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Про результати розгляду 
рішення Рахункової палати 

Шановний Романе Миколайовичу! 

На виконання листа Рахункової Палати України від 15.12.2015 №04-2524 
(вх. від 23.12.2015 №4665) щодо усунення недоліків і порушень та врахування 
рекомендацій, визначених в Рішенні Рахункової палати від 10.11.2015 №8-1 за 
результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, 
передбачених на виконання проекту реабілітації гідроелектростанцій надаємо 
інформацію стосовно вжитих заходів. 

Щодо доопрацювання і подання Міненерговугіллю оновлених проектів та 
титулу будови «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга» для подання їх 
на затвердження Кабінету Міністрів України: 

Проект «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. I I черга. Коригування.» 
пройшов державну експертизу та отримав погодження в усіх заінтересованих 
органах виконавчої влади України. Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України листом від 12.01.2016 №03/15-210 проект 
розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження проекту та 
титулу будови проекту «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. I I черга. 
Коригування.» направлено в Міністерство юстиції для проведення правової 
експертизи та отримання висновку. 

Щодо внесення пропозицій Міненерговугіллю щодо актуалізації Галузевої 
програми реконструкції гідроелектростанцій і будівництва нових об'єктів 
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гідроенергетики на період до 2020року, затвердженої наказом Мінпаливенерго 
від 30.08.2010№337: 

Пропозиції стосовно актуалізації Галузевої програми реконструкції 
гідроелектростанцій і будівництва нових об'єктів гідроенергетики на період до 
2020 року надані Міненерговугіллю, а саме: в додатку 1 (Перелік заходів і 
завдань галузевої комплексної програми) 

- п.1 змінити термін виконання з 2010-2015 на 2010-2024 роки згідно з 
проектом «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. I I черга. Коригування.»; 

- п.5.3 змінити термін виконання з 2010-2015 на 2010-2016 роки згідно з 
проектом «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. I I черга. Коригування.». 

Щодо забезпечення при складанні фінансового плану на 2016 рік та 
наступні роки дотримання вимог Порядку складання, затвердження та 
контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного 
сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 
№205, в частині забезпечення зростання фінансових результатів діяльності, 
отримання валового прибутку та чистого прибутку тощо: 

Відповідно до ст.75 Господарського кодексу України фінансовий план 
складається з урахуванням затвердженої НКРЕКП структурою тарифу на 
відпуск електричної енергії. Таким чином, дотримання зростання показників 
валового прибутку та чистого прибутку напряму залежить від рівня 
встановленого НКРЕКП тарифу на відпуск електричної енергії. Крім того, у 
зв'язку зі значною заборгованістю Товариства за довгостроковими 
зобов'язаннями перед МФО (кредити МБРР, ЄБРР, ЄІБ, залученими на 
фінансування другої черги реконструкції ГЕС ПАТ «Укргідроенерго»), на обсяг 
чистого прибутку значний вплив має зростання курсів іноземних валют НБУ, 
що не залежить від Товариства. З огляду на вищевикладене, для підприємств 
енергетичної галузі, щодо яких здійснюється регульоване тарифоутворення, 
доцільно було б виключити дотримання вимоги Порядку складання, 
затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта 
господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом 
Мінекономрозвитку від 02.03.2015 №205, в частині забезпечення зростання 
фінансових результатів діяльності, отримання валового прибутку та чистого 
прибутку. 

Вжиті наступні заходи по усуненню виявлених недоліків та порушень: 

- щодо наданих зауважень стосовно значних обсягів на складах філій 
Товариства не змонтованого імпортного обладнання (обладнання по 
статичному перетворювачу для Київської ГАЕС та інше електротехнічне 
обладнання для блоку №3 Канівської ГЕС): 
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З метою прискорення монтажу імпортного обладнання, яке знаходиться на 
складах філій, вказані роботи включені в графік виконання робіт на 2016 рік, 
який узгоджено Мінпаливенерго та НЕК Укренерго, та враховані при складанні 
інвестиційної програми ПАТ «Укргідроенерго» на 2016 рік. 

