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"Е"Е
нер ге ти ка в на шо му пов сяк ден но му

житті — це не ли ше кіло ва ти — це пев -
ний кри терій рівня цивілізації, який по -

ки що ут ри муєть ся ціною ней мовірних зу силь
енер ге тиків та на у ковців, і ли ше ре алізація стра -
тегічних три ва лих на у ко во!обгрун то ва них прог -
рам дасть змо гу ви хо ду з кри зо во го ста но ви ща в
га лузі.

В умо вах дефіци ту енер го носіїв, а та кож гост -
рої нес тачі по туж нос тей, Ук раїна має раціональ -
но ви ко рис то ву ва ти на явні енер го ре сур си, зок ре -
ма — по нов лю вані дже ре ла енергії і, пе ре дусім, —
гідро е нер ге ти ку".

Пре зи дент НАН Ук раїни Б.Є. Па тон 
Енер ге тич на стра тегія Ук раїни до 2030 ро ку

ґрун туєть ся на двох го лов них за да чах гідро е нер -
ге ти ки в ОЕС Ук раїни: ре гу лю ван ня до бо во го
графіка на ван та жень (для пок рит тя піків і про -
валів) та участь у ре гу лю ванні час то ти/по туж -
ності.

Фор му ван ня за галь ної стра тегії енер ге ти ки
Ук раїни вип ли ває з дов го ст ро ко вих цілей, що
сто ять пе ред га луз зю:

за без пе чен ня енер ге тич ної без пе ки дер жа ви;
одер жан ня при бут ку від енер го ви роб ни цт ва;
мак си маль не за до во лен ня зрос та ю чих пот реб

спо жи вачів;
мінімізація впли ву на при род не і соціаль не

се ре до ви ще.
ПАТ "Укргідро е нер го" сфор му ва ло свої про -

по зиції що до роз вит ку по туж нос тей ве ли кої
гідро е нер ге ти ки, які бу ли вра хо вані при онов -
ленні Енер ге тич ної стра тегії.

Пріори тет ни ми про ек та ми яв ля ють ся бу дів -
ницт во гідро! і гідро а ку му лю ючих по туж нос тей, а
са ме:

2015 рік — за вер шен ня пер шої чер ги Дніст -
ров сь кої ГА ЕС (3 гідро аг ре га ти, вста нов ле на по -
тужність — 972 МВт);

2016 — 2020 рр. — будівницт во дру гої чер ги
Дністровсь кої ГА ЕС (гідро аг ре га ти №№ 4, 5, 6, 7
— вста нов ле на по тужність — 1296 МВт), про е кт -
на вста нов ле на по тужність — 2268 МВТ (7 гідро -
аг ре гатів;

! про дов жен ня будівницт ва Канівсь кої ГАЕС
по тужністю 1000 МВт (4 гідро аг ре га ти);

! за вер шен ня про ек ту ван ня в 2015 році та роз -
ши рен ня Ка ховсь кої ГЕС по тужністю 270 МВт до
2020 ро ку;

! за вер шен ня ре ко н струк -
ції гідроелектростанцій в 2018
році.

Ре алізація пе ре ра хо ва них
про ектів доз во лить до 2030 ро -
ку до вес ти част ку ма нев рених по туж нос тей ГЕС
та ГА ЕС у за галь но му ба лансі га лузі до  15% (оп -
ти маль на до ля гідро е нер ге ти ки в ОЕС Ук раїни
за раз — 7%).

Проб ле ма надійності та без печ ної експлу а -
тації гідро е ле кт рос танцій є од ним із пер шо чер го -
вих зав дань, які ре алізує ПАТ "Укргідро е нер го".

На сь о годнішній день всі ГЕС ПАТ "Укр гід -
ро е нер го" відпра цю ва ли від 40 до 60 років і біль -
ше, то му То ва ри ст во здійснює ре ко н струкцію та
мо дернізацію ГЕС.

