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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ
ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
остановка питання. Зважаючи на вичерпність традиційних енергоресурсів, вітчизняну інфраструктуру, кліматичні та геологічні умови, та з огляду на світовий рівень енергетичних технологій в Україні
доцільно масштабно розвивати і впроваджувати
сучасні технології використання поновлюваних
та нетрадиційних (альтернативних) джерел енергії. Найперспективнішою серед відновлювальних
джерел енергії вважається мала гідроенергетика,
перспективи розвитку якої і є предметом даного
дослідження.
На відміну від інших екологічно безпечних
поновлюваних джерел електроенергії (сонце,
вітер) мала гідроенергетика практично не залежить від погодних умов і здатна безперебійно забезпечити стійку подачу дешевої електроенергії
споживачу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемам розвитку малої гідроенергетики
присвячено багато праць. Проте більшість з них
опублікована приблизно у 50—60'х роках ХХ ст.
У той час простежувався бум проектування і
будівництва малих гідроелектростанцій (ГЕС).
Однак, у зв'язку з розвитком централізованого
електропостачання та прагненням сконцентрувати виробництво електроенергії на потужних теплових і гідравлічних електростанціях (70—90'ті
роки) малі ГЕС було визнано неперспективними,
їх будівництво було зупинено, а згодом виведено
з експлуатації більшу частину вже побудованих.
Відповідно, зменшилася кількість наукових
досліджень і публікацій за даними темами. Ситуація змінилась лише у другій половині 1990'х на
початку 2000'х років. При виникненні проблеми
подорожчання енергоносіїв, часткового їх
дефіциту та забруднення навколишнього природного середовища суспільство знову повернулось
до малої гідроенергетики.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні не
існує загальноприйнятого в усіх державах світу
поняття "мала гідроелектростанція". У різноманітті класифікацій малих ГЕС відбивається
рівень промислового розвитку країни, рівень розвитку і частка гідроенергетики в її енергетичному
балансі, а також особливості гідроенергетичних
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ресурсів і традиції гідротехнічного будівництва. В Україні
до малих ГЕС відносять гідроелектростанції потужністю до
25 МВт [1, 2].
Згідно міжнародної класифікації за нормативом ООН,
до малих гідроелектростанцій
належать станції потужність
яких не перевищує 30 МВт.
ЯЦИК В.А.
Вони в свою чергу поділяються на: малі ГЕС (1,0—30 МВт),
міні'ГЕС (0,1—1,0 МВт) та
мікро'ГЕС (до 0,1 МВт).
Первинним
джерелом
енергії для малої гідроенергетики в Україні є гідропотенціал малих річок. В Україні
понад 63 тис. малих річок та
водотоків загальною довжиБАСЮК Т.О.
ною 135,8 тис. км, з яких
близько 60 тис. (95 %) дуже малих (довжиною до
10 км), їх сумарна довжина — 112 тис. км. Малих
річок завдовжки 10 км і більше в Україні
налічується 3212, загальною довжиною — близько 74 тис. км. З них у басейні Дніпра — 1383
(43%), і в басейні Дністра — 453 (14 %) сумарною
довжиною відповідно 32,1 і 10,6 тис. км [3].
Особлива цінність енергії малих річок полягає у тому, що вони розосереджені по всій території України, але розподіл потенційних ресурсів
по території України є нерівномірним. Найбільші
гідроенергоресурси знаходяться в Закарпатській
(приблизно 25 % всіх запасів України), Івано'Франківській (12 %), Запорізькій (10,1 %),
Дніпропетровській (7,9 %), Чернівецькій і Миколаївській (по 6,2 %) та Київській (5,5 %) областях.
В інших регіонах — менш як 5 % [4]. Нами було
розроблено схематичну карту розподілу гідроенергетичного потенціалу малих річок на території
України (Рис. 1).
Використання економічно ефективного
гідроенергетичного потенціалу в Україні складає
більше 60%, в той час як більшість розвинених
країн досягла високого рівня його освоєння. Для
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Рис. 1. Гідроенергетичний потенціал малих річок України

прикладу, в Італії, Франції. Швейцарії рівень освоєння гідроенергетичного потенціалу складає
95—98 %, США — 82 %. Для стимулювання розвитку малої гідроенергетики в багатьох країнах
світу переглянуто ряд норм і правил, які визначають порядок і принципи будівництва малих ГЕС.
Наприклад, у Німеччині експлуатується до 30 тисяч малих ГЕС, у Китаї — 80 тисяч, в Австрії — 40
тисяч, у Франції — понад 4 тисячі, в Японії — 1,3
тисячі [5, 6].
За останні 15 років в Україні було відновлено
роботу 25'ти малих ГЕС. Переважно ця робота
була проведена в Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській та Житомирській областях. За оцінкою Асоціації "Укргідроенерго" на
сьогодні експлуатуються лише 74 малих ГЕС та
ще 7 мікро ГЕС. Встановлена проектна потужність діючих малих ГЕС становить 112 МВт, а
фактична — 106 МВт. Але, поряд з діючими в державі існує 95 непрацюючих гідрооб'єктів, які
можна відновити, та отримати додаткове виробництво чистої електроенергії [7].
Та процес "відродження" малої гідроенергетики є досить складним. Оскільки, технічний
стан діючих МГЕС України сьогодні характеризується:
' значним зносом гідросилового, гідромеханічного й електротехнічного устаткування;
' наявністю ушкоджень в спорудах напірного
фронту; замулюванням водоймищ, що виклика8

ють зниження ефективності використання водних ресурсів рік;
' ростом обсягів води, що вилучається на неенергетичні потреби;
' розмивами кріплень водозливних і берегових ділянок нижніх б'єфів більшої частини
станцій.
Зокрема, гідротехнічні споруди недіючих малих ГЕС в основному перебувають у задовільному стані і після незначного ремонту можуть бути
використані для відбудови ГЕС.
Головною перевагою малої гідроенергетики
(в порівнянні з атомною енергетикою) є її екологічна безпека. Невеликі ГЕС зберігають природний ландшафт і навколишнє природне середовище не тільки на етапі експлуатації, але й в процесі будівництва. При експлуатації даних об'єктів
не погіршується якість води, яка зберігає свої
природні властивості та може бути використана
для водопостачання. Соціально'економічні аспекти розвитку використання гідроресурсів малих річок шляхом будівництва і відновлення
раніше існуючих малих ГЕС наведено на Рис. 2. У
блок'схемі наведено переваги використання
гідроресурсів малих річок для вироблення електроенергії на малих ГЕС.
Втім, як і при будь'якому іншому способі виробництва електроенергії, використання малих
ГЕС має як переваги, так і недоліки. СпорудженГідроенергетика України, 34/2011, ISSN 18129277
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Рис. 2. Блок#схема соціально#економічних аспектів розвитку малої гідроенергетики

ня малих ГЕС передбачає створення водосховищ,
гребель, дамб, каналів, гідротехнічних тунелів та
інших споруд, а необхідні для цього роботи призводить до зміни природних геологічних процесів і
їх наслідків для живих організмів і людини [1, 6,
8]. Можливі наслідки впливу на природне середовище в результаті широкого застосування малої
гідроенергетики наведені на Рис. 3.

Але, у порівнянні з великими, малі ГЕС не вимагають створення водойм великого розміру із
відповідним затопленням території й колосальним матеріальним збитком., що є також їх
суттєвою перевагою.
Модернізація існуючих і обладнання сучасними механізмами і системами "відроджених" малих ГЕС збільшить їх ефективність і потужність.

Рис. 3. Вплив на природне середовище при створенні техногенного комплексу для забезпечення малих ГЕС
Примітка: "+" # позитивний вплив; "#" # негативний вплив; "±" # вплив як позитивний, так і негативний.
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Розвиток малої гідроенергетики в Україні забезпечить надійне енергопостачання споживачів
промислового і житлово'комунального господарства сіл та районних центрів, інтенсивний розвиток сільського господарства, поліпшить стан
соціальної сфери та екології. Для регіонів
Західної України впровадження малих ГЕС значно поліпшить їх енергозабезпечення.
Проте, існує безліч причин, що стримують
розвиток малої гідроенергетики, до яких відноситься:
' незнання потенційних користувачів про переваги використання невеликих гідроенергетичних об'єктів;
' недостатня вивченість гідрологічного режиму стоку малих водотоків;
' низька якість діючих методик, рекомендацій, що є причиною помилок в розрахунках;
' відсутність методик оцінки і прогнозування
можливого впливу на природне середовище та
господарську діяльність;
' слабка виробнича та ремонтна база підприємств, які випускають гідротехнічне обладнання
для МГЕС.
Підсумовуючи, слід сказати, що вирішення
питань управління розвитком і відновленням малих ГЕС, їх ефективним використанням для поповнення енергобалансу держави, можливе лише
при проведенні грунтовних наукових досліджень,
які є обов'язковою умовою щодо запобігання виникнення можливих негативних наслідків, які
пов'язані з реконструкцією водосховищ, і для
прийняття правильних управлінських рішень,
щодо можливості відновлення зруйнованих малих ГЕС із наступним розробленням комплексу
природоохоронних заходів для збереження та
відновлення природно'екологічної рівноваги в
басейнах річок. Для вирішення цих проблем Ук-

раїна має потужну виробничу базу, висококваліфіковані кадри, великий науково'технічний
потенціал, а також значний досвід в галузі проектування і розробки конструкцій гідротурбінного
обладнання, дослідження гідроенергетичного потенціалу малих річок, вирішення водогосподарських та екологічних проблем при будівництві
гідроелектростанцій. Відродження та розвиток
малої гідроенергетики в Україні необхідно розглядати як один із напрямків політики енергозбереження держави і забезпечення її збалансованого розвитку.
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