- щодо виконання планових показників вибірки кредитних коштів за 
програмою КПКВК 1101600 «Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ 
« Укргідроенерго»: 

Загальна сума видатків кредитних коштів у спеціальному фонді 
Державного бюджету на 2015 рік за програмою КПКВК 1101600 
«Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго» за рахунок 
надходжень коштів МФО в рамках 2-х проектів становила 1 113355,30 тис. грн. 
а саме: 

1) Проект реабілітації гідроелектростанцій (МБРР - №4795 і №7791) -
317 700,5 тис. грн. 

2) Проект «Реабілітація гідроелектростанцій» (позика ЄБРР №40518, 
позика ЄІБ №31.177) - 795 654,8 тис. гривень. 

Сума проведених касових видатків за підсумками 2015 року за вказаною 
програмою станом на 31.12.2015 становить 309 417,4 тис. грн., з яких: 

МБРР - 234 633,8 тис. грн. (74%) - виконання/завершення 
укладених контрактів; 

ЄБРР-ЄІБ - 74 789,6 тис. грн. (9,5%) - проведення тендерних 
процедур та перехід до укладання контрактів. 

Слід відмітити, що активна вибірка кредитних коштів відбувається на 
стадії реалізації контрактів. 

В рамках Проекту з ЄБРР та ЄІБ присуджено 4 контракти на загальну 
суму згідно з Планом закупівель - 23 млн. євро: 

реконструкція 3-х гідрогенераторів — початок реалізації. В 2015 
році проводилося фінансування; 

два контракти на Консультаційні послуги, з яких перший 
консультаційний контракт закрито у 2014 році, другий - в стадії реалізації. В 
2015 році проводилося фінансування; 

система управління та захисту SCADA для Канівської ГЕС 
проект контракту узгоджений ЄБРР 05.01.2016, наразі готується до 
підписання. 

На даний час План закупівель Проекту містить 10 пакетів закупівель 
обладнання та послуг, з яких три найбільших - за 2-хетапною тендерною 
процедурою (загальна оцінена вартість - 312 млн. євро), по яких вже 
завершуються перші етапи торгів. 
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За рештою 6-ти закупівель активно проводяться процедури на різних 
стадіях підготовки або проведення MKT. 

Завершення Проекту згідно з поточною версією Графіку реалізації робіт -
2021 рік. 

Перенесення планових термінів укладання контрактів та відповідно 
вибірки коштів по Проекту спричиненні, в основному, наступними чинниками: 

об'єктивно довготривалий період підготовки тендерної 
документації по пакетах закупівель, що пов'язано із великим об'ємом 
закупівель різноманітного унікального обладнання високої технологічної 
складності; 

тривала процедура набуття чинності Кредитної угоди, в т.ч. 
довготривалі терміни погодження заінтересованими органами виконавчої 
влади (Міненерговугілля, Мінфіном, Мінюстом, МЗС), Урядом та 
Адміністрацією Президента відповідного проекту Закону України про 
ратифікацію угоди та ратифікація Верховною Радою України. Термін від 
підписання до ратифікації та набрання чинності Угодою з ЄБРР становив 1 
рік і 3 місяці, що ускладнювало процес планування та виконання заходів по 
Проекту; 

об'єктивно складний процес проведення 2-етапних тендерів, 
враховуючи значну невизначеність процедури по наступних чинниках: 

• кількості учасників; 
• якості поданих тендерних пропозицій; 
• термінів відповідей на уточнюючі запитання, 
• подовження термінів подання тендерних пропозицій через робочу 

необхідність у збільшенні періоду для обробки даних та опрацювання питань і 
документів згідно з банківськими процедурами та на запити учасників; 

перший практичний досвід з проведення 2-етапних тендерів по 
такому технологічно складному обладнанню, процес яких вимагає 
багаторазових консультацій між ПАТ «Укргідроенерго», Консультантом та 
Банком та доопрацювань, у зв'язку з чим процедура фактично займає вдвічі 
більше часу, ніж очікувалося Банком та Консультантом на стадії підготовки 
Проекту (2010-2011рр.); 

подовжений період оцінки тендерних пропозицій у зв'язку зі 
складністю об'єктів реконструкції (гідроагрегати), значною кількістю 
тендерних пропозицій, роз'яснень з учасниками тендерів, довготривале 
узгодження з Банком документів (до півроку); 

реалізація контрактів в умовах постійно діючих стратегічних 
об'єктів, якими є гідроелектростанції; 
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необхідність приведення Графіків реалізації окремих пакетів по 
Проекту з ЄБРР-ЄІБ до термінів Графіків реалізації окремих контрактів по 
Проекту з МБРР. 

