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НН
аціональні інте ре -
си Ук раїни в сфері
гідро е нер ге ти ки

по ля га ють в за без пе ченні:

� ста лої ро бо ти об'єдна -
ної енер го си с те ми за вдя ки ви ко ри с тан ню
найбільш ма не в рених по туж ностей;

� підви щен ня за ра ху нок цьо го без пе ки функ -
ціо ну ван ня ТЕС і АЕС в більш "ком форт них" ба -
зо вих ре жи мах;

� змен шен ня па лив ної скла до вої в енер го ви -
роб ництві та зни жен ня ви кидів оки су вуг ле цю в
ат мо сфе ру;

� зни жен ня собівар тості енергії ви роб ле ної
еле к т ро с танціями; 

� більш ши ро ко го ви ко ри с тан ня по нов лю -
валь них енер ге тич них дже рел за вдя ки ви ко ри с -
тан ню гідро е нергії, собівартість якої най ниж ча;

� по кра щен ня якості ек с порт но го по ста чан ня
енергії;

� ре гу лю ван ня во до го с по дарсь ко го ком плек -
су та інше.

З ура ху ван ням за зна че них особ ли во с тей гід -
ро е нер ге ти ки, в рам ках на яв но го по тенціалу, во на
по вин на роз гля да тись як етап, що пе ре дує ос во -
єн ню но вих по туж но с тей в інших ге не раціях,
вклю ча ю чи й ті, що ви ко ри с то ву ють по нов лю -
вальні та не тра диційні дже ре ла енергії. 

З ме тою за без пе чен ня ста лої і без печ ної ро бо -
ти енер го си с те ми Ук раїни не обхідно збільши ти
ча ст ку гідро е нер ге ти ки до 15—18 % від за галь ної

по туж ності енер го си с те ми в період до 2030р. не -
обхідно:

� за вер ши ти ре кон ст рукцію гідро е ле к т ро с -
танцій Дніпровсь ко го та Дніст ровсь ко го ка с кадів; 

� вве с ти в ро бо ту в по вно му об сязі гідро а ку -
му лю ючі по туж ності на Дніст ров ській, Та ш -
лицькій та Ка нів ській ГА ЕС;

� по бу ду ва ти та вве с ти в ро бо ту Ка ховсь ку
ГЕС�2;

� повністю ос воїти еко но міч ний гідро е нер го -
по тенціал в ба сей нах рік Ти си, Дністра та ма лих
ГЕС за галь ною по тужністю близько 1400 МВт.

Ра зом з тим, гідро технічни ми спо ру да ми
(ГТС) ут ри му ють ся ве ликі за па си вод ної енергії,
яка при пев них об ста ви нах мо же ста но ви ти знач -
ну по тенціаль ну не без пе ку. Окрім са мих спо руд,
ос нов ни ми дже ре ла ми не без пе ки є та кож на яв не
об лад нан ня ГТС та во до схо ви ща.

В Ук раїні зна хо дить ся близько 1100 во до -
схо вищ ємністю більше 1,0 млн. м3 кож не, а та -
кож 27 ти сяч не ве ли ких во до схо вищ і ставків.
Ек сплу а тація гідро технічних спо руд різно го при -
зна чен ня, вклю ча ю чи хво с то с хо ви ща, шла мо на -
ко пи чу вачі, зо ловідва ли, про во дить ся різни ми
відом ст ва ми без на леж ної ко ор ди нації між ни ми.

Су час ної за галь но дер жав ної реєстрації ГТС
не існує.

