надавати 
щомісяця, до 03 числа наступного місяця, до відділу внутрішнього фінансового 
контролю та економічної безпеки інформацію щодо . виконання завдань, 
передбачених Планом заходів. 

4. Відділу внутрішнього фінансового контролю та економічної безпеки 
щомісяця, до 05 числа наступного місяця, інформувати Міненерговугілля про стан 
виконання Плану заходів. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Генеральний директор І.Г. Сирота 



Затверджено наказом 
ПАТ «Укргідроенерго» 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України, 
під час під час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, 

передбачених на виконання Проекту реабілітація гідроелектростанцій 
(звіт № 8 - 1 від 10.11.2015) 

№ Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці 

] Підготувати та подати Міненерговугіллю 
відкоригований проект «ГЕС Укргідроенерго. 
Реконструкція. I I черга» для подання його на 
затвердження Кабінету Міністрів України 

липень -
грудень 2016 

Рассовський В.Л. 
Жданов І.Г. 

Ососков О.М. 

2 
Скласти та подати на затвердження 

Міненерговугіллю титул будови «ГЕС 
Укргідроенерго. Реконструкція. I I черга» 

протягом тижня 
після 

затвердження 
проекту КМУ 

Рассовський В.Л. 
Жданов І.Г. 

Ососков О.М. 

3 

Виконати монтаж статичного перетворювача 
частоти на Київській ГАЕС, отриманого згідно 
контракту № UHE/T-SFC-17/09 за позикою МБРР червень 2016 

філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» 
департамент реконструкції та технічного 

переозброєння, 
департамент залучення міжнародних 
інвестицій та управління проектами 



4 Виконати монтаж комплекту обладнання на 
блоці №3 Канівської ГЕС (Система управління, 
захисту та аварійної сигналізації SCADA), 
отриманого згідно контракту № UHE/C-PSC-] 1/08 за 
позикою МБРР 

лютий 2017 

філія «Канівська ГЕС» 
департамент реконструкції та технічного 

переозброєння 

5 

Виконати монтаж 4-х генераторних вимикачів 
на блоці №4 Канівської ГЕС, отриманих згідно 
контракту №UHE/C-GCB-06/07 за позикою МБРР листопад 2019 

філія «Канівська ГЕС» 
департамент реконструкції та технічного 

переозброєння, 
департамент залучення міжнародних 
інвестицій та управління проектами. 

6 
Розробити план заходів щодо облаштування 

центрального складу філії технічними можливостями 
для розміщення обладнання з великими габаритами 

липень 2016 
філія «Канівська ГЕС» 

департам ент матеріал ьно-техн і ч н ого 
забезпечення 

Заступник генерального директора 
з безпеки та режиму О.І. Корняков 
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