Основна частина вибірок у 2015 році розпочалася у другому півріччі з 
початком поставок обладнання по Контракту на Реконструкцію 3-х 
гідрогенераторів. Станом на кінець грудня 2015 року всі оформлені заявки на 
оплату поставленого обладнання та послуг були проведені. 

Враховуючи об'єктивну складність проекту, в тому числі проведення MKT 
з закупівель унікального гідроенергетичного обладнання і в подальшому 
впровадження контрактів, для забезпечення ефективного використання коштів 
ЄБРР, ПАТ «Укргідроенерго» ініціювало та 30.12.2015 підписало Кредитну 
Угоду з ЄБРР і пакет відповідних документів, яким діюча позика 200 млн. євро 
розділена на 20 млн. євро, що мають бути використані вже в 2016 році, та 
180 млн. євро з терміном використання до 2021 року та поліпшеними 
фінансовими умовами. 

Проект МБРР знаходиться на завершальній стадії реалізації. Планову 
програму фінансування в 2015 році виконано майже на 74 %. Відхилення у 
досягненні планового показнику обумовлено рядом об'єктивних причин, 
головними серед яких є: 

відсутність рахунків від Підрядника за контрактом на Поставку і 
установку Системи управління, захисту та аварійної сигналізації (SCADA) 
№UHE/C-PSC-11/08в зв'язку із проблемами у Підрядника ТОВ «Емерсон» 
(Росія) в частині податків; 

перенесення термінів завершення 3-х контрактів з Безпеки гребель в 
зв'язку із необхідністю впровадження антивандальних заходів на територіях, 
що поза межами станції, де проходять комунікації із Автоматизованих систем 
контролю безпеки гребель, продовженням терміну дослідної експлуатації та 
додаткових випробувань за технічних причин на окремих об'єктах та ін.; 

затримка у проведенні реконструкції гідротурбін на КремГЕС та 
ДніпроГЕС-2, обумовлена пошкодженням маслоприймача та затримкою 
поставки генераторів в рамках інших контрактів; 

внесення змін до порядку поставки Системи сучасної управлінської 
інформації за контрактом №UGE/C-MIS-27/10; 

відмовою окремих постачальників-нерезедентів у проведенні робіт 
в зв'язку із складною ситуацією в Україні. 

Для розв'язання зазначених проблем із Підрядниками були проведені 
спеціальні наради. Ряд проблем обговорювалися за участю експертів Світового 
банку в ході місій, зокрема, із ТОВ «Емерсон» за контрактом Поставку і 
установку Системи управління, захисту та аварійної сигналізації (SCADA), AT 
«Енвіжн-Україна» на поставку Системи сучасної управлінської інформації, 
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Leica Geosystems AG (Швейцарія) на поставку Стаціонарної системи 
моніторингу просторових зміщень споруд. 

В результаті, наприкінці 2015 року вибірку кредитних коштів МБРР 
суттєво активізовано, всі заявки на оплату поставленого товару і послуг були 
оформлені та оплачені. 

Додатки: 

копія листа Мінпаливенерго від 12.01.2016 №03/15-210 на 1 арк.; 

копія листа Мінпаливенерго від 20.01.2016 №6-4/304 на 1 арк.; 

- копія наказу Мінпаливенерго від 12.12.2015 №834 з додатком на 4 арк.; 

копія Графіка реконструкції, капітальних та поточних ремонтів обладнання 
ПАТ «Укргідроенерго» в 2016 році на 1 арк. 

Генеральний директор 

вик. Бобровнік Т.С. 
тел. (04596) 58-4-28 
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