Гідро е нер ге ти ка чи нить до сить відчут ний
вплив (хоч і знач но мен ший, ніж інші тра диційні
енер ге тичні ге не рації) на довкілля, особ ли во, на
річкові си с те ми. Од нак, на якість во ди в во до схо -
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ви щах впли ває не стільки їх ство рен ня і функ ціо -
ну ван ня, як над зви чай но ве ли ке ан т ро по ген не на -
ван та жен ня на них, а та кож прямі (без очи щен ня)
ски дан ня ко му наль них та про мис ло вих стоків,
що ство рює ре альні за гро зи без печ но му во до ко -
ри с ту ван ню. Се ред ак ту аль них за вдань у цьо му
на прям ку є:

� змен шен ня ан т ро по ген но го на ван та жен ня
на водні об'єкти;

� по си лен ня кон тро лю за без печ ним
функціону ван ням си с тем очи щен ня стоків;

� ство рен ня ефек тив них ме ханізмів ре гу лю -
ван ня еко логічно до пу с ти мо го рівня ви ко ри с тан -
ня вод них ре сурсів.

В умо вах об ме же них вод них ре сурсів не -
обхідно приділя ти ве ли ку ува гу їх ком плекс но му
і ефек тив но му ви ко ри с тан ню, що не завжди ре -
алізується.

Діюча си с те ма уп равління ци ми ре сур са ми
ду же склад на і по тре бує оп тимізації.

Особ ли во важ ли вим фак то ром в вирішенні
соціаль них та во до го с по дарсь ких про блем є за -
хист на се лен ня та довкілля від шкідли во го впли -
ву па вод ко вих вод.

Ши ро кий спектр про ти па вод ко вих за ходів
мо же бу ти за сто со ва но при функціону ванні
гідро вузлів. Зо к ре ма, в во до схо ви щах Дніпровсь -
ких та Дністровсь кої ГЕС пе ред ба чені значні спе -
ціальні об'єми, які бу ли ви ко ри с тані при про хо д -
женні ек с т ра ор ди нар них па водків 1970, 1998 та
2008 років для зни жен ня їх не га тив но го впли ву.

В цій сфері маємо чи ма ло про блем, які не -
обхідно послідо вно вирішу ва ти. Не зва жа ю чи на
ви ще заз на чені пе ре ва ги гідро е нер ге ти ки, їх ре -
алізація про во дить ся вкрай повільно.

Особ ли ве за не по коєння ви зи ває дов го т ри ва -
ле будівництво (по над 25 років) Дністровсь кої та
Та ш лиць кої ГА ЕС, що спри чи няє ряд серй оз них
про блем із за без пе чен ням без пе ки не тільки в
про цесі дов го ст ро ко во го будівництва, а і в по -
дальшій ек сплу а тації ГА ЕС, та сповільнені в ос -
танні 2—3 ро ки тем пи ре алізації про ек ту ре кон ст -
рукції та ре абілітації ГЕС і ГА ЕС Ук раїни. Цей
про ект пе ред ба чає у то му числі й впро ва д жен ня
ав то ма ти зо ва них си с тем без пе ки ГТС Дніпровсь -
ко го та Дністровсь ко го ка с кадів. 

Особ ли во важ ли вою про бле мою за без пе чен -
ня без печ ної ек сплу а тації ГТС є фор му ван ня нор -
ма тив но�за ко но дав чої та нор ма тив но�технічної
баз їхньо го функціону ван ня.

Чле на ми Асоціації "Укргідро е нер го" та "Ук -
раїнсько го коміте ту з ве ли ких гре бель" в ми ну ло -
му році бу ли підго тов лені та пе ре дані до РНБО
Ук раїни про по зиції що до шляхів вирішен ня існу -
ю чих в Ук раїні про блем, пов’яза них з за без пе чен -
ням по даль шої без печ ної ек сплу а тації ГТС ГЕС
та ГА ЕС. 

До гідро технічних спо руд ГЕС та ГА ЕС від -
но  сять ся во допідпірні греблі, ка на ли, ту нелі, тру  -
бо про во ди, во до за бо ри і во до ски ди, то що. ГТС
по винні відповіда ти нор ма тив ним ви мо гам що до
стійкості, міцності, дов говічності та еко ло гії, а
ГТС, що постійно зна хо дять ся під на по ром во ди,
ще й ви мо гам во до не про ник ності й мо ро -
зостійкості.

