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ЗЗ
а умов погіршен ня ста ну на вко лиш нь о -
го при род но го се ре до ви ща в світі ос -
нов ним на прям ком по даль шо го роз вит -

ку еле к т ро е нер ге ти ки є ви ко ри с тан ня віднов лю -
валь них дже рел енергії, вклю ча ю чи гідро е нер ге -
ти ку, енергію сон ця, вітру, біома си, ге о тер маль ну
енер ге ти ку та ін.

Із досвіду країн західної і цен т раль ної Євро пи
еко номічно ефек тив ний гідро е нер ге тич ний по -
тенціал ос воєно, на при клад, у Італії, Швей царії,
Німеч чині, Іспанії, Австрії, Сло вач чині — на 85—
98 %, та окрім ви роб ництва віднов лю валь ної еле -
к т ро е нергії за без пе чується по кра щен ня соціаль -
но*еко номічних умов про жи ван ня місце во го на -
се лен ня.

По даль ше ос воєння еко номічно ефек тив но го
гідро е нер ге тич но го по тенціалу Ук раїни доз во -
лить збільши ти ви робіток віднов лю валь ної  «зе -
ле ної» еле к т ро е нергії та змен ши ти шкідливі ви -
ки ди вуг ле кис ло го га зу ТЕС в ат мо сфе ру у від по -
від ності з Па ризь кою уго дою по кліма ту по пе ре -
хо ду на низь ко вуг ле це ву енер ге ти ку, ра тифіко ва -
ною ВР Ук раїни у квітні 2016 р., та взя ти ми Ук -
раїною міжна род ни ми зо бов’язан ня ми що до роз -
вит ку віднов лю валь ної енер ге ти ки, зо к ре ма До -
говір про за сну ван ня Енер ге тич но го Співто ва ри -
ст ва та Уго да про асоціацію між Ук раїною і ЄС.

В да ний час в Ук раїні ос воєння еко номічно
ефек тив но го гідро е нер ге тич но го по тенціалу ста -
но вить близь ко 60%. При цьо му більша йо го не -
ви ко ри с та на ча с ти на зо се ре д же на в Кар патсь ко -
му регіоні, що є енер го дефіцит ним. У цьо му краю,
окрім ви ко ри с тан ня віднов лю валь них гідро е нер -

го ре сурсів, важ ли вим вирішен ням про блем є бо -
роть ба з по ве ня ми, котрі спри чи ня ють знач ну
шко ду місце во му на се лен ню, еко номіці і дов кіл -
лю. Та кож да ний регіон по тре бує при ско рен ня
соціаль но*еко номічно го роз вит ку.

В Кар патсь ко му регіоні найбільш спри ят ли -
вою для ос воєння гідро е нер ге тич них ре сурсів за
при родніми умо ва ми, енер ге тич ни ми і еко -
номічни ми по каз ни ка ми є ділян ка верх ньої ча с -
ти ни р. Дністер від се ла Дов ге в Іва но*Фран ківсь -
кій об ласті до вик ли ню ван ня існу ю чо го во до схо -
ви ща Дністровсь кої ГЕС*1 в Чернівецькій об ласті
до вжи ною близь ко 220 км з пе ре па дом відміток
від 80 м та се ред нь о ба га толітніми ви т ра та ми во ди
200—230 м3/с.

В ціло му ріка Дністер за своїми вод ни ми і
гідро е нер ге тич ни ми по каз ни ка ми — дру га ріка
Ук  ра їни після Дніпра.

На ос нові ре зуль татів ре ког нос ци ру валь но го
об сте жен ня та ви ко на них по пе редніх про ект них
на пра цю вань на верхній ділянці р. Дністер бу ло
по пе ред ньо роз г ля ну то мож ливість ство рен ня ка -
с ка ду з ше с ти ГЕС.

На Ри с. 1 пред став ле но верх ню ділян ку р. Дні -
с тер з по пе реднім розміщен ням на ній створів ГЕС
ка с ка ду.

Цей про ект вклю че ний в «Про гра му роз вит ку
гідро е нер ге ти ки Ук раїни на період до 2026 ро ку»,
схва ле ної Уря дом Ук раїни в липні 2016 р.

