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ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент ГО Асоціації «СІГРЕ-Україна»

ПРОТОКОЛ № 18
розширеного засідання Президії Громадської організації «Асоціація «СІГРЕ-Україна» українського національного комітету CIGRE
м. Київ

02 березня 2016 р.

Присутні:
Члени Президії:
1.

Светелік Олександр Дмитрович

2.

Бондаренко Юрій Миколайович

3.

Баталов Анатолій Григорович

4.

Романенко Ігор Іванович

5.

Кривицький Володимир Володимирович

6.
7.

Лазуренко Олександр Павлович
Зайченко Віталій Борисович

Президент ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»
українського національного комітету СЮВЕ
Віце-президент та Генеральний секретар ГО
«Асоціація «СІГРЕ-Україна» українського
національного комітету СЮІ^Е
Віце-президент ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»
українського національного комітету СЮВЕ
Віце-президент ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»
українського національного комітету СЮПЕ
Член Президії ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»
українського національного комітету СЮІЗЕ
За дорученням члена Президії Артюха С.Ф.
Член Президії

Запрошені:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Брехт Олексій
Качаленко Г.К.
Блінов І.В.
Редін В.І.
БолдирєвО.Н.
Яндульський О.С.
Трухачова А.Г.
Приступчук O.A.

Виконавчий директор ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Інформація Президента Українського національного комітету СІГРЕ про поточний момент
Светелік А.Д., Президент Асоціації «СІГРЕ-Україна»
2. Довідка про роботу українського національного комітету СІГРЕ за попередній період
Бондаренко Ю. М., Віце-президент
3. Плани роботи дослідних (технічних) комітетів українського національного комітету СІГРЕ на 2016
- 2017 рр.
Чех С.М.; Зоммер А.Е.; Конторович Л.Н.;
Євдокімов В.А.; Баталов А.Г.; Романенко 1.1.
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4. Про підготовку до участі в першій регіональній конференції членів СІГРЕ країн південно-східної
Європи (вЕЕРС) в Словенії (м Порторож, 7-9 червня 2016 р). Про підготовку доповідей і
презентацій, стендова сесія.
Баталов А. Г ., Віце-президент
Артюх С.Ф., член Президії'
5. Про динаміку реєстрації членства в СІГРЕ в 2016 р, реєстрації делегатів 46-ій Сесії СІГРЕ
Приступчук Е.А.
Виконавчий директор Асоціації «СІГРЕ-Україна»
7. Різне

Загальними зборами членів Громадської організації «Асоціація «СІГРЕ-Україна» українського національного комітету CIGRE від 21 вересня 2015 року обраний склад Президії
Асоціації ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» українського національного комітету CIGRE
чисельністю 10 членів. Рішенням засідання президії ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»
українського національного комітету CIGRE склад президії розширений до 11 членів. Відповідно
до Уставу громадської організації засідання Президії є правомочним, коли на ньому присутні
2/3 членів Президії. Таким чином, в присутності 7 (семи) членів Президії засідання є
правомочним.
Головуючий на засіданні віце-президент українського національного комітету CIGRE
Бондаренко Ю.М.
Секретаріат засідання - виконавчий директор Асоціації Приступчук O.A.; Трухачова А.Г.
По першому питанню:
Слухали: Светеліка О.Д., заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України,
Президента ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» - українського національного комітету CIGRE про
сучасний стан енергетичної галузі України, зокрема про
•
те, що 02 березня 2016 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроект "Про ринок
електроенергії" - законопроект передбачає впровадження протягом двох років із моменту
набуття ним чинності всіх сегментів нового ринку, зокрема ринку "на добу вперед",
внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг, ринку
двосторонніх договорів; Законопроект про ринок електричної енергії пройшов експертизу
Світового банку, Енергетичного співтовариства, Європейського Союзу, Європейського
банку реконструкції і розвитку.
•
те, що розпочато збір інформації від організацій електроенергетичної галузі для
використання її при розробці проекту Плану розвитку Об'єднаної електроенергетичної
системи України на 2017-2026 роки
•
те, що максимальне вечірнє навантаження в енергосистемі на 01.03.2016 складає
приблизно 20000 МВт; покриття електроспоживання в Об'єднаній енергетичній системі
України забезпечували АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, НДЕ. При цьому в роботі знаходилося
35 пиловугільних енергоблоків ТЕС генеруючих компаній потужністю 6622 МВт. Атомні
електростанції працювали з навантаженням 10107 МВт. На вечірній максимум експорт
"Острова БуТЕС" - 404 МВт, експорт в Польщу по лінії Замость - 129 МВт, Росія Білорусь - Молдова - 0 МВт. Переток в Крим відсутній.
Вирішили: 1. Прийняти інформацію до відома
Голосували: «за» - одноголосно .

