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Шановні працівники Київської ГЕС!
Від щирого серця вітаю Вас з великим святом — 

50�річчям від дня початку роботи Київської ГЕС!
Це сталося о 7 годині 40 хвилин 29 грудня 1964 року; 25

жовтня 1968 року ГЕС почала пра цю вати на повну
проектну потужність.

У ході будівництва Вашої станції вті лю ва ли ся найпрог -
ре сив ні ші методи, які були набуті на зведенні гідроспоруд.
Це дало мож ли вість ско ро ти ти будівництво та введення в
експлуатацію перших агрегатів.

На Київський ГЕС вперше в державах СНД впро -
ваджені горизонтальні капсульні гідро аг ре га ти. В 1972 році
великій групі спеціалістів заводів — виготовлювачів та
експлуатаційників було присвоєно звання лауреатів
Державної премії України за створення горизонтальних
кап суль них гідроагрегатів. Серед них колишній головний
інженер Київської ГЕС Є.М. Строганов та головний
інженер Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС С.І. Поташник.

Станція виховала чимало трудових династій. Ветерани — енергетики передають свій
досвід молодому поколінню.

Київська ГЕС до свого ювілею підійшла з високими економічними та енергетичними
показ ни ками. 

В 2013 році ГЕС відсвяткувала друге народження. Закінчена реконструкція всіх 20
гідроагрегатів.

Це означає, що Київській ГЕС — велике майбутнє, довге і славне життя.
Шановні колеги! Дякую всім Вам за відданість своїй професії і звитяжну працю!
Бажаю Вам міцного здоров'я, добра та любові, благополуччя Вам та Вашим сім'ям!
З Ювілеєм Вас, з Днем енергетика та з Новим роком!

Генеральний директор ПАТ"Укргідроенерго"                                                          І.Г. Сирота
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УУ
грудні 2014
ро ку Київ -
сь ка ГЕС

свят кує 50�річчя з дня
пу с ку пер шо го гід ро  а г -
ре га ту.

Київська ГЕС — це
пер ша (верх ня) схо -
дин ка Дніпровсь ко го
ка с ка ду гідро е ле к т ро с -
танцій. Стан цію по бу -

до ва но в ре корд но ко роткі стро ки: 1960—1968 ро -
ки. Це бу ло все со юз не ком со моль сь  ке
будівництво. Пуск пер шо го гідро а г ре га ту станції
29 груд ня 1964 ро ку. Станція вий ш ла на про ект ну
по туж ність в 1968 році. Пер ший ди рек тор
Київської ГЕС — Ус пенсь кий А.Л., пер ший го ло -
вний інже нер — Стро га нов Є.М. З 1971 ро ку по
1994 рік го ло вним інже не ром Ка с ка ду Се ред нь -
одніпровсь ких ГЕС, до скла ду яко го вхо ди ла
Київська ГЕС, Київська ГА ЕС та Канівська ГЕС,
був Се мен Із рай  ле вич По таш ник — кандидат тех -
нічних наук, про фе сор, Ге рой Ук раїни. 1994—
2011 рр. — С.І. По таш ник в.о. ди рек то ра ДП
"Дніпрогідро е нер го", ге не раль ний ди рек тор
ДАГК "Дніпро гід ро  е нер го", ге не раль ний ди рек -
тор ПАТ "Укргідро е нер го".

Не мож ли во на зва ти всіх, хто своєю ак тив ною
пра цею вирішу вав важ ли ву дер жав ну за да чу по
ство рен ню та ос воєнню Київської ГЕС.

Відзна чи мо тільки керівників та фахівців ос -
нов них ко лек тивів: Ми лю тин А.А., Бідний М.О.,
Осад чук В.О., Ро бук М.М., Ве ре меєнко І.С., Гри го -
раш Г.І., Стро ков Г.І., Яко вен ко І.Д., Гон ча ров І.Д.,
Лох ма ти ков Г.П., Стан ке вич В.А., Фе до сен ко В.М.,
Ми на сян Р.П., Про скуркін О.І., Ба лакірев В.Ф.,
Біло го лов С.Г., Станіславсь кий Л.Я. 

На Київській ГЕС впер ше в СРСР впровад -
же но го ри зон тальні кап сульні гідро а г ре га ти, що
доз во ли ло за про ек ту ва ти будівлю ГЕС поєдна ну
з во до ски дом і відмо ви ти ся від будівництва ок ре -
мої во до злив ної греблі.