На сьо годнішній день про ве де но ли ше по пе -
реднє досліджен ня мож ли во с тей гідро е нер ге тич -
но го та во до го с по дарсь ко го ви ко ри с тан ня верх -
ньої ділян ки р. Дністер, з по пе реднім виз на чен -
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В статті згідно по пе ред нь о го досліджен ня мож ли во с тей гідро е нер ге тич но го та во до го с -
по дарсь ко го ви ко ри с тан ня верх ньої ділян ки р. Дністер при во дять ся пер спек ти ви ство рен ня
верх нь одністровсь ко го ка с ка ду ГЕС п оектною за галь ною по тужністю 390 МВт ви хо дя чи з
на ступ них умов: ком плекс но го ви ко ри с тан ня во до схо вищ для енер ге ти ки, бо роть би з по ве ня -
ми, во до по с та чан ня, охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща, риб но го гос по дар ст ва, ту риз му і ре -
к ре ації; мінімізації шко ди на вко лиш нь о му се ре до ви щу і по кра щен ня соціаль но'еко номічних
умов про жи ван ня місце во го на се лен ня; за без пе чен ня еко номічної ефек тив ності будівництва
ка с ка ду ГЕС.
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ням техніко*еко номічної доцільності будівництва
верх нь одністровсь ко го ка с ка ду ГЕС з во до схо ви -
ща ми ком плекс но го ви ко ри с тан ня, за умов
мінімізації шко ди на вко лиш нь о го се ре до ви ща та
по кра щен ня соціаль но*еко номічних умов про жи -
ван ня місце во го на се лен ня.

В 2016—2018 рр. пе ред ба чається роз ро би ти
ТЕО ка с ка ду ГЕС, в яко му на ос нові да них ре -
зуль татів інже нер них ви шу ку вань і досліджень з
охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща та соціаль -
них умов, кількість ГЕС і їх місця роз та шу ван ня
та ос новні по каз ни ки бу дуть уточ нені, а вибір ре -
ко мен до ва но го варіан ту ка с ка ду ГЕС бу де ви ко -
ну ва тись ви хо дя чи з умов за без пе чен ня енер го е -
ко номічної ефек тив ності і мінімізації шко ди на -
вко лиш нь о му се ре до ви щу та поліпшен ня со ці -
аль   но*еко номічних умов про жи ван ня місце во го
на се лен ня (Ри с. 1).

Ство рен ня верх нь одністровсь ко го ка с ка ду
ГЕС роз гля дається на ос нові су час них, прий ня -
тих у світовій прак тиці підхо дах:

* ком плекс но го ви ко ри с тан ня во до схо вищ
для енер ге ти ки, бо роть би з по ве ня ми, во до по с та -
чан ня, охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща з вра -
ху ван ням існу ю чих при род но*за повідних об’єктів
і їх по даль шо го роз вит ку, риб но го гос по дар ст ва,
ту риз му і ре к ре ації;

* мінімізації шко ди на вко лиш нь о му се ре до -
ви щу і по кра щен ня соціаль но*еко номічних умов
про жи ван ня місце во го на се лен ня;

* за без пе чен ня еко номічної ефек тив ності
будівництва ка с ка ду ГЕС.

При цьо му прин цип мінімізації шко ди на вко -
лиш нь о му се ре до ви щу є виз на чаль ним. Ви хо дя -
чи з цьо го, в по пе редніх про ект них на пра цю ван -

Рис. 1.  Верхня ділянка р. Дністер з попереднім
розміщенням на ній створів ГЕС.

Рис. 2.  Типова низьконапірна уніфікована руслова ГЕС 
(1 — руслова будівля ГЕС з чотирма горизонтальними капсульними гідроагрегатами потужністю 15 МВт, 2 — водозливна гребля,

розрахована на пропуск повені 0,5% —  6 тис. м3/с, 3 — правобережна і лівобережна земляні греблі, 4 — відкритий розподільчий пристрій)
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нях бу ло роз г ля ну то ка с кад низь ко напірних ГЕС
з на по ра ми 8–9 м.

При та ких низь ких на по рах на ГЕС їх во до -
схо ви ща бу дуть не ве ли ки ми з се реднім об’ємом
близько 30 млн. м3 та пло щею вод но го дзер ка ла
— 7 км2, за вдя ки чо му більша ча с ти на площі во до -
схо вищ бу де роз та шо ва на в ме жах рус ла ріки та
за плав них зе мель, що за топ лю ють ся по ве ня ми
1—5% за без пе че ності, та в зоні яких не доз во -
ляється будівництво (1 % за без пе че ності) бу дин -
ків при ват ної влас ності і гро мадсь ких будівель.

