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Н А У К А  —  Н А У К О В О � Т Е Х Н І Ч Н О М У  П Р О Г Р Е С У  В  Г І Д Р О Е Н Е Р Г Е Т И Ц І

ОО
с таннім ча сом в Ук раїні відчут но зріс
інте рес до по нов лю валь них дже рел
енергії, в то му числі до ма лої гідро е -

нер ге ти ки.  Кла сифікація ма лих ГЕС (МГЕС)
виз на чаєть ся за ба гать ма оз на ка ми, в то му числі
за спо со бом ство рен ня на по ру, схе мою ос нов них
спо руд, конструкцією будівлі ГЕС, по тужністю,
на по ром, розміра ми ро бо чо го ко ле са турбіни то -
що. Провідним па ра мет ром кла сифікації ма лих
МГЕС є мак си маль на по тужність, яку мо же роз -
ви ну ти гідрос танція. У  виз на ченні мак си маль ної
по туж ності, за якою МГЕС мо же бу ти відне се на
до ма лої ГЕС, міні ГЕС та мікро ГЕС, існу ють
значні розбіжності. В  Таб л. 1 на ве де но кла -
сифікації ГЕС ма лої по туж ності, ви ко рис то ву вані
у  світовій прак тиці [1].

За прог но за ми Міжна род -
но го Енер ге тич но го Аген т ства
(МЕА) технічний по тенціал
ма лої гідро е нер ге ти ки ста но -
вить 150—200 ГВт. В 2006 році
за галь на по тужність МГЕС в
світі ста но ви ла близь ко 73 ГВт,
в 2009 році — 85 ГВт. Стан  роз -
вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки  у
різних країнах світу в 2009 році
відоб ра же но в Таб л. 2.

Нез ва жа ю чи на ряд своїх
особ ли вос тей, МГЕС дос татньо близькі тра -
диційним рішен ням гідро е нер ге ти ки. Їх про ек ту -
ван ня, роз ра хун ки, техніко>еко номічне обґрун ту -
ван ня суттєво не відрізня ють ся від за галь ноп рий -
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ня тих норм гідро е нер ге тич ної  прак ти ки [2].
Серйоз ну ува гу будівницт ву ма лих ГЕС, ство рен -
ню ти по вих про ектів їх конструкції та де ше во го
стан дар ти зо ва но го гідро турбінно го об лад нан ня
приділяєть ся в та ких країнах з тра диційно роз ви -
ну тою гідро е нер ге ти кою, як США, Японія,
Німеч чи на, Італія,  Бра зилія, Франція та ряд
інших.

За галь но виз на че ний світо вий лідер  гідро е -
нер ге тич но го будівницт ва — Ки тай.  Масш та би
до сяг нень та перс пек тив роз вит ку в Ки таї  ма лих
ГЕС пе ре ви щу ють найсміливіші  очіку ван ня.
Вста нов ле на по тужність ма лої гідро е нер ге ти ки
скла дає до 30% су мар ної по туж ності ве ли ких
ГЕС країни [3]. За галь ний гідро е нер ге тич ний по -
тенціал МГЕС в 1500 з 2300 районів Ки таю, де пе -
ред ба че но їх будівницт во, оцінюєть ся в 128 ГВт
при ви робці 400 ТВ. год.  елект ро е нергії в рік  [3].

Росія теж відно сить ся до лідерів у роз вит ку
ма лої гідро е нер ге ти ки з дос татньо ви со ким при -
рос том роз вит ку ма лих ГЕС.  Ви роб ни цт во елект -
ро е нергії МГЕС в Росії в 2008 р. скла ло по над
3178 млн. кВт. год., що май же в два ра зи біль ше,
ніж в 2000 р. (1672 млн. кВт. год.).  Росія во лодіє
пе ре до ви ми тех но логіями роз вит ку ма лої гідро е -
нер ге ти ки. Пе ред ба чаєть ся до 2020 ро ку
будівницт во та ре ко н струкція МГЕС су мар ною
по тужністю близь ко 100 МВт. Це вик ли ка но та -
кож і тим, що біля 70 %  те ри торії Росії зна хо дить -
ся по за цент ралізо ва ної сис те ми енер го пос та чан -
ня [4].

Стан ма лої гідро е нер ге ти ки Ук раїни

Об ся г ви роб ни цт ва  елект ро е нергії на МГЕС
Ук раїни ста но вить  2 %  від за галь но го об ся гу ви -
роб ни цт ва елект ро е нергії гідро е ле кт рос танціями,
а се реднь орічний приріст вста нов ле ної по туж -
ності МГЕС до ся гає 2,9 % [1]. Ма ла гідро е нер ге -
ти ка  Ук раїни  скла дає 0,2% у за галь но му енер го -
ба лансі дер жа ви. За  да ни ми  інсти ту ту  "Укрсіль -
е нер гоп ро ект"    [1] чи сельність  діючих  МГЕС
скла да ла: 1948 р. — 600 — 800;  50>ті ро ки — 956;
60>ті ро ки — близь ко 1000.