Під час ек сплу а тації гідро технічних спо руд
по вин на бу ти за без пе че на їхня без пе ка та надійна
ро бо та: гідро технічні спо ру ди по винні охо ро ня -
ти ся від по шко д жень, вик ли ка них не спри ят ли ви -
ми фізич ни ми, хімічни ми і біологічни ми про це са -
ми, впли вом на ван та жень і во ди. Ви яв лені по -
шко д жен ня по винні бу ти своєчас но усу нені.
Особ ли ву ува гу слід приділя ти за без пе чен ню
надійності ро бо ти про тифільтраційних і дре наж -
них при ст роїв.

Усі напірні гідро технічні спо ру ди, які пе ре -
бу ва ють в ек сплу а тації по над 25 років, не за леж но
від їхньо го ста ну, по винні періодич но підда ва ти -
ся ба га то фак тор но му досліджен ню з ура ху ван -
ням про цесів "старіння" і з оцінкою їхньої
міцності, стійкості і ек сплу а таційної надійності із
за лу чен ням спеціалізо ва них ор ганізацій.

В Ук раїні на гляд за без пе кою гідро технічних
спо руд здійснюється згідно з ГКД 34.03.106 "Без -
пе ка гідро технічних спо руд і гідро технічно го об -
лад нан ня еле к т ро с танцій Ук раїни. По ло жен ня
про га лу зе ву си с те му на гля ду", вве де ний в дію на -
ка зом Міністра па ли ва та енер ге ти ки Ук раїни за
№ 198 від 21.04.2003 р.

Си с те ма тич ний кон троль за ГТС є ос нов ним
спо со бом оцінки їхньо го ста ну та умов без печ ної
ек сплу а тації. Відповідальність за ор ганізацію на -
гля ду за гідро технічни ми спо ру да ми, за своєчас не
ви яв лен ня аварійних си ту ацій та роз роб лен ня і
ви ко нан ня за ходів з їхньо го усу нен ня не суть: в
період будівництва до прий нят тя в ек сплу а тацію
повністю закінче но го гідро вуз ла — будівель на ор -
ганізація (ге не раль ний підряд чик), а після здачі
гідро вуз ла в постійну ек сплу а тацію — влас ник
гідро вуз ла.



V I  М I Ж Н А Р О Д Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц I Я  Г І Д Р О Е Н Е Р Г Е Т И К І В

44 Гідроенергетика України, 2/2013, ISSN 1812�9277

На сьо годні ве ликі гідро е ле к т ро с танції Ук -
раїни (по тужністю по над 10МВт) є дер жав ною
власністю і ек сплу а ту ють ся дер жав ним ПАТ
"Укргідро е нер го" (ГЕС та ГА ЕС Дніпровсь ко го та
Дністровсь ко го ка с кадів) та ВП Юж но�Ук -
раїнська АЕС НА ЕК "Енер го а том" (Ка с кад Та ш -
лиць ка ГА ЕС�Олек сандрівська ГЕС на р.Півден -
ний Буг), а малі гідро е ле к т ро с танції, прак тич но всі
без ви нят ку, зна хо дять ся у при ватній влас ності.

ПАТ "Укргідро е нер го", яке є чле ном ВГО
"Асо ціація "Укргідро е нер го", здійсню ю чи з 1996 р.
мас штаб ну ре кон ст рукцію і ре абілітацію ГЕС та
ГА ЕС в рам ках ре алізації про ек ту з Світо вим бан -
ком ре кон ст рукції та роз вит ку, упер ше в Ук раїні
ввів у 2002—2005 рр. в ек сплу а тацію ав то ма ти зо -
ва ну си с те му кон тро лю без пе ки гідро технічних
спо руд. Стан дам би, відповідно до рег ла мен ту, у
ре жимі on�line кон тро люється сот ня ми су час них
спеціаль них дат чиків, які ціло до бо во фіксу ють
стан як зем ля них так і залізо бе тон них еле ментів
спо руд. Жод них відхи лень в їхніх по каз ни ках за
усі ро ки ви ко ри с тан ня не зафіксо ва но. Такі си с -
те ми ав то ма ти зо ва но го кон тро лю вже вста нов ле -
но на Київській, Кре мен чуцькій і Ка ховській ГЕС
та за пла но ва но до вве ден ня в ек сплу а тацію най б -
лиж чим ча сом на всіх інших гідро е ле к т ро с тан -
ціях Ук раїни. 

