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НН
а базі Національ но го Універ си те ту

вод но го гос по дар ст ва та при ро до ко -
ри с ту ван ня (НУВГП) відбу ла ся VI

Міжна род на кон фе ренція гідро е нер ге тиків. Як і
по пе редня V МГК, ця кон фе ренція бу ла ор ганізо -
ва на та про ве де на  Все ук раїнською гро мадсь кою
ор ганізацією "Асоціація "Укргідро е нер го". Парт -
не ра ми Асоціації цьо го ра зу ви с ту пи ли ВГО "Ук -
раїнський комітет з ве ли ких гре бель" та НУВГП.

В цьо му році кон фе ренція бу ла при свя че на
751й річниці з дня ство рен ня ка фе д ри гідро е нер -
ге ти ки та гідравлічних ма шин НУВГП (завіду вач
ка фе д ри,  док тор  технічних на ук, про фе сор Ря -
бен ко О.А.), а ос нов ною те мою кон фе ренції бу ла
за яв ле на те ма  "Світові тен денції та пер спек ти ви
роз вит ку гідро е нер ге ти ки Ук раїни". У ро боті
кон фе ренції взя ли участь керівни ки підприємств
та провідні фахівці гідро е нер ге тич ної га лузі з Ук -
раїни, Росії, Чехії та Сло вакії.  До про гра ми кон -
фе ренції бу ло за яв ле но 62 до повіді з те ма тич них
пи тань, за твер д же них Пре зидією Асоціації,

З віталь ни ми сло ва ми до учас ників кон фе -
ренції звер ну лись пре зи дент Асоціації "Укргідро -
е нер го", го ло ва Гро мадсь кої Ра ди при Мі ніс терст -

ві енер ге ти ки та вугільної про мис ло вості Ук -
раїни, про фе сор  По таш ник С.І. та рек тор Універ -
си те ту, док тор на ук з дер жав но го уп равління,
про фе сор Ко рець кий М.Х., який, зо к ре ма, пе ре -
дав вітан ня від На род но го де пу та та Ук раїни, по -
чес но го пре зи ден та НУВГП Со ро ки М.П.

В роботі кон фе ренції прий ня ли участь керів -
ни ки і провідні фахівці дер жав них та на уко вих за -
кладів, гідро ге не ру ю чих ком паній, профільних
про ект них інсти тутів  та підприємств, які пра цю -
ють в гідро е нер ге тичній га лузі. До ро бо ти кон фе -
ренції бу ли та кож за лу чені сту ден ти та ви кла дачі
НУВГП.

За підсум ка ми ро бо ти, учас ни ки кон фе ренції
об го во ри ли та за твер ди ли Ре ко мен дації VI1ї
Між на  род ної кон фе ренції гідро е нер ге тиків, які
бу дуть на прав лені до профільних Міністерств,
Коміте ту з пи тань ПЕК Вер хов ної Ра ди Ук раїни
та інших ор ганів дер жав но го уп равління, які
опіку ють ся роз вит ком гідро е нер ге тич ної га лузі.  

Віце�пре зи дент ВГО Асоціації “Укргідроенерго”, 
ви ко нав чий ди рек тор  

Ка ра муш ка О.М.
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VI МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"СВІТОВІ  ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ  УКРАЇНИ"   
(14—15 березня  2013 р., Україна, м. Рівне)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

УУ
час ни ки кон фе ренції роз г ля ну ли сві -
то ві тен денції у роз вит ку гідро е нер ге -
ти ки та найбільш ак ту альні пи тан ня

функціону ван ня і роз вит ку га лузі в Ук раїні, у то -
му числі:

1 стра тегії стійко го роз вит ку, 
1 роль ГЕС та ГА ЕС у ро боті Об'єдна ної Енер -

ге тич ної Си с те ми,  
1 стан та без печ на ек сплу а тація гре бель та

гідро технічних спо руд, 
1 ство рен ня но вих типів об лад нан ня для

гідро е ле к т ро с танцій,
1 на уко вий по гляд на про блемні пи тан ня та

шля хи їхньо го вирішен ня,
1 пра вові ас пек ти функціону ван ня га лузі та

рин ку еле к т рич ної енергії,
1 підго тов ка кадрів для гідро е нер ге ти ки,  
1 пер спек ти ви відро д жен ня ма лої гідро е нер -

ге ти ки,

1 прак тич ний досвід членів Асоціації "Укр гід -
ро е нер го" у ство ренні і ре алізації про ектів.