Відрод жен ня ма лої гідро е нер ге ти ки Ук раїни
роз по ча ло ся в се ре дині 90>х років. В 2008 році
пра цю ва ли 79 МГЕС та 7 мікро ГЕС вста нов ле -
ною по тужністю 110,7 МВт, се реднь орічний ви -
робіток елект ро е нергії яких склав  399,4 млн. кВт.
год. За ос танні 15 років в Ук раїні віднов ле но ро -
бо ту 25 МГЕС, а кількість МГЕС, які мо жуть бу -
ти віднов лені, ста но вить 131 з орієнтов ною по -
тужністю до 24 МВт.

В ціло му до 2030 р. су мар на по тужність гідро -
е ле кт рос танцій Ук раїни до сяг не 10460 МВт, що
бу де скла да ти 15—19% від за галь ної по тужності
ОЕС  [5]. Відповідно до Енер ге тич ної стра тегії
Ук раїни [6] пе ред ба чаєть ся і роз ви ток ма лої
гідро е нер ге ти ки (Табл. 3).

Од ним з техніко>еко номічних по каз ників ма -
лої ГЕС є пи томі капіта ло вк ла ден ня, які виз на ча -
ють ся за фор му лою:

K = K/NB

де  К — капіта ло вк ла ден ня, дол.,  NB — вста нов ле -
на по тужність МГЕС, кВт.

Пи то ма вартість будівницт ва МГЕС за ле -
жить від  вста нов ле ної по туж ності, з рос том якої
во на змен шуєть ся, що вид но з графіків, зоб ра же -
них на Рис.  1 — 4.

По зи тивні ри си ма лої гідро е нер ге ти ки Ук -
раїни мож на оха рак те ри зу ва ти та ким чи ном.

1. Це до дат ко ве  дже ре ло пок рит тя в енер го -

Таблиця 2.Стан малої гідроенергетики

Таблиця 3. Розвиток малої  гідроенергетики в Україні
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сис темі піко во го дефіци ту елект ро е нергії.
2. Ре гу лю ван ня во до токів та за хист те ри -

торій та на се ле них  пунктів від па водків.
3. Спри ян ня роз вит ку місце во го риб но го

гос по да р ства.
4. Аку му лю ван ня во ди для пот реб  на род -

но го гос по да р ства.
5. Пок ра щен ня якості та надійності елект -

ро пос та чан ня спо жи вачів елект ро е нергії.
6. Заміщен ня ор ганічно го па ли ва (2010 рік

— 149 т.у.п./рік, 2030 (план) — 1135 т.у.п./рік.
7. Зни жен ня ви кидів СО2 в ат мос фе ру.
Аналіз роз вит ку за рубіжної та української

ма лої гідро е нер ге ти ки  по ка зує  на низь ку еко -
номічну ефек тивність МГЕС за ра ху нок ви со -
кої пи то мої вар тості як будівель ної час ти ни, так і
ос нов но го енер ге тич но го  об лад нан ня. Еко но міч -
ний по тенціал ма лих ГЕС приб лиз но на по ря док
ниж чий за се редніх та по туж них ГЕС. Тим не
мен ше ма ла гідро е нер ге ти ка мо же бу ти кон ку рен -
тоз дат ною у відда ле них або важ ко дос -
туп них райо нах країни, в на се ле них
пунк тах, які  не вхо дять до  магістраль -
них ліній елект ро пе ре дач і пот ре бу ють
пок ра щен ня елект ро пос та чан ня. Во на
мо же внес ти свій вне сок в за без пе чення
надійної ро бо ти енер го сис те ми.

В будь>яко му ви пад ку ма ла гідро е -
нер ге ти ка має  ряд пе ре ваг: еко номія ор -
ганічно го па ли ва, по нов лю ваність де ше -
во го дже ре ла енергії, без по се ред ня
близькість до спо жи ва ча,  знач ний термін
експлу а тації та її прос то та, пов на ав то ма -
ти зація обс лу го ву ван ня, мінімум не га -
тив но го впли ву на ото чу ю че се ре до ви ще,
мож ли ва участь об'єднан ня МГЕС  з ба -
га тоціль о ви ми або  спеціалізо ва ни ми во -
до гос по дарсь ки ми сис те ма ми (бо роть ба з
по ве ня ми, па вод ка ми, суд ноп ла в ство,
риб не гос по да р ство,  во до пос та чан ня,
іри гація то що).