Цілі ре ко н струкції:
! за без пе чен ня підви щен ня енер ге тич ної без -

пе ки — ос нов но го по каз ни ка бла го по луч чя еко -
номіки;

! про дов жен ня термінів надійної експлу а тації
гідро е ле кт рос танцій на 40 — 50 років;

! су мар не збіль шен ня по туж ності ГЕС на
350 МВт;

! впро вад жен ня ав то ма ти зо ва них сис тем
конт ро лю без пе ки гре бель та ав то ма ти зо ва них
сис тем ко мерційно го обліку елект ро е нергії;

! впро вад жен ня су час них ав то ма тич них сис -
тем ре гу лю ван ня, уп равління та конт ро лю на аг -
ре гат но му та станційно му рівнях.

Ре ко н струйо ва но 65 гідро аг ре гатів з вста нов -
лен ням но вих турбін та ге не ра торів, ре гу ля торів
швид кості гідро аг ре гатів.

За ра ху нок ре ко н струкції ос нов но го об лад -
нан ня одер жа но до дат ко во 290,2 МВт піко вої по -
туж ності. Ре ко н струкція про дов жуєть ся.

Вве де но в ро бо ту близько 680 оди ниць су -
час но го елект ро ус тат ку ван ня (еле га зові ви ми -
качі 6 — 330 кВ, роз'єдну вачі 110 — 330 кВ, ви со -
ко вольтні транс фор ма то ри стру му та нап ру ги,
лічиль ни ки елект ро е нергії, комп лектні роз -
подільчі прист рої (КРП), сис те ми збуд жен ня ге -
не ра торів). 

Вве де на в про мис ло ву експлу а тацію "Ав то -
ма ти зо ва на сис те ма ко мерційно го обліку елект -
ро е нергії (АС КОЕ) з цент раль ним рівнем. Дані,
що над хо дять з ГЕС на цент раль ний рівень що до -
бо во, пе ре да ють ся в ав то ма тич но му ре жимі в
Енер го ри нок.
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Впер ше в Ук раїні та дер жа вах СНД в рам ках
сис те ми без пе ки  вве де на "Ав то ма ти зо ва на сис те -
ма конт ро лю ста ну без пе ки гідро технічних спо -
руд" (АСК) на всіх ГЕС То ва ри ст ва. Для за без пе -
чен ня підви щен ня без пе ки спо руд ГЕС То ва ри ст -
во ство рює "Аналітич ний центр без пе ки гідро -
технічних спо руд", ку ди бу де надходити вся
інфор мація про стан гідротехнічних споруд.

Будівницт во Дністровсь кої ГА ЕС — один з
нап рямків ви ко нан ня Енер ге тич ної стра тегії Ук -
раїни. 

Будівницт во Дністровсь кої ГА ЕС вне се но до
пе реліку пріори тет них про ектів та онов ле ної
Енер ге тич ної стра тегії Ук раїни до 2030 ро ку. Цей
су час ний енер ге тич ний об'єкт — са мий по туж ний
у Європі.

90% об лад нан ня Дністровсь кої ГА ЕС ви го -
тов ля ють вітчиз няні ма ши но будівни ки, зок ре ма,
харківські за во ди "Тур бо а том", "Елект ро важ маш"
та "За поріжтра нс фор ма тор".

Станція бу дуєть ся за кош ти ком панії
"Укргідро е нер го" та за ра ху нок дер жав но го
фінан су ван ня — кре дитів "Ощад бан ку".

Сь о годні на Дністровській ГА ЕС пра цює 2
гідро аг ре га ти  за галь ною по тужністю 648 МВт.
Пуск треть о го гідро аг ре га ту пла нуєть ся в кінці
2015 ро ку.

В кон курсі за спо руд жен ня інже нер но го
об'єк ту в 2014 році — "Дністровсь ка ГА ЕС. Пус  -
ко вий комп лекс гідро аг ре га ту № 2" — ПАТ
"Укргідро е нер го" на го род же но Дип ло мом І сту -
пе ня.