За підсум ка ми ро бо ти кон фе ренції її учас ни -
ки відміча ють, що гідро е нер ге ти ка Ук раїни  ди -
намічно роз ви вається та на ро щує свої по туж -
ності. За ос танні ро ки, за вдя ки, у то му числі й ро -
боті  членів Асоціації "Укргідро е нер го", в Ук раїні
не тільки  сфор мо ва но гро мадсь ку дум ку що до
доцільності і не обхідності по даль шо го роз вит ку
гідро е нер ге ти ки та підви щен ня її ролі, як
надійно го ре гу ля то ра ОЕС Ук раїни і од но го з
най більш еко логічно чи с тих  спо собів ви роб -
ництва еле к т ро е нергії з ви ко ри с тан ням віднов -
лю валь них дже рел енергії, а й здійсню ють ся
прак тичні кро ки зі ство рен ня та ре алізації про -
грам роз вит ку га лузі, нор ма тив но1за ко но дав чої
та нор ма тив но1технічної баз її функціону ван ня:

1 з 1996 р. ро ку на гідро е ле к т ро с танціях
Дніпровсь ко го ка с ка ду та Дністровській ГЕС ви -
ко ну ють ся ро бо ти з  ре кон ст рукції та ре абілітації
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ос нов но го та до поміжно го об лад нан ня еле к т ро с -
танцій, що доз во ляє по сту по во підви щу ва ти
надійність ро бо ти ГЕС та ГА ЕС і збільшу ва ти по -
тужність їхніх гідро а г ре гатів; 

1 ре алізується  про гра ма будівництва гідро а ку -
му лю ю чих станцій: у 2006 р. вве дені в ро бо ту 11й
та 21й гідро а г ре га ти  Та ш лиць кої ГА ЕС, а у грудні
2010 р. після річної дослідно1ек с пе ри мен таль ної
ек сплу а тації вве де но в ро бо ту й най по тужніший
на те ре нах Єв ро пи 11й гідро а г ре гат Дністровсь кої
ГА ЕС;

1 про дов жується будівництво верх ньої во дой -
ми та ос нов них спо руд Дніпровсь кої ГА ЕС

1 про дов жу ють ся ро бо ти з ек с перт ної оцінки
про ек ту Канівської ГА ЕС та технічно1еко но міч -
но го об грун ту ван ня Ка ховсь кої ГЕС12;

1 пла нується про ек ту ван ня і будівництво ГЕС
се ред ньої по туж ності на річках Західної Ук раїни;

1 от ри ма ла суттєві ор ганізаційні та еко но міч -
ні ва желі й ма ла гідро е нер ге ти ка Ук раїни 1 прий -
няті  в ос танні ро ки За ко ни  Ук раїни про "зе ле -
ний" та риф та сти му лю ван ня роз вит ку аль тер на -
тив них та віднов лю валь них дже рел енергії, Указ
Пре зи ден та Ук раїни В.Яну ко ви ча про роз ви ток
аль тер на тив них дже рел енергії спри я ють по сту -
по во му підви щен ню зацікав ле ності у по тен цій -
них інве с торів до роз бу до ви цієї, ко лись до сить
роз ви не ної, га лузі.

Але, од но час но, в га лузі ще існу ють про -
блемні пи тан ня над розв'язан ням яких потрібно
пра цю ва ти, став ля чи за ме ту про дов жен ня
стійко го роз вит ку гідро е нер ге ти ки. 

Зва жа ю чи на це, та з ура ху ван ням за слу ха них
кон фе ренцією до повідей  за  за твер д же ним  Пре -
зидією Асоціації "Укргідро е нер го" те ма тич ним
пла ном, учас ни ки кон фе ренції про по ну ють:

1. Вста но ви ти, що  гідро е нер ге ти ка  Ук раїни
роз ви вається за пла на ми за твер д же ни ми  про ві -
дни  ми   спеціаліста ми    га лу зі спільно з вче ни ми
НАН Ук раїни та  про від ни ми фахівця ми  з інших
ін сти туцій країни, а нині до опраць о вані спеціа ліс -
та ми Асоціації "Укр гід ро е нер го" в рам ках про ек ту
онов лен ня "Енер ге тич ної стра тегії Ук раїни на
період до 2030 ро ку". 

2. Од но час но відзна чи ти, що ос таннім ча сом
відмічається де я ке уповільнен ня темпів роз вит ку
га лузі, за  раніше за твер д же ними  планами, що
при зве ло до за трим ки  пу с ко вих робіт на Та ш -
лицькій та Дністровській ГА ЕС і робіт з ви ко ри с -
тан ня  гідро е нер ге тич но го по тенціалу ба сей ну
річок Ти си та Дністра.