До скла ду ос нов них спо руд ГЕС вхо дять:
будівля гідро е ле к т ро с танції, відкри тий роз -
подільчий пристрій (ВРП) 110 кВ, суміще на бе -
тон на во до злив на греб ля з 20�ма во до зли ва ми. До
скла ду гідро вуз ла та кож вхо дять пра во бе реж на і
ліво бе реж на греб ля, за хис на дам ба пра во го бе ре -
га, греб ля — встав ка між шлю зом та будівлею
ГЕС, дам ба�хви леріз, рус ло ва греб ля й без напірні
дам би ліво го бе ре га та суд но плав ний шлюз. 

За галь на до вжи на гідро технічних спо руд —
70 км, До вжи на напірно го фрон ту гідро вуз ла —
42,3 км. По вний об'єм во до схо ви ща 3,73 км3. Ко -
рис ний об'єм во до схо ви ща 1,17 км3. Пло ща дзер -
ка ла во до схо ви ща 922 км2.

Будівля ГЕС — кон ст рук тив но поділе на тем -
пе ра тур но�оса до ви ми шва ми на п'ять блоків по 4
аг ре га ти в кож но му. За га лом на ГЕС вста нов ле но
20 го ри зон таль но�кап суль них аг ре гатів із по во -
рот но�ло па те ви ми гідро турбіна ми ви роб ництва
Харківсько го турбінно го за во ду та го ри зон таль -
ни ми син хрон ни ми ге не ра то ра ми за во ду "Еле к т -
ро важ маш". 

У 1996 році роз по чав ся но вий етап у житті
Київської ГЕС — ре кон ст рукція ос нов но го об лад -
нан ня та спо руд.

Світо вий Банк Ре кон ст рукції та Роз вит ку
(МБРР), після про ве ден ня ек с пер ти зи, прий няв
рішен ня про фінан су ван ня про ек ту ре кон ст рукції
з на дан ням пер шо го кре ди ту. 

Ос новні цілі ре кон ст рукції — про дов жен ня
стро ку ек сплу а тації ГЕС, збільшен ня її по туж -
ності та ви роб ництва еле к т ро е нергії, підви щен ня
надійності, без пе ки, ви ко нан ня ви мог охо ро ни
на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща, по кра -
щен ня якості ви роб ництва еле к т ро е нергії за ра ху -
нок удо с ко на лен ня си с те ми уп равління, ство рен -
ня су час них умов праці у відповідності з діючи ми
нор ма тив ни ми до ку мен та ми. 

В умо вах пра цю ю чої станції за період 1997 —
2001 рр. (на I�му етапі ре кон ст рукції) в рам ках ре -
алізації ве ли ко мас штаб но го про ек ту ре кон ст -
рукції всіх ГЕС Дніпровсь ко го ка с ка ду, що ви ко -
ну вав ся за ра ху нок влас них коштів та кре ди ту
Сві то во го бан ку, на Київській ГЕС ви ко на но:

� ре кон ст рукцію 9�и гідро а г ре гатів за уча с тю
відо мих про ект них, мон таж них та пу с ко�на ла го д -
жу валь них ор ганізацій, та ких як ПАТ "Укргідро -
про ект", ПАТ "Дніпро�Спецгідро е нер го мон таж",
"Гід  ро е ле к т ро мон таж", АК "Ен па се ле к т ро" та ін. 

� вста нов ле но нові ге не ра то ри та еко логічно
чис ті турбіни, що ви клю чає по трап лян ня тур бін -
но го ма с ти ла в ріку Дніпро. Приріст по туж ності
склав 40,3 МВт; 

� ре кон ст руй о вані гідро а г ре га ти ос на щені но -
ви ми си с те ма ми ти ри с тор но го збу д жен ня ге не ра -
торів, ре гу ля то ра ми швид кості турбін; 

� ви ко на но заміну 5�и блоч них повітря них ви -
ми качів 110 кВ на еле га зові.