Як по ка зав по пе редній аналіз, пло ща, яка за -
топ люється во до схо ви ща ми при відмітках НПР,
не знач но відрізняється від площ за топ лен ня при
про хо д женні по ве ней. Так для по вені 1 % за без пе -
че ності, ця різни ця ста но вить не більше 5%, а для
по вені 5 % за без пе че ності — не більше 10 %. Цим
і до ся гається мінімізація за топ лен ня зе мель.

При не ве ли ких об’ємах, не знач них гли би нах
та вузькій в плані ка на ло подібній формі во до схо -
вищ, бу де за без пе че на ви со ка про точність во до -
схо вищ, про мив ка во до схо вищ від на носів,
щорічний ба га то крат ний во до обмін во ди у во до -
схо ви щах, а та кож при род не са мо очи щен ня та ви -
со ка якість во ди з ви клю чен ням мож ли вості ев т -
рофікації та цвітіння во ди.

Ка с кад во до схо вищ з ГЕС пе ред ба чається ви -
ко на ти «розімкне но го» ти пу, тоб то за ли ши ти
ділян ки річки не за топ лені во до схо ви ща ми.

До скла ду ком плек су за хис них за ходів при
гідро вуз лах на ле жать дам би, дре нажі, кріплен ня
бе регів для за хи с ту на се ле них пунктів, сільго с п у -
гідь від по ве ней, за топ лен ня, підтоп лен ня і пе ре  -
роб ки бе регів, що націлені на по кра щен ня умов
про жи ван ня на се лен ня у зоні впли ву во до схо вищ.

Для мінімізації мож ли вих збитків на вко лиш -
нь о му се ре до ви щу при ство рені ка с ка ду ГЕС
окрім за хис них за ходів пе ред ба чається та кож:

* ком пен сація мож ли вих втрат тва рин но му і
рос лин но му світів, сільсько му, лісо во му, риб но му
гос по дарств;

* ор ганізація во до охо рон них зон;
* роз гля дан ня на ос нові досвіду країн західної

і цен т раль ної Євро пи, США та ін. країн світу
мож ли вості вклю чен ня де я ких во до схо вищ ка ка -
ду ГЕС до існу ю чо го Національ но го при род но го
пар ку «Дністровсь кий каньй он» з роз ши рен ням
те ри торії пар ку. Во до схо ви ща, як по ка зує світо -
вий досвід, ор ганічно впи шуть ся в існу ючі при -
родні ком плек си та мо жуть ста ти «яд ром» пар ку.

В Таб л. 1 на ве дені по пе редні ос новні во до го с -
по дарські та вод но е нер ге тичні по каз ни ки верх нь -
одністровсь ко го ка с ка ду ГЕС, вклю ча ю чи п’ять
рус ло вих низь ко напірних уніфіко ва них ГЕС з на -
по ра ми 8—9 м і од ну де ри ваційну ГЕС з на по ром
18,3 м з розміщен ням в во до схо ви щах ви ще НПР
про ти по ве не вих ємно с тей.

На Ри с. 2 при ве де на ти по ва низь ко напірна
уніфіко ва на рус ло ва ГЕС.

Для ка с ка ду ГЕС пе ред ба чається до бо ве ре гу -
лю ван ня сто ку во до схо ви ща ми для по крит тя ГЕС
піко вої зо ни до бо во го графіка на ван та жень енер -
го си с те ми при по пе редній су марній по туж ності
всіх ГЕС 390 МВт з се ред нь о ба га толітнім ви -
робітком еле к т ро е нергії близь ко 830 млн. кВт.год.

