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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УК РАЇНИКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УК РАЇНИ

РОЗ ПО РЯ Д ЖЕН НЯ
від 13 лип ня 2016 р. № 552�р                                                             Київ

Про  схва лен ня Про гра ми роз вит ку гідро е нер ге ти ки на період до 2026 ро ку
Схва ли ти Про гра му роз вит ку гідро е нер ге ти ки на період до 2026 ро ку, що до дається.
Прем'єр�міністр Ук раїни

В. ГРОЙС МАН

ПРО ГРА МА

роз вит ку гідро е нер ге ти ки на період до 2026 ро ку
Ця Про гра ма спря мо ва на на здійснен ня ком плек су за ходів для за без пе чен ня ста ло го роз вит ку

гідро е нер ге ти ки на період до 2026 ро ку.
Ме тою Про гра ми є за без пе чен ня енер ге тич ної без пе ки дер жа ви шля хом ефек тив но го роз вит ку

гідро е нер ге ти ки з мак си маль ним ви ко ри с тан ням еко номічно ефек тив но го гідро е нер ге тич но го по -
тенціалу, вдо с ко на лен ня уп равління об’єкта ми гідро е нер ге ти ки, підви щен ня рівня їх без пе ки,
збільшен ня ре гу лю ю чих ма не в рених по туж но с тей гідро е ле к т ро с танцій і гідро а ку му лю ю чих еле к т ро с -
танцій для підви щен ня стійкості та надійності ро бо ти об’єдна ної енер ге тич ної си с те ми Ук раїни та
інте г рації її в Євро пейсь ку енер ге тич ну си с те му, змен шен ня об ся гу спо жи ван ня ор ганічних па лив них
ре сурсів і тех но ген но го на ван та жен ня на на вко лишнє при род не се ре до ви ще.

До дат ко ви ми пе ре ва га ми від ре алізації Про гра ми бу дуть:
• підви щен ня якості еле к т ро е нергії;
• змен шен ня ви кидів про дуктів горіння від ТЕС на ор ганічно му па ливі;
• змен шен ня аварійності на ТЕС у зв’яз ку із змен шен ням не про ект них ма не в рених ре жимів ро бо ти.
За ра ху нок при ро с ту ви робітку еле к т ро е нергії на ГЕС та ро бо ти ГА ЕС бу де от ри ма но знач ну еко -

номію ор ганічно го па ли ва. Окрім то го, будівництво ГЕС та ГА ЕС доз во лить збільши ти у регіонах
будівництва кількість ро бо чих місць до 3000 для ви ко нан ня робіт про тя гом, при наймні, 5�6 років та
близь ко 300—400 місць — на період ро бо ти ГЕС.

Еко логічни ми та соціаль ни ми пе ре ва га ми ре алізації Про гра ми бу дуть змен шен ня тех но ген но го на -
ван та жен ня на довкілля та по кра щен ня умов про жи ван ня, зни жен ня шкідли во го впли ву ви кидів на
здо ров'я на се лен ня за ра ху нок змен ше но го ви ко ри с тан ня ор ганічно го па ли ва і ви кидів за бруд ню ю чих
ре чо вин у на вко лишнє се ре до ви ще, у то му числі пар ни ко вих газів.

По вний текст до ку мен ту — http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/552�2016�%D1%80/page

ПРОТОКОЛ № 1� 2016

засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики 
та вугільної промисловості України 

17 серпня  2016 року  відбулося засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та
вугільної промисловості України на якому обговорено питання: 

"Вибори голови Громадської ради при Міненерговугілля".
ПРИСУТНІ: члени Громадської ради при Міненерговугілля: — 23 чол., — від Міненерговугілля

— заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України � керівник апарату  —
Лабоженко Д.Б.

Було запропановано обрати на посаду голови Громадської ради Героя України, знаного
гідроенергетика Поташника Семена Ізраилевича, який за результатами рейтингового голосування
набрав найбільшу кількість голосів.

За  обрання головою Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості
України Поташника С.І. голосували  "за" �23; "проти" �0; "утримався"�0.



BB ідо мо му уче но му, за ступ ни кові тех -
нічно го ди рек то ра ПАТ «Укр гідро про -

ект», док то ру технічних на ук, про фе со ру, за ві ду  -
ю чо му ка фе д рою гідро технічно го будів ництва
Харківсько го національ но го універ си те ту будів -
ниц тва та архітек ту ри Олек сан д ру Іса а ко ви чу
Вайн  бер гу ви пов ни ло ся 75 років.

На ро див ся 15 черв ня 1941 ро ку в м. Хар  кові. У
1963 р. Олек сандр Іса а ко вич  за кін чив Ук раїн сь -
кий інсти тут інже нерів вод но го гос по дар ст ва за
фа хом гідро технічне бу дів ництво річко вих спо -
руд і гідро е ле к т ро с танцій.