З 1996 ро ку Світо вий банк ре ко н струкції  та
роз вит ку співфінан сує за хо ди прог ра ми пов но ма -
сш таб ної ре ко н струкції ГЕС і на дав кре ди ти ПАТ
"Укргідро е нер го" в 1996 — 2012 рр. на 200 млн.
до ларів.

По чи на ю чи з 2012 ро ку до прог ра ми ре ко н -
струкції до лу чи ли ся Євро пейсь кий банк ре ко н -
струкції та роз вит ку (ЄБРР) та Євро пейсь кий
інвес тиційний банк (ЄІБ) шля хом виділен ня кре -
ди ту в розмірі 400 млн. євро на про ект "Ре -
абілітація ГЕС". І сь о годні на аб со лют но рівних
парт нерсь ких за са дах ПАТ "Укргідро е нер го" бу -
дує з ни ми свою співпра цю.

До роз бу до ви  і мо дернізації ГЕС "Укргідро е -
нер го" ак тив но за лу ча ють ся іно земні кон суль тан -
ти та провідні світові ви роб ни ки енер ге тич но го
об лад нан ня.

Пот ре ба ПАТ "Укргідро е нер го" у фінан со вих
ре сур сах для впро вад жен ня масш таб них інвес -
тиційних про ектів зрос тає: це ре ко н струкція ГЕС,
будівницт во найбіль шої в Європі Дністровсь кої
ГА ЕС, будівницт во Канівсь кої ГА ЕС та Ка ховсь -
кої ГЕС!2.

Про ект ре ко н струкції згідно умов кре ди ту -
ван ня МБРР до пов ни ли пе релік пос та чаль ників
такі як: Alstоm (Франція, Італія), АВВ (Швей -
царія, Швеція), Emerson (Росія), Leica
Geosystems (Швей царія), "Elster Metronica"
(Росія), EDF (Франція), "Terrasoft Global" (Ве -
ли коб ри танія), NARI GROUP Corporation (Ки -
тай).

Діло ве парт не р ство з міжна род ни ми фінан со -
ви ми ор ганізаціями та іно зем ни ми ком паніями
ПАТ "Укргідро е нер го" оцінює і ви ко рис то вує як
один із важ ли вих су час них інстру ментів у роз вит -
ку гідро е нер ге ти ки Ук раїни. 

За період з 1997 р. по 2024 р. за галь на ус та -
нов ле на по тужність ГЕС ПАТ "Укргідро е нер го"
зрос та ла і зрос та ти ме за ра ху нок ре ко н струкції
гідро аг ре гатів та за ра ху нок вве ден ня в експлу а -
тацію но вих гідро аг ре гатів на ГЕС і ГА ЕС.

За період з 1997 р. по 2015 роки за галь на вста -
нов ле на по тужність зрос ла на 938,2 МВт, в то му
числі:

! на 290,2 МВт за ра ху нок ре ко н струкції,
! на 648 МВт за ра ху нок вве ден ня 2!х гідро -

аг ре  гатів Дністровсь кої ГА ЕС і ста но вить
5421,5 МВт.

В 2024 році за галь на вста нов ле на по тужність
ПАТ “Укргідроенерго” ста но ви ти ме 8424,2 МВт
за ра ху нок:

! ре ко н струкції — на 422,9 МВт,
! вве ден ня в експлу а тацію но вих гідро аг ре -

гатів на ГЕС і ГА ЕС (Дністровсь ка ГАЕС, Канівсь -
ка ГА ЕС, Ка ховсь ка ГЕС!2) — на 3518 МВт.

Вис но вок

Ви ко нан ня прог ра ми роз вит ку гідро е нер ге -
ти ки доз во лить підви щи ти сталість та ефек -
тивність ро бо ти ОЕС Ук раїни, збіль ши ти еко -
номію ор ганічно го па ли ва за ра ху нок збіль шен ня
част ки гідро е нергії в енер ге тич но му ви роб ництві,
ство ри ти спри ят ливі умо ви для інтег рації ОЕС
Ук раїни в євро пейсь ку сис те му і збіль ши ти екс -
порт елект ро е нергії.
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