При та ких по пе редніх вод но е нер ге тич них па -
ра ме т рах верх нь одністро ась кий ка с кад з ше с ти
ГЕС змо же за без пе чи ти еле к т ро по с та чан ням об ла -
с ні цен т ри — Іва но*Франківськ та Тер нопіль. Для
ви робітку та кої кількості еле к т ро е нергії на ТЕС

Таблиця 1. Попередні водогосподарські та водноенергетичні показники верхньодністровського каскаду ГЕС
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тре ба про тя гом ро ку спа ли ти близь ко 330 тис. т
вугілля, що при зве де до ви ки ду в ат мо сфе ру ди -
мо вих газів близь ко 3,0 млрд. м3, які містять 700
тис. т вуг ле кис ло го га зу, 15 тис. т ок си ду сірки,
радіоак тивні відхо ди та ін. шкідливі ре чо ви ни, а в
зо ловідва ли по па де близь ко 100 тис. т шлаків, що
не га тив но впли ва ти ме на довкілля з за бруд нен -
ням повітря но го се ре до ви ща і підви щен ням
смерт ності че рез еко логічні фак то ри.

На во до схо ви щах ка с ка ду ГЕС по пе ред ньо
роз г ля ну то мож ливість розміщен ня над НПР
про ти по ве не вих ємно с тей та про ве ден ня пе ред -
по ве не во го спра цю ван ня во до схо вищ, що доз во -
лить за ре гу лю ва ти стік і транс фор му ва ти по вені
різної за без пе че ності, змен шу ю чи мак си мальні
по ве неві ви т ра ти, що ски да ють ся із ниж че роз та -
шо ва но го Дністровсь ко го во до схо ви ща з ко рис -
ною ємністю близь ко 2 млрд. м3, яке є ос нов ним
ре гу ля то ром сто ку р. Дністер. При цьо му до ся -
гається зни жен ня рівнів во ди при про пу с ку по ве -
ней і, відповідно, змен шен ня збитків від по ве ней
в се редній та нижній ча с тині Дністра. Крім то го,
ство рен ня во до схо вищ по кра щує умо ви во до по с -
та чан ня, риб но го гос по дар ст ва, ту риз ма і ре к ре -
ації, еко логічні умо ви в ме жен ний період ма ло -
вод них річок, а з вра ху ван ням спри ят ли вих
кліма тич них і при род них умов підви щить ся
цінність при лег лих до во до схо вищ зе мель. 

Для по кра щен ня ту ри с тич ної та ре к ре аційної
при ваб ли вості те ри торій при роз робці ТЕО ка с -
ка ду ГЕС пе ред ба чається роз г ля ну ти ство рен ня
до дат ко вої ту ри с тич ної та ре к ре аційної інфра с т -
рук ту ри для розміщен ня в зоні во до схо вищ: 

* зон кемпінго вих діля нок, пляжів, баз відпо -
чин ку, спор тив них май дан чиків та ін.; 

* піших та ве ло си пед них ту ри с тич них мар ш -
рутів; 

* при чалів для про гу лян ко вих ка терів та
віндсерфінгу; 

* ог ля до вих та ри бо лов них діля нок; 
* ске ле лаз них місць; 
* зон для ди тя чих та мо лодіжних літніх та -

борів. 
Для по даль шо го роз вит ку вод но го ту риз му,

як од но го із пріори тет них на прямків, вклю ча ю чи
по пу ляр ний спла в по річці (на при клад на бай дар -
ках), окрім на яв ності не за топ ле них діля нок річки
між во до схо ви ща ми, при гідро вуз лах бу дуть пе -
ред ба чені обхідні ка на ли з по ро га ми для спла ву і
до дат ко во го ек с т ри му, як прий ня то на ана -
логічних во до схо ви щах в країнах західної Євро пи.

Будівель но*гос по дарські умо ви в зоні ка с ка ду
ГЕС спри ят ливі за вдя ки на яв ності ме режі ав то -
мобільних доріг, залізнич ної ме режі, ЛЕП 35 кВ і

330 кВ, на яв ності кар'єрів місце вих будівель них
ма теріалів. 

При роз робці ТЕО ка с ка ду ГЕС пе ред ба -
чається роз г ля ну ти ви ко нан ня робіт ка с кад ним
ме то дом із ство рен ням за галь ної будівель ної
інфра с т рук ту ри та сумісним (па ра лель ним)
будівництвом гідро вузлів, що доз во лить ско ро ти -
ти за галь ну вартість будівництва, стро ки вве ден -
ня гідро а г ре гатів, за без пе чи ти в період
будівництва по ча ток окуп ності капіталь них вкла -
день за ра ху нок ви роб лен ня еле к т ро е нергії на
ГЕС, що вво дять ся. Та кий ме тод будівництва є
інно ваційним. При цьо му, при терміні
будівництва кож ної ГЕС близь ко 3 років (34
місяці) та кий ме тод доз во ляє після вве ден ня пер -
шої ГЕС що ро ку вво ди ти но ву ГЕС і за вер ши ти
будівництво за 8 років. 