Після закінчен ня інсти ту ту в
1963 р. пра  цює в Укргідро про екті
інже не ром. З 1964 по 1965 рр. —
служ ба в ла вах Ра дянсь кої Армії. З
1966 р. аспірант, стар ший ви кла дач,
до цент Ук раїнсько го ін сти  ту ту
інже нерів вод но го гос по дар ст ва. У
1970 р. у ВНДІГ ім. Ве дє нєєва за хи -
с тив ди сер тацію на здо бут тя на уко -
во го сту пе ня кан ди да та технічних
на ук. З 1986 р. про дов жив ро бо ту в
Укргідро про екті го ло вним фа хів -
цем, на чаль ни ком відділу роз ра -
хун ко во го об грун ту ван ня спо руд,
за ступ ни ком технічно го ди рек то ра. У 2008 р. в
Хар ків сь ко му націо наль   но му універ си теті бу дів  -
ницт ва і архітек ту ри за хи с тив ди сер тацію на здо -
бут тя на уко во го сту пе ня док то ра тех ніч  них на ук.
З 2008 р. пра цює за сумісництвом за ві ду ю чим ка -
фе д рою гідро тех ніч но го будів ництва Хар ківсь ко -
го Національ но го уні вер си те ту будів ницт ва і ар -
хітек ту ри.

У 2013 р. при своєно зван ня про фе со ра.
Про ект на і на уко ва діяльність Вайн бер га О.І.

за час йо го ро бо ти в Укргідро про екті по в'я за на з
роз ра хун ко вим об грун ту ван ням склад них гідро -
технічних об'єктів в Ук раїні, Росії, Грузії, Біло -
русії, Ки таї, В'єтнамі, Ефіопії та ін. країнах, зо к -
ре ма, греблі Дніпро ГЕС, ароч ної греблі Нам
Чиєн, аг ре гат них шахт Дністровсь кої ГА ЕС, спо -
руд Канівської і Ленінградсь кої ГА ЕС, греблі
RCC Гу анінге та ін.

Ве ли кий вклад вне се ний Вайн бер гом О.І. у
роз ви ток ме то ду роз ра хун ку на пру же ноSде фор -
мо ва но го ста ну гре бель з ура ху ван ням по етап но -
го їх зве ден ня, хви ле вої те орії сейс мостійкості
гід ро технічних спо руд. Він та кож роз ро бив нові
ме то ди рішен ня імовірнісних за вдань оцінки
надійності гідро технічних спо руд у рам ках па ра -
ме т рич ної і си с тем ної те орій надійності.

Вайн берг О.І. є ав то ром біек с по ненціаль но го
за ко ну роз поділу, який як най кра ще виз на чає мак -
си мальні ви т ра ти во ди р. Дніпро. Є провідним уче -

ним в об ласті міцності і стій кос ті
гідро тех ніч них спо руд, надій нос ті і
без пе ки гідро технічних об'єктів.

На уко воSдослідна діяль ність
О.І. Вайн бер га в ос нов но му по в'я за -
на з дво ма на уко ви ми на пря ма ми:
виз на чен ням на пру же ноSде фор мо -
ва но го ста ну ма сив них гід ро с по руд,
що фор мується в про цесі зве ден ня, і
імовірнісною оцін кою їх надій ності
і без пе ки.

Йо го на укові ро бо ти є ва го мим
вне ском у роз ви ток гідро тех нічної
на уки. Во ни ши ро ко ві домі в Ук -
раїні і за кор до ном.

Він є ав то ром більше 100 на уко вих робіт. Се -
ред них мо но графія «Фор му ван ня на пру ги в гра -
вітаційних греб лях (у співав торстві з Л.И. Дят  ло -
виць ким), підруч ник «Гідро технічні спо ру ди» (у
співав торстві з ко лек ти вом ав торів), мо но графія
«Надійність і без пе ка гідро технічних спо руд. Об -
рані про бле ми».

О.І. Вайн берг є чле ном Вче них рад: Хар ків -
сь ко го національ но го універ си те ту будівництва і
архітек ту ри; ПАТ «Укргідро про ект» і ПАТ «Укр -
гід ро е нер го».   Є чле ном коміте ту з роз ра хун ко -
вих ас пектів аналізу і про ек ту ван ня гре бель
Міжна род ної комісії з ве ли ких гре бель (ICOLD).

Ве ли ку ува гу О.І. Вайн берг приділяє ро боті з
мо ло ди ми фахівця ми, аспіран та ми.

За не се ний в ен цик ло педію «Гідро е нер ге ти ки
Росії і СНД».

ВВ ІІ ТТ АА ЄЄ ММ ОО   зз   77 55 �� рр іі чч чч яя мм   
зз   дд нн яя   нн аа рр оо дд жж ее нн нн яя

ОО лл ее кк сс аа нн дд рр аа   ІІ сс аа аа кк оо вв ии чч аа   ВВ АА ЙЙ НН ББ ЕЕ РР ГГ АА

Ко ле ги, друзі та ре дакція жур на лу «Гідро е нер ге ти ка Ук раїни» 
поз до ров ля ють Олек сан д ра Іса а ко ви ча з Ювілеєм, ба жа ють йо му міцно го

здо ров'я, не ви черп ної твор чої енергії  та успіхів в на уковій діялності.