По другому питанню:

з
Слухали: Бондаренка Ю.М., віце-президента ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» - українського
національного комітету CIGRE про роботу українського національного комітету СІГРЕ за
попередній період:
•
27.01.2016 р - В рамках проведення Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України на Придніпровській ТЕС наради керівного складу теплогенеруючих компаній і
теплових електростанцій було представлено Міжнародну раду з великих електричних
систем CIGRE і організацію "Асоціація" СІГРЕ- Україна " - український національний
комітет CIGRE,
•
а 08.02.2016 р - Міжнародну раду з великим електричним системам CIGRE і Громадську
організацію "Асоціація «СІГРЕ- Україна» - український національний комітет CIGRE
представлено на зустрічі керівного складу підприємств - виробників обладнання для
електроенергетики і монтажних організацій. За період з грудня 2015 року до членства в
CIGRE приєдналися Колективні члени - юридичні особи:
> ТОВ «Торговий дім« ЕЛВО-Україна »
> ТОВ «Південна енергетична компанія»
> ТОВ «Таврида Електрик Україна»
•

•

•
•
•
•
•

Організовано
розгляд
і
обговорення
монографії
«Методологія
дослідження
електромагнітних процесів в трансформаторах при дії перенапруги» (Львівська
політехніка)
Організовано розгляд і обговорення "Збірника праць Кримського Михайла Мойсейовича:
Проектування і експлуатація високовольтних ліній електропередачі", а також доповіді
"Причини аварії на повітряних лініях електропередачі (ПЛ). Історія: хто винен і що
робити?"
Виконана реєстрація членства в CIGRE
Розпочато реєстрацію делегатів 46-ій Сесії CIGRE
Передано в Центральний офіс CIGRE тексти доповідей для участі в Сесії
Реєстрація учасників першої регіональної конференції SEERC в Порторож,
Словенія
Виконано звернення до вищих навчальних закладів щодо членства студентів в CIGRE

Вирішили:
1. Прийняти інформацію до відома
Голосували: «за» - одноголосно .

По третьому питанню:
Слухали: Бондаренка Ю.М. - віце-президента ГО Асоціація «СІГРЕ-Україна» - українського
національного комітету СЮПЕ, про плани роботи дослідних (технічних) комітетів українського
національного комітету СІГРЕ на 2016 - 2017 рр.
П. Бондаренком Ю.М. було зазначено, що сформовані координаційні групи с організації роботи
дослідних технічних комітетів:

А1
А2

Дослідні комітети
Обертові електричні машини
Трансформатори

Координаційні групи
Артюх С.Ф., Боднар В.М., Агамалов О.М.
Конторович Л.Н., Шинкаренко Г.В.

В2

Повітряні ЛЕП

ВЗ

Підстанції

В5

Електричний захист та автоматика

Назим Я.В., Качаленко Г.К., Лях В.В.,
Коваль A.B.
Бондаренко Ю.М., Лінник О.M., Бєлкин
А.Н.
Усатий P.A., Тимченко Р.В.
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С1
С2
С4

Розвиток енергосистеми та економіка
Режими енергосистеми та управління
Режими роботи енергосистем

Брехт A.A.
Олеф1р Д.О., Денисенко О.Г.
Лапко А.Н., РедЫ B.I.

С5
С6

Ринки електроенергії та регулювання
Системи розподілу та розподілена генерація

Свдоюмов В.А., HiKiTiH A.A.:
Чех С.М., представники обленерго

D2

Інформаційні системи та телекомунікації

Сидоренко A.B., Карпенко О.В.

