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ЗЗ
а галь новідо мо, що в
1948 році в Ук раїні
діяло 3337 гідро ус -

та но вок. З них — 2922 во дя них
мли на та, за різни ми да ни ми,
від 600 до 800 сільсько го с по -
дарсь ких ма лих ГЕС. В на -
ступні 15—20 років бу ло по бу -
до ва но ще близько 200 ма лих
гідро е ле к т ро с танцій. Та ким
чи ном в 1960%ті ро ки в Ук раїні
діяло близь ко 1000 ма лих ГЕС.

До то го ж, ге не раль ною схе мою роз вит ку еле к т -
рифікації в Ук раїні бу ла роз ра хо ва на мож ливість
будівництва ще 2600 ма лих ГЕС су мар ною по -
тужністю 1261 МВт.

В 1980%х ро ках, внаслідок рос ту кон цен т рації
ви роб ництва еле к т ро е нергії на теп ло вих і атом -
них еле к т ро с танціях в Ук раїні за ли ши лось тільки
49 діючих ма лих гідро е ле к т ро с танцій. В та ких
умо вах їхні пе ре ва ги не мог ли бу ти оцінені
всебічно ні кількісно, ні якісно. Ли ше в се ре дині
1990%х про бле ми з за без пе чен ням енер го по с та -
чан ня в де я ких регіонах Ук раїни зму си ли ок ре -
мих ен тузіастів по вер ну тись в бік тра диційних
дідівських спо собів от ри ман ня еле к т рич ної
енергії.

На разі, за да ни ми Асоціації "Укргідро е нер го"
в Ук раїні пра цює 81 ма ла ГЕС за галь ною по -
тужністю 85 МВт. За ро ки не за леж ності в Ук раїні
по нов ле но ро бо ту більше 30 ма лих гідро е нер ге -
тич них об'єктів. 

Пе ре важ но ро бо та з віднов лен ня ма лих ГЕС
бу ла про ве де на в Вінницькій, Чер каській, Хмель -
ницькій, Тер нопільській та Жи то мирській об ла с -
тях. На сьо годні тут роз та шо ва но 48 діючих ма -
лих ГЕС, тоб то 59% за галь ної кількості станцій,
тоді як технічно%до сяж ний гідро е нер ге тич ний по -
тенціал ма лих річок в цих об ла с тях ста но вить
всьо го 14% за галь но го. В той же час, в За кар пат -
сь кій, Львівській, Іва но%Франківській і Чер ні ве -
ць  кій обла с тях, які ма ють по тенціал в 5,03 млрд.
кВт.год. еле к т рич ної енергії, що ста но вить 61%
за галь но го по тенціалу ма лих річок Ук раїни, пра -
цю ють всьо го 7 ма лих ГЕС з се ред ньо річним ви -
робітком близь ко 32 млн. кВт.год. еле к т ро е нергії,

тоб то по тенціал гірських річок в цих об ла с тях
задіяний енер ге ти ка ми ли ше на 0,6%.

У 2007—2009 рр. в Ук раїні, за без по се ред ньої
участі Асоціації "Укргідро е нер го", ство ре на но ва
нор ма тив но%за ко но дав ча ба за роз вит ку ма лої
гідро е нер ге ти ки, яка ба зується на та ких, прий ня -
тих в ос танній рік, сти му лю ю чих за ко нах та рег -
ла мен тах як:

% За кон Ук раїни "Про вне сен ня змін до де я -
ких за конів Ук раїни що до вста нов лен ня "зе ле но -
го" та ри фу";

% За кон Ук раїни "Про вне сен ня змін в За кон
Ук раїни "Про еле к т ро е нер ге ти ку" що до сти му -
лю ван ня ви ко ри с тан ня аль тер на тив них дже рел
енергії";

% За твер д же ний НКРЕ "По ря док ус та нов лен -
ня, пе ре гля ду та при пи нен ня дії "зе ле но го" та ри -
фу для суб'єктів гос по дарсь кої діяль ності"; 

% По ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни "Про
особ ли вості приєднан ня до еле к т рич них ме реж
об'єктів еле к т ро е нер ге ти ки, що ви роб ля ють еле к -
т ро е нергію з ви ко ри с тан ням аль тер на тив них
дже рел". 