Про те, нез ва жа ю чи на де які не га -
тивні обс та ви ни (віднос но ви со ка
вартість дослідних і про е кт них робіт,
біль ших пи то мих капіта ло вк ла день, за -
лежність ви роб ки елект ро е нергії від
гідро логічних та ме те о ро логічних умов,
пот ре ба в дуб лю ючій по туж ності в разі
не обхідності), ма ла гідро е нер ге ти ка в
Ук раїні має пра во на існу ван ня та
підтрим ку.

Проб ле ма будівницт ва ма лих  ГЕС
надз ви чай но  тісно пов'яза на з проб ле -

мою за хис ту при лег лих  те ри торій від за топ лен ня
по ве не ви ми во да ми . Особ ли во ак ту аль ни ми ці
проб ле ми є для Кар патсь ко го регіону.  Ста тис ти -
ка пе ре кон ли во  свідчить  про тен денцію збіль -
шен ня  час то ти   пов то рю ва ності ви ник нен ня ка -

Рис. 2. Питома вартість  новозбудованих МГЕС (Росія)

Рис. 3. Співвідношення  питомої вартості  новозбудованих МГЕС
(Скандинавські  країни) 

Рис. 1. Питома вартість  новозбудованих МГЕС (США)
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та ст рофічних  по ве ней у ць о му регіоні. Так, нап -
рик лад,  у За кар патті  такі  по вені спос теріга ли ся
в 1912, 1927, 1947, 1957, 1968, 1969,1970, 1998,
2001, 2008 ро ках, а в При кар патті — у 1911, 1927,
1941, 1955, 1969, 1970, 1980, 1984, 1989, 1997,
1998, 2001, 2008 ро ках [7]. 

Особ ли во тяж кою бу ла повінь 2008 ро ку.  Ха -
рак тер но, що ли ше за один день  (26 лип ня) ви па -
ла річна нор ма опадів. Під час цієї по вені  ве ли ких
руй ну вань та пош код жень  заз на ли мос ти, до ро ги,
жит лові бу дин ки, гос по дарські будівлі, бе ре го -
укріплен ня, га зові дю ке ри і га зоп ро во ди, ЛЕП,
транс фор ма торні підстанції, сільсь ко гос по дарсь -
кі угіддя то що.  Ма теріальні збит ки, зав дані цією
повінню, оціню ють ся на  Бу ко вині в 1,5 млрд.
грн., а на  За кар патті — в 164 млн. грн. Не
обійшло ся, на жаль, і без людсь ких жертв [8].

Після кож ної подібної по вені дер жа ва вит ра -
чає ве ли чезні кош ти на відшко ду ван ня на не се них
збитків, віднов лен ня зруй но ва них і пош код же них
спо руд. Про те, в наш час  пи тан ня стоїть не тіль -
ки про віднов лен ня  зруй но ва них і пош код же них
об'єктів, а й про  за побіган ня  і не до пу щен ня їх
руй ну вань та зве ден ня до мініму му  ма теріаль них
збитків у май бутнь о му. Та ка пос та нов ка пи тан ня
ви ма гає  роз роб ки відповідних дер жав них прог -
рам, ко ло саль них капіта ло вк ла день та три ва ло го
ча су для ре алізації наміче них за ходів.

У відповідності з цим  інсти тут "Укр во дп ро -
ект" в 2001 р. роз ро бив  "Схе му комп ле кс но го
про ти па вод ко во го за хис ту в ба сейні р. Ти си", на
ос нові якої бу ла роз роб ле на дер жав на "Прог ра ма
комп ле кс но го про ти па вод ко во го за хис ту в ба -
сейні р. Ти са у За кар патській об ласті на 2002—
2006 ро ки та прог ноз до 2015 ро ку". У 2008 р. —
цей же інсти тут роз ро бив "Схе му комп ле кс но го

про ти па вод ко во го за хис ту в ба сей нах рік
Дністер, Прут і Сірет" [7].

ВАТ "Укргідроп ро ект" в 1993 р. роз ро бив
"Схе му раціональ но го ви ко рис тан ня вод них ре -
сурсів ба сей ну р. Ти си", а в 2008 р. — "ТЕО кас -
ка ду ГЕС на р. Те рес ва". Крім  то го "Укргідроп -
ро ект" роз ро бив  схе му комп ле кс но го ви ко рис -
тан ня гід ро е нер ге тич них ре сурсів верхньої
ділян ки р. Дніс тер з будівницт вом шес ти рус ло -
вих ГЕС  [9].