В обговоренні питання прийняли участь: Яндульський О.С., Лазуренко О.П., Романенко 1.1.
Пп. Яндульський О.С. та Лазуренко О.П. доповіли про реформування системи навчання у
вищих навчальних закладах України спеціалістів в галузі електроенергетики та звернулися до
п. Светеліка О.Д. із пропозицією та просьбою про втручання з боку міністерства енергетики
України в процес реформування освіти, як такий, що може призвести до зниження якості освіти
інженерів для галузі електроенергетики.
Крім того, декани електроенергетичних факультетів Київського та Харківського політехнічних
інститутів представили план-графік заходів - студентських олімпіад та конференцій молодих
вчених - на яких має бути представлений український національний комітет CIGRE:
- Студентська олімпіада з теоретичних основ електротехніки - травень 2016 р.
Конференція магістрів - електроенергетиків - квітень 2016 р.
Конференція молодих вчених та аспірантів в області енергетики - жовтень 2016
р.
П. Романенко 1.1, надав пропозицію щодо організації зовнішньо-економічноїдіяльності
українського національного комітету CIGRE та структурну схему такої роботи:

__

—

-Ч

Технические комитеты
CIGRE - Украина

(
Научно-исследовательские
институты

Производители
электротехнического
и энергетического
оборудования

Вирішили:
1. Доручити координаційним групам дослідних комітетів підготувати тематику заходів та графік
роботи дослідних комітетів (у відповідності до запропонованого п. Бондаренком Ю.М. шаблона
плану заходів) на 2016 рік та направити їх виконавчій дирекції / секретаріату ГО «Асоціація
«СІГРЕ-Україна»
Строк: до 29.03.2016 р.
Голосували: «за» - одноголосно .
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По четвертому питанню:
Слухали: Баталова А.Г. про підготовку до участі в першій регіональній конференції членів
СІГРЕ країн південно-східної Європи (БЕЕІЧС) в Словенії (м Порторож, 7-9 червня 2016 р). Про
підготовку доповідей і презентацій.
Доповідач представив план-графік першої регіональної конференції ЭЕЕРС та звернувся до
присутнього на засіданні головного диспетчера ДП НЕК «Укренерго» п. Зайченка В.Б. щодо
необхідності завчасної підготовки доповіді - огляду ситуації в енергосистемі України
Дата

вівторок
7 червня 2016

Години

Зала 1

8.00 - 9.00

Реєстрація

9.00-11.00

Церемонія відкриття

Зала 2

Зала 3

Зала 4

Академічний форум
Запрошені доповідачі
Доповіді країн - членів вЕЕРС
15.00-19.00
Огляд ситуації в енергосистемах країн

11.30-13.00

20.00 - ..

Офіційна вечеря

ТЕМА 4:
ТЕМА 1:
ТЕМА 3:
Інновації в
Енергетична та
ТЕМА 2:
Аспекти
електро
11.00-12.30
екологічна
Підводні кабелі енергоринку в
енергетичній
Середа
політика в регіоні
регіоні
інфраструктури
8 червня 2016 14.30-16.30
регіону
9.00 -10.30

17.00 -18.00

Висновки форуму БЕЕРС
Передача лідерства (президентства) в ЭЕЕРС

Четвер
Технічний тур
9 .00- 17.00
9 червня 2016
Гідроаккумулююча електростанція

А усє

& Винний льох Доброво

Для участі в регіональній конференції подано наступні доповіді українських фахівців:
1. Реформування підготовки спеціалістів - електроенергетиків у вишах України ( Лазуренко
О.П., Артюх С.Ф.);
2. Сучасний стан контроля димових викидів та стоків енергооб’єктів та енергоємних
підприємств в Україні ( Артюх С.Ф., Любімова Н. А.);
3. Новий метод розподілу пропускної здатності трансграничних передач між ринками
електроенергії (Блінов І.В., Парус Є.В.)
4. Ринок електроенергії в Україні. Проблеми удосконалення ( Осадчий Д.С.)
Слухали: Інформацію виконавчого директора Асоціації «СІГРЕ-Україна» Приступчук O.A. про
організацію участі та реєстрацію делегатів Першої регіональної конференції SEERC, що
проходитиме в м. Порторож, Словенія 7-9 червня 2016 р.
Організатором конференції - Національним комітетом CIGRE Словенії встановлено наступні
реєстраційні внески учасників конференції та супроводжуючих їх осіб (http://www.dgreseerc.org/articleDocumentMgr.php?action=conferenceRegistration):
Реєстраційний внесок делегата - члена СЮИЕ