3. Відміти ти, що ос но вою роз вит ку гідро е -
нер ге ти ки  на період до 2030 р. є:

1 ре кон ст рукція та ре абілітація об лад нан ня
дію чих гідро е ле к т ро с танцій Ук раїни;

1 за вер шен ня будівництва гідро а ку му лю ю чих
еле к т ро с танцій: Та ш лиць кої, Дністровсь кої, Ка -
нівсь кої, Ка ховсь кої ГЕС12 та по вне ос воєння
гідро е нер ге тич но го по тенціалу річок Кар патсь ко -
го регіону;

1 відро д жен ня ма лої гідро е нер ге ти ки шля хом
ре кон ст рукції діючих ма лих ГЕС, по нов лен ня ро -
бо ти де я ких станцій, що раніше бу ли ви ве дені з
ек сплу а тації та будівництва но вих МГЕС, на сам -
пе ред в об ла с тях Західної Ук раїни.
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4. Виз на ти за не обхідне:
1 за вер ши ти ство рен ня  та онов лен ня

нор ма тив ної ба зи функціону ван ня гідро е -
нер ге ти ки, у то му числі:

1 прий нят тя  За ко ну  Ук раїни  "Про
без пе ку гід ро технічних спо руд";

1 за твер д жен ня онов ле ної "Кон цепції
роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки Ук раїни";

1 розроблення та прий нят тя “Пра вил
ек сплу а тації Дністровських во до схо вищ”;

1 ство рен ня нор ма тив ної ба зи про ек -
ту ван ня та функціонування гідро е нер ге -
тич них об’єктів та гідро технічних спо руд,
у т.ч. й об'єктів та спо руд в га лузі ма лої
гідро е нер ге ти ки.   

1 по но ви ти стабільне фінан су ван ня
пу с ко вих ком плексів на будівництві Та ш лиць кої
та Дністровсь кої ГА ЕС;

1 за вер ши ти ек с пер ти зу про ек ту Канівської
ГА ЕС та роз по ча ти йо го ре алізацію

1 за вер ши ти техніко1еко номічне обґрун ту ван -
ня будівництва Ка ховсь кої ГЕС12 та роз по ча ти
про ек ту ван ня об'єкта; 

1 виз на чи ти ор ганізаційну струк ту ру, яка б
ви ко ну ва ла функції ре гу лю ван ня та ко ор ди нації
робіт з відро д жен ня ма лої гідро е нер ге ти ки ;

1 ство ри ти  та за твер ди ти  "Схе ми розміщен ня
ма лих ГЕС в Ук раїні";

1 за твер ди ти у вста нов ле но му по ряд ку "Кон -
цепцію роз вит ку ма лої гід ро  е нер ге ти ки Ук раїни"
та роз ро би ти про гра му її роз вит ку в відповідності
до  "Схем розміщен ня ма лих ГЕС в Ук раїні"  

1 спро с ти ти та за твер ди ти на рівні Кабіне ту
Міністрів Ук раїни про це ду ри зем левідве ден ня,
от ри ман ня доз волів на спеціаль не во до ко ри с ту -
ван ня та ре кон ст рукцію і будів ництво ма -
лих ГЕС;

1 на ла го ди ти співпра цю з гро мадсь ки -
ми ор ганізаціями еко логічно го та при ро до -
за хис но го на прямків діяль ності;

6. Всіля ко підтри му ва ти зу сил ля з роз -
роб ки та ство рен ня новітніх тех но логій
профільних ви роб ництв підприємств гід -
ро е нер ге тич ної га лузі та ре ко мен ду ва ти їм
більш ши ро ко інфор му ва ти  гро мадськість
про свої мож ли вості та здо бут ки. 

7. Підтри ма ти зу сил ля гро мадсь ких ор -
ганізацій Асоціація "Укргідро е нер го" та
"Ук раїн ський комітет з ве ли ких гре бель"  з
на ла го д жен ня міжна род них зв’язків гідро е -

нер ге тиків Ук  раїни з Міжна род ною Гідро е нер ге -
тич ною Асо ціа цією (IHA),  Міжна род ною ко мі -
сією з ве ли ких гре бель (ICOLD), НП "Гідро е нер -
ге ти ка Росії",  то що, шля хом участі у різно -
манітних за хо дах, які про во дять ся ни ми та про ве -
ден ня спільних се мі на рів і кон фе ренцій, обміну
де ле гаціями з ме тою за лу чен ня до дат ко вих інве с -
тицій в Ук раїну та участі ук раїнських під п -
риємств з ре алізації про ектів в га лузі гідро е нер ге -
ти ки, як в Ук раїні так і за її кор до на ми.  

8. Звер ну ти ува гу Міністер ст ва енер ге ти ки та
вугільної про мис ло вості Ук раїни, Міністер ст ва
освіти та на уки  Ук раїни та керівників ви щих уч -
бо вих за кладів, підприємств гідро е нер ге тич ної
га лузі на не обхідність вирішен ня на дер жав но му
рівні пи тань фа хо вої підго тов ки та вирішен ня
соціаль них пи тань для мо лоді, що ба жає опа ну ва -
ти про фесію гідро техніка та гідро е нер ге ти ка.
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