При цьо му ек сплу а тацію ка с ка ду ГЕС пе ред -
ба чається ви ко ну ва ти з єди но го цен т ру уп -
равління ка с ка дом із за без пе чен ням ви со ко го
рівня ав то ма ти зації з мінімізацією за галь ної чи -
сель ності об слу го ву ю чо го пер со на лу ка с ка ду
ГЕС (при відсут ності об слу го ву ю чо го пер со на лу
на кожній ГЕС). 

По пе ред ня оцінка фінан со вої ефек тив ності
по ка зує, що будівництво верх нь одністровсь ко го
ка с ка ду ГЕС при орієнтов них пи то мих капіта ло в -
кла ден нях близь ко 2 500 тис. євро/кВт є еко но -
міч но ефек тив ним. 

При цьо му, для рай онів Іва но*Франківської,
Тер нопільської і Чернівець кої об ла с тей, на те ри -
торії яких пла нується ство рен ня ка с ка ду ГЕС, пе -
ред ба чається виділен ня коштів на прямі
соціальні за хо ди для по кра щен ня соціаль но*еко -
номічних умов про жи ван ня місце во го на се лен ня,
що мо жуть скла с ти до 10 % від за галь ної вар тості
будівництва ка с ка ду ГЕС. 

При ство ренні ка с ка ду во до схо вищ з ГЕС за -
без пе чується по кра щен ня соціаль но*еко номічних
умов про жи ван ня місце во го на се лен ня, за ра ху нок: 

* вирішен ня соціаль них про блем, вклю ча ю чи
будівництво шкіл, ди тя чих садків, ліка рень,
сільських ам бу ла торій та ін. соціаль них об'єктів; 

* за хи с ту при бе реж них зон від по ве ней; 
* ви ко ри с тан ню будівель ної та соціаль ної

інфра с т рук ту ри, поліпшен ня транс порт них умов
за вдя ки будівництву під'їзних доріг, мос то вих пе -
реїздів че рез гідро вуз ли, до дат ко во го з'єднан ня
ав то до ро га ми сусідніх об ла с тей; 

* про кла дан ню че рез гідро вуз ли до на се ле них
пунктів різних інже нер них ко мунікацій; 

* поліпшен ню умов во до по с та чан ня, еле к т ро -
по с та чан ня; 
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* при то ку в регіон знач них інве с тицій при
будівництві до 15 млрд. грн. та потім при роз вит -
ку ту ри с тич ної та ре к ре аційної інфра с т рук ту ри; 

* ство рен ню до дат ко вих ро бо чих місць для
місце во го на се лен ня в період будівництва та ек -
сплу а тації; 

* підви щен ня до ходів місце вих жи телів за ра -
ху нок роз вит ку ту ри с тич ної та ре к ре аційної
інфра с т рук ту ри; 

* збільшен ня по дат ко вих над хо д жень в
місцеві бю д же ти. 

При роз робці ТЕО верх нь одністровсь ко го ка -
с ка ду ГЕС бу де пе ред ба че но: 

* Роз роб ка на ос нові да них ре зуль татів інже -
нер них ви шу ку вань і досліджень з охо ро ни на -
вко лиш нь о го се ре до ви ща і соціаль них умов
декількох аль тер на тив них варіантів ка с ка ду ГЕС
з виз на чен ням (уточ нен ням) кількості ГЕС і їх
розміщен ня з во до схо ви ща ми ком плекс но го при -
зна чен ня і різни ми об'єма ми про ти по ве не вих
ємно с тей во до схо вищ, їх роз гля ду і по пе ред нь о го
по го д жен ня ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня
і гро мадськістю та обґрун ту ван ня на ос нові тех ні -
ко*еко номічно го порівнян ня роз г ля ну тих варіан -
тів ре ко мен до ва но го варіан ту ка с ка ду ГЕС, ви хо -
дя чи з умов за без пе чен ня енер го е ко номічної
ефек тив ності і мінімізації шко ди на вко лиш нь о му
се ре до ви щу та поліпшен ня соціаль но*еко но міч -
них умов про жи ван ня місце во го на се лен ня. 

* Виз на чен ня для ви б ра но го варіан ту ка с ка ду
ГЕС оп ти маль них во до го с по дарсь ких та вод но е -
нер ге тич них по каз ників ГЕС з вра ху ван ням ком -
плекс но го ви ко ри с тан ня во до схо вищ, в т. ч. бо -
роть би з по ве ня ми, та участь у по критті гідро е ле -
к т ро с танціями ка с ка ду піко вої ча с ти ни до бо во го
графіка на ван та жен ня ОЕС Ук раїни. Роз роб ка
про ект них рішень по спо ру дам та тех но логічно му
об лад нан ню ка с ка ду ГЕС, ви хо дя чи із за без пе -
чен ня ви со кої надійності ро бо ти спо руд, уні фі ка -
ції спо руд і тех но логічно го об лад нан ня, спри ят -
ли вих умов ек сплу а тації, мінімізації об сягів робіт
та строків будівництва, ви со ких енер го е ко -
номічних і технічних по каз ників ГЕС ка с ка ду з
мінімізацією шко ди на вко лиш нь о му се ре до ви щу
і поліпшен ня соціаль но*еко номічних умов. 

* Ви ко нан ня Інсти ту та ми Національ ної ака -
демії на ук Ук раїни, місце ви ми на уко во*дос лід ни -
ми ор ганізаціями і універ си те та ми трьох об ла с -
тей (Іва но*Франківської, Тер нопільської і Чер ні -
вець кої) з за лу чен ням національ но го при род но го
пар ку «Дністровсь кий каньй он» ком плекс них
досліджень по впли ву ка с ка ду во до схо вищ з ГЕС
на на вко лишнє се ре до ви ще і соціаль но*еко -
номічні умо ви про жи ван ня місце во го на се лен ня. 

У відповідності з За ко но дав ст вом Ук раїни
роз роб лені ма теріали ТЕО по винні бу ти роз г ля -
нуті та по го д жені з місце ви ми ор га на ми са мо вря -
ду ван ня та гро мадськістю при про ве дені гро -
мадсь ких слу хань, роз г ля нуті еко логічною ек с -
пер ти зою Міністер ст ва еко логії та при род них ре -
сурсів Ук раїни, та при по го д жені на прав лені в ор -
га ни дер жав ної ек с пер ти зи. 

Рішен ня що до схва лен ня ТЕО верх нь одніст -
ровсь  ко го ка с ка ду ГЕС бу де прий ма тись Кабіне -
том Міністрів Ук раїни на ос нові ре зуль татів дер -
жав ної ек с пер ти зи. 

Вис нов ки

От ри мані по пе редні ре зуль та ти в про ект них
на пра цю ван нях по ка зу ють мож ливість та ефек -
тивність ство рен ня верх нь одністровсь ко го кас -
ка  ду ГЕС з по пе ред нь ою су мар ною вста нов ле -
ною по  тужністю ка с ка ду ГЕС 390 МВт і се ред нь -
о ба  га  то літнім ви робітком еле к т ро е нергії близь ко
830 млн. кВт·год. 

Для рай онів Іва но*Франківської, Тер но піль -
сь кої і Чернівець кої об ла с тей, на те ри торії ко т рих
пла нується ство рен ня ка с ка ду ГЕС, пе ред ба -
чається виділен ня коштів на прямі соціальні за -
хо ди для по кра щен ня соціаль но*еко номічних
умов про жи ван ня місце во го на се лен ня, і які мо -
жуть скла с ти до 10 % від за галь ної вар тості бу дів -
ництва ка с ка ду ГЕС. 

При роз робці ТЕО ка с ка ду ГЕС, в яко му на
ос нові да них ре зуль татів інже нер них ви шу ку вань
і досліджень з охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви -
ща та соціаль них умов, кількість ГЕС і їх місця
роз та шу ван ня та ос новні по каз ни ки бу дуть уточ -
нені, а вибір ре ко мен до ва но го варіан ту ка с ка ду
ГЕС бу де ви ко ну ва тись ви хо дя чи з умов за без пе -
чен ня енер го е ко номічної ефек тив ності і міні мі за -
ції шко ди на вко лиш нь о му се ре до ви щу та поліп -
шен ня соціаль но*еко номічних умов про жи ван ня
місце во го на се лен ня. 
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