Аналіз зга да них схем  по ка зує, що по зиції
двох провідних ук раїнсь ких про е кт них ор -
ганізацій у проб ле мах будівницт ва ГЕС та бо -
роть би з па вод ка ми кар ди наль но відрізня ють ся
між со бою. По зиція інсти ту ту "Ук во дп ро ект" по -
ля гає  у розділь но му вирішенні вка за них двох
проб лем. Для ви роб ни цт ва елект рич ної енергії
пе ред ба чаєть ся будівницт во ря ду ГЕС  пе ре важ -
но де ри ваційно го ти пу без ство рен ня ре гу лю ючих
во дой мищ. Па ра лель но з цим для бо роть би з па -
вод ка ми пла нуєть ся влаш ту ван ня осу шу ва них
про ти па вод ко вих во дос хо вищ які за пов ня ють ся
во дою ли ше під час па вод ку і повністю спо рож -
ню ють ся після  йо го про ход жен ня.

По зиція ВАТ "Укргідроп ро ект" по ля гає у
ство ренні на річках не осу шу ва них, а кла сич них
во дос хо вищ у комп лексі з рус ло ви ми чи  приг ре -
бель ни ми ГЕС. При  ць о му пе ред ба чаєть ся
здійснен ня ре гу лю ван ня річко во го сто ку, "зрізан -
ня" піків па водків  і більш пов не ви ко рис тан ня
па вод ко вих вод для ви роб ни цт ва елект рич ної
енергії. Кож на з цих по зицій має певні пе ре ва ги і
не доліки [7, 9].  Зав дан ня фахівців по ля гає у всес -
то рон нь о му про фесійно му аналізі існу ю чих роз -
ро бок та у комп ле кс но му підході до вирішен ня
розг ля нутої проб ле ми з  за галь но дер жав них по -
зицій.

При де таль но му аналізі розг ля нутих проб лем
не обхідно звер ну ти ува гу ще на та ку важ ли ву
обс та ви ну. В ос танні ро ки в Кар патсь ко му регіоні
наміти ла ся тен денція будівницт ва ма лих ГЕС де -
ри ваційно го  ти пу — Оноківсь ка, Уж го родсь ка,
Білинсь ка станції  у За кар патській об ласті, Ялу -
ниць ка ГЕС у Чернівецькій об ласті та інші. У
біль шості ви падків такі ГЕС бу ду ють за до сить
прос тою схе мою без ство рен ня істот но го ре гу лю -
ючо го во дос хо ви ща і які пра цю ють на час тині по -
бу то вих вит рат во ди. В зв'яз ку із вве ден ням "зе -
ле но го та ри фу" на елект рич ну енергію ма лих ГЕС
та ка схе ма ши ро ко ви ко рис то вуєть ся  в наш час
при про ек ту ванні ря ду ГЕС у Кар патсь ко му
регіоні (р. Кісва, р. Стрий  та ін.).

Рис. 4. Питома вартість  новозбудованих МГЕС (Україна)
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Сто сов но ць о го варіан ту не обхідно  підкрес -
ли ти, що влаш ту ван ня та ких ГЕС прак тич но не
впли ває на ре гу лю ван ня сто ку річок та на бо роть -
бу із за топ лен ням  зе мель па вод ка ми  та по ве не -
ви ми во да ми. У ць о му відно шенні варіант рус ло -
вих чи приг ре бель них ГЕС  з  ре гу лю ючи ми во -
дос хо ви ща ми має істотні пе ре ва ги. Вра хо ву ю чи
не обхідність будівницт ва ве ли кої кіль кості ма лих
ГЕС, не обхідно виз на ти доціль ною роз роб ку дер -
жав ної прог ра ми серійно го ви го тов лен ня вітчиз -
ня но го об лад нан ня для та ких ГЕС.

Висновки.

1. Проб ле ма будівницт ва ма лих ГЕС та бо -
роть би з за топ лен ням зе мель в Ук раїні є ак ту аль -
ною, відповідає світо вим тен денціям і ви ма гає
роз роб ки і зат ве рд жен ня комп ле кс ної за галь но -
дер жав ної прог ра ми.

2. В умо вах  Кар патсь ко го регіону не обхідно
виз на ти як перс пек тивні рус лові і приг ре бельні
ти пи ГЕС із ство рен ням  ре гу лю ючих во дос хо -
вищ. Будівницт во та ких ГЕС доз во ляє комп ле кс -
но вирішу ва ти ряд проб лем, в то му числі  ви роб -
ни цт во елект рич ної енергії, і бо роть бу з за топ лен -
ням зе мель по ве не ви ми та па вод ко ви ми во да ми.
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