305 Євро

Реєстраційний внесок делегата, який не є членом СЮІЗЕ
Супроводжуючі особи

366 Євро
66 Євро
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Вирішили: 1. Підготувати Доповідь-огляд ситуації в енергосистемі України для представлення
її на першій регіональній конференції SEERC та представити проект доповіді на засіданні
Президії українського національного комітету
Відповідальний - член Президії Зайченко В. Б.
Строк - д о 15 квітня 2016 р.
2. Доручити Генеральному секретарю українського національного комітету CIGRE, члену
адміністративної ради SEERC, члену технічного комітету SEERC Бондаренку Ю.М. прийняти
участь у засіданні технічного комітету SEERC, засідання якого заплановано на травень 2016 р.
в Словенії
Відповідальний - Бондаренко Ю. М.
3.
Покласти на виконавчу дирекцію та секретаріат ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»
централізовану реєстрацію делегатів Першої регіональної конференції SEERC та
супроводжуючих їх осіб, а також перерахування реєстраційних внесків організатору
конференції - Національний комітет CIGRE Словенії. Повідомити про це організатора
конференції .
Відповідальний: Приступчук O.A.
до 01.04.2016р.

4.
Встановити наступний розмір Реєстраційних внесків делегатів Першої регіональної
конференції БЕЕРіС та супроводжуючих їх осіб із врахуванням розміру реєстраційних внесків в
Національний комітет СІСЗЙЕ Словенії та фінансових планів «Асоціації «СІГРЕ-Україна»:
Реєстраційний внесок делегата - члена СЮИЕ
Реєстраційний внесок делегата, який не є членом СЮИЕ
Супроводжуючі особи

10 100.00 грн.
12 100.00 грн.
2 500.00 грн.

Голосували: «за» - одноголосно .

По п ’ятому питанню
Слухали: Приступчук O.A. - виконавчого директора ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» про
динаміку реєстрації членства в СІГРЕ в 2016 р, реєстрацію делегатів 46-ій Сесії СІГРЕ.
Станом на 2 березня 2016 року подано заявки на членство в 2016 році: від 11 колективних
членів, 43 - індивідуальних членів 1 категорії, 8 - індивідуальних членів 2 категорії, студентів 1.
В Громадську організацію «Асоціація «СІГРЕ-Україна» надійшли заяви із просьбою прийняти в
члени ГО «Асоціація «СІГРЕ - Україна» від:
❖ Самкова О.В.
❖ Комарова В. В.
❖ Тарчуткіна О.Л.
❖ Шинкаренка Г.В.
❖ Тимченка Р.В.
❖ Яндульського С.О.
❖ Лець А.М.
❖ Боднара В.М.
❖ Голубця А.М.
❖ Висоцького А. О.
❖ Мартинчика Ф.В.
❖ Михайлова М.П.
❖ Чеха С.М.
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❖ TOB «Торговий дім «ЕЛВО-Україна»
❖ TOB «Південна енергетична компанія»
❖ ТОВ «Тавріда Електрик Україна»

Вирішили:
1. Прийняти в члени ГО «Асоціація «СІГРЕ - Україна»:
Самкова О.В.
Комарова В. В.
Тарчуткіна О.Л.
Шинкаренка Г.В.
Тимченка Р.В.
Яндульського С.О.
Лець А.М.
Боднара В.М.
Голубця А.М.
Висоцького А. О.
Мартинчика Ф.В.
Михайлова М.П.
Чеха С.М.
ТОВ «Торговий дім «ЕЛВО-Україна»
ТОВ «Південна енергетична компанія»
ТОВ «Тавріда Електрик Україна»
1. Просити деканів електроенергетичних факультетів Вишів розповсюдити серед студентів
/ магістрів / аспірантів / докторантів інформацію про переваги членства в СКЗИЕ та
залучити до членства зацікавлених осіб.
2. Доручити Генеральному секретарю українського національного комітету СЮІ^Е
розробити та представити на розгляд Президії українського національного комітету
«Положення про членство в ГО Асоціація «СІГРЕ-Україна» без членства в Міжнародній
раді» ( т.з. «внутрішнє членство») та встановити членський внесок для цієї категорії
членства.
Відповідальний - Бондаренко Ю. М.
Строк - до ЗО квітня 2016 р.
3. Виконати розміщення інформації про зареєстрованих членів Міжнародної ради з великих
електричних систем СЮПЕ в загальній базі даних членів СЮЯЕ та виконати валютний
платіж встановлених внесків до центрального офісу СЮРЕ.
Відповідальні: Приступчук O.A.
Строк: до 30.03. 2016 р.
Голосували: «за» - одноголосно .

Головуючий на засіданні Генеральний секретар українськог
національного комітету CIGRE

юндаренко Ю.М.