По чи на ю чи з 2002 р. вла сни ми си ла ми, а з
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2006 ро ку з за лу чен ням коштів Світо во го Бан ку
Ре кон ст рукції та Роз вит ку (на II�му етапі ре кон -
ст рукції), ви ко на но: 

� ре кон ст рукцію 11 гідро а г ре гатів, з вста нов -
лен ням но вих еко логічно чи с тих турбін, з пе ре хо -
дом на на пру гу 6,3 кВ та вве ден ням в дію на всіх
20 гідро а г ре га тах цих блоків но вих ге не ра тор них
еле га зо вих ви ми качів, за вдя ки чо му підви ще но
гнучкість ке ру ван ня гідро а г ре га та ми та їх на дій -
ність; ви ко на но заміну си с те ми ке ру ван ня "Цен т -
ра лог" на си с те му ке ру ван ня Ovation (SCADA)
на 20 гідро а г ре га тах та 5 бло ках Київської ГЕС. 

� впро ва д же но в про мис ло ву ек сплу а тацію
"Ав то ма ти зо ва ну си с те му ко мерційно го обліку
еле к т ро е нергії"(АС КОЕ) на Київській ГЕС та
Ки ївській ГА ЕС ; ро бочі станції АС КОЕ зна хо -
дять ся на пульті ке ру ван ня Філії, пульті ке ру ван -
ня ГА ЕС та в сек торі ви роб ни чо�технічної та до -
говірної ро бо ти.

� впро ва д же но "Ав то ма ти зо ва ну си с те му кон -
тро лю (АСК) без пе ки гідро технічних спо руд
Київської ГЕС", що да ло мож ливість за без пе чи ти
на якісно но во му рівні:

� кон троль за без пе кою ГТС,
� сиг налізацію при пе ре ви щенні гра нич но�до -

пу с ти мих по каз ників ста ну спо руд,
� ав то ма ти зацію збо ру да них вимірю ван ня і

об роб лен ня інфор мації,
� по бу до ву ба зи да них для оцінки ста ну ГТС.
На да ний час на Київській ГЕС ви ко на но ре -

кон ст рукцію всіх п'яти блоків з заміною: 
� п'яти си ло вих транс фор ма торів,
� ви со ко вольт них роз'єдну вачів (РТ�1, РТ�2,

РТ�3, РТ�4, РТ�5),
� блоч них повітря них ви ми качів 110 кВ на

еле га зові;

� транс фор ма торів стру му 110 кВ,
� транс фор ма торів на пру ги 6,3 кВ,
� за ра ху нок ре кон ст рукції вста нов ле на по -

туж ність Київської ГЕС зрос ла на 78,8 мВт. 
Ос новні енер ге тичні по каз ни ки Київської ГЕС:
Ус та нов ле на по тужність   — 440,0 МВт
По тужність ге не ра торів    — 22 МВт кож ний
Се ред нь орічний ви робіток еле к т ро е нергії   —

895 млн. КВт.год
Нор маль ний підпірний го ри зонт (НПГ)      —

103,0 м
За всі ро ки ек сплу а тації Київська ГЕС ви ро -

би ла 36,6 млрд. КВт�год. еле к т ро е нергії. 
На те перішній час Київська ГЕС вхо дить до

скла ду філії "Ка с кад Київських ГЕС і ГА ЕС"
Публічно го акціонер но го то ва ри ст ва "Укргідро е -
нер го".

За п'ят де сят років ве ли ка кількість праців ни -
ків бу ла відзна че на дер жав ни ми на го ро да ми. По -
таш ни ку С.І. у 2002 р. при своєно зван ня Ге роя
Ук раїни. Він та кож на го ро д же ний ор де на ми Тру -
до во го Чер во но го Пра по ру, "За за слу ги" ІІІ сту пе -
ня, рівно а по с толь но го кня зя Во ло ди ми ра Ш сту -
пе ня, ба га ть ма ме да ля ми та по че сни ми зван ня ми.
Ор де ном "Знак по ша ни" на го ро д жені Ба ра нов
П.О., Жу равсь кий В.Д, Бон да рен ко В. Ор де ном
Тру до во го Чер во но го Пра по ру — На умов А.Ф.
"Тру до вої сла ви" — По лянсь кий В.М. Ме дал лю
"За тру до ву до блесть" та зна ком "По чес ний енер -
ге тик Ук раїни" — Бідний М.О. Зна ком "За слу же -
ний енер ге тик Ук раїни" — Рудь ко Л.Г. Зна ком
"По чес ний енер ге тик Ук раїни" — Тка чен ко М.Л.
Ве ли ка кіль кість пра ців ни ків на го ро д же на зна ка -
ми "Відмінник енер ге ти ки Ук раїни", по че сни ми
гра мо та ми.
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