Ос таннє об сте жен ня ста ну ГТС усіх ве ли ких
ГЕС Ук раїни бу ло про ве де но у 2009 р. Міжвідо -
мчою комісією, до скла ду якої вхо ди ли фахівці
про ект них ор ганізацій, Міністер ст ва енер ге ти ки
та вугільної про мис ло вості Ук раїни, Го ло вно го
Уп равління дер жав ної інспекції цивільно го за хи -
с ту та тех но ген ної без пе ки МНС Ук раїни, Ака -
демії будівництва Ук раїни, Інсти ту ту гідро біо ло -
гії, На уко во�дослідно го інсти ту ту во до го с по -
дарсь ко�еко логічних про блем, Інсти ту ту ге офізи -
ки ім. С.І. Суб отіна, Інсти ту ту еле к т роз ва рю ван -
ня ім. Є.О. Па то на, Інсти ту ту гідро ме ханіки то що.
Ав то ри тет на Комісія підтвер ди ла на леж ний
рівень ек сплу а тації ГТС та їхню надійсність та
без пе ку на мо мент пе ревірки.

Стан ГТС Та ш лиць кої ГА ЕС ВП ЮУ А ЕС
виз на чається ком плек сом робіт за на тур ни ми
кон троль ни ми візу аль ни ми і інстру мен таль ни ми
спо с те ре жен ня ми, які про во дять ся пер со на лом
станції спільно з фахівця ми ге не раль но го про ек -
ту валь ни ка ПАТ "Укргідро про ект". 

На  разі в Ук раїні нор ма тив но�за ко но дав ча
ба за без печ ної ек сплу а тації ГТС гідро е ле к т ро с -

танцій Ук раїни скла дається з на ступ них до ку -
ментів:

� За кон Ук раїни "Про об’єкти підви щен ної
не без пе ки" (№2245�III від 18.01.2001 р., зі зміна -
ми, вне се ни ми в відповідності до За конів Ук раїни
№762�IV від 15.05.2003 р. та № 2562�VI від
23.09.2010 р.)

� По ло жен ня "Про Єди ну дер жав ну си с те му
за побіган ня та ре а гу ван ня на над зви чайні си ту -
ації тех но ген но го та при род нь о го ха рак те ру" (за -
твер д же не По ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук -
раїни №1198 від 03.08.1998 р. із зміна ми, вне се ни -
ми згідно з По ста но ва ми Кабіне ту Міністрів Ук -
раїни № 1376 (1376�99�п) від 29.07.1999 р., № 1006
(1006�2001�п) від 09.08.2001 р., № 717
(717�2003�п) від 15.05.2003 р., № 1402
(1402�2003�п) від 04.09.2003 р.)

� ГКД 34.03.106 "Без пе ка гідро технічних спо -
руд і гідро технічно го об лад нан ня еле к т ро с танцій
Ук раїни. По ло жен ня про га лу зе ву си с те му на гля -
ду", вве де ний в дію на ка зом Міністер ст ра па ли ва
та енер ге ти ки Ук раїни за № 198 від 21.04.2003 р.

� ДБН В.1.2.:2007 "На уко во�технічне су про -
во д жен ня будівництва і ек сплу а тації об’єктів".

Ця нор ма тив но�за ко но дав ча ба за, на жаль, не
вра хо вує в значній мірі спе цифіку і різно маніття
ГТС та не виз на чає єди ну си с те му кон тро лю за
ста ном ГТС та уп равління їхньою без пе кою.

То му ПАТ "Укргідро е нер го" спільно з інши -
ми підприємства ми та інсти ту та ми бу ло ініційо -
ва но роз роб ку про ек ту За ко ну Ук раїни "Про без -
пе ку гідро технічних спо руд" та підза кон них актів
до ньо го. 

В про екті но во го за ко ну, з ура ху ван ням спе -
цифіки ГТС, при во дять ся ви мо ги до без пе ки ГТС
на всіх ета пах їхньої життєдіяль ності (від ета пу
про ек ту ван ня до ета пу ви ве ден ня з ек сплу а тації),
а та кож ви мо ги до про це ду ри дер жав но го на гля ду
за без пе кою ГТС, функцій ор ганізацій�учас ників,
здійсню ю чих діяльність у сфері за без пе чен ня без -
пе ки ГТС то що. 

Прий нят тя За ко ну Ук раїни "Про без пе ку
гідро технічних спо руд" фак тич но за вер шить
ство рен ня нор ма тив но�за ко но дав чої ба зи у сфері
за без пе чен ня без печ ної ек сплу а тації ГТС в Ук -
раїні.

Але ба га то га лу зе ве при зна чен ня ГТС, їхнє
функціональ не та кон ст рук тив не роз маїття по -
тре бує й відповідно го уп равління з бо ку дер жа ви.
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Ре фор му ван ня по тре бує й нор ма тив -
но�технічна ба за про ек ту ван ня та ек сплу а тації
ГТС, що сьо годні пред став ле на теж здебільше до -
ку мен та ми ще ра дянсь ких часів.

Ре зю му ю чи та уза галь ню ю чи те, про що
йшло ся ви ще, виз на чи мо такі шля хи по даль шо го
підви щен ня без пе ки ГТС ГЕС та ГА ЕС Ук раїни: 

1. Прий нят тя За ко ну Ук раїни "Про без пе ку
гідро технічних спо руд".

2. Ство рен ня при Кабінеті Міністрів Ук раїни
Міжвідо мчо го ко ор ди наційно го цен т ру з по вно -
ва жен ня ми вста нов ле ни ми За ко ном Ук раїни
"Про без пе ку гідро технічних спо руд".

3. Роз роб лен ня про гра ми онов лен ня нор ма -
тив но�технічної та нор ма тив но�за ко но дав чої баз
з пи тань без пе ки ек сплу а тації ГТС та ор ганізація
її ви ко нан ня.

4. За без пе чен ня ство рен ня та ре алізації про -
ектів ав то ма ти зо ва них си с тем кон тро лю без пе ки
ГТС та ран нь о го ви яв лен ня над зви чай них си ту -
ацій на всіх ве ли ких ГЕС та ГА ЕС Ук раїни.

5. Роз роб лен ня та ре алізація ком плек су за -
ходів з ме тою підви щен ня рівня технічної ек сплу -
а тації ГТС і виз на чен ня мож ли во с тей про дов жен -
ня її нор ма тив них термінів.

6. Про ве ден ня не обхідних за ходів в сфері
про гно зу ван ня па водків та ор ганізації підго тов -
чих про ти па вод ко вих робіт:

� мо дернізація і ре ор ганізація си с тем гідро -
логічних спо с те ре жень та про гно зу ван ня па -
водків;

� ство рен ня спеціалізо ва но го інфор маційно го
про сто ру, ор ганізація ефек тив но го оповіщен ня
на се лен ня;

� ве ден ня раціональ ної політи ки ос воєння те -
ри торій, які за топ лю ють ся, та інше.

7. Ор ганізація про ве ден ня тест�робіт з оцінки
ри зи ку ви ник нен ня аварійних та над зви чай них
си ту ацій на гідро с по ру дах з ви ко ри с тан ням дос -
ві ду про ве ден ня та ких робіт в країнах�чле нах
Між на род ної комісії з ве ли ких гре бель
(ICOLD/CIGB).

8. За про ва д жен ня постійно діючої си с те ми
пе ре на вчан ня і підви щен ня кваліфікації пер со на -
лу ГЕС та ГА ЕС, який задіяний в про цесі за без пе -
чен ня без печ ної ек сплу а тації ГТС, з за лу чен ням
до цієї ро бо ти провідних фахівців га лузі. 
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