На явність цієї ба зи ста не ос но вою для по -
даль шо го роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки. Але
зроб ле но тільки перші кро ки.

За да ни ми спеціалістів%гідро е нер ге ти ків, при
спри ят ли вих інве с тиційних умо вах, в Ук раїні, в
період до 2030 ро ку, є мож ливість от ри ма ти до -
дат ко во близь ко 2000 МВт вста нов ле ної ма не в ре -
ної по туж ності на відро д же них та зно ву збу до ва -
них ма лих гідро е ле к т ро с танціях і од но час но
підви щи ти без пе ку на се лен ня шля хом ре гу лю -
ван ня стоків ма лих річок. Та для цьо го, на рівні
дер жав но го уп равління, з ме тою по даль шо го сти -
му лю ван ня про це су відро д жен ня ма лої гідро е -
нер ге ти ки в Ук раїні і ко ор ди нації дій суб'єктів
гос по да рю ван ня та інве с торів, які пра цю ють або
ма ють намір пра цю ва ти в цій га лузі, не обхідно
здійсни ти низ ку пер шо чер го вих за ходів та прий -
ня ти ряд прин ци по вих рішень з бо ку дер жав них
ор ганів уп равління. А са ме:

% виз на ти, що вирішен ня про блем роз вит ку
ма лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні має дер жав не
зна  чен ня, особ ли во для роз вит ку регіонів;
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% прий ня ти Кон цепцію роз вит ку ма лої гідро е -
нер ге ти ки в Ук раїні;

% роз ро би ти дер жав ну про гра му роз вит ку ма -
лої гідро е нер ге ти ки та відповідні регіональні про -
гра ми, з ак цен том на соціаль но%еко номічний роз -
ви ток регіонів Ук раїни;

% роз ро би ти "Схе ми на яв но го гідро е нер ге тич -
но го по тенціалу Ук раїни та мож ли во го спо ру д -
жен ня гідро вузлів і об'єктів ма лої гідро е нер ге ти -
ки" для кож ної об ласті ок ре мо;

% роз ро би ти та за твер ди ти ме ханізм виді лен -
ня зе мель них діля нок під будівництво і ре кон ст -
рукцію ма лих ГЕС, згідно роз роб ле них "Схем..."
та спро с ту ва ти ме ханізм по го д жен ня цих до ку -
ментів;

% впо ряд ку ва ти пи тан ня будівництва об'єк тів
ма лої гідро е нер ге ти ки та суттєво змен ши ти
кількість дозвільних до ку ментів на будівництво
но вих МГЕС;

% спро с ти ти про це ду ру ви дачі доз волів на спе -
ці аль не во до ко ри с ту ван ня для по треб ма лої гід -
ро  е нер ге ти ки, вста но вив ши терміни їхньої ви -
дачі;

% роз ро би ти та за твер ди ти нор ма тив но%тех -
ніч ну ба зу про ек ту ван ня ма лих ГЕС та їх ньо  го
функціону ван ня;

% вра хо ву ю чи те, що при існу ючій ве ли чині "зе -
ле но го" та ри фу для ма лих ГЕС (із за сто су ван ням
К = 0,8 до та ри фу, що вста нов люється НКРЕ), роз -
ра хун ко вий термін окуп ності інве с тицій, що
вкла да ють ся в ре кон ст рукцію та будівництво
МГЕС по тужністю до 1 МВт пе ре ви щує 10 років,
за ко но дав чо вста но ви ти збільшені ко ефіцієнти
для цієї ка те горії МГЕС.

На по ля га ю чи на вирішенні цих про блем них
пи тань, хотіло ся б ак цен ту ва ти ува гу на не -
обхідності виз на чен ня дер жав ної струк ту ри, яка
бу ла б при зна че на відповідаль ною за роз ви ток га -
лузі та роз роб ку відповідних про грам і ко ор ди ну -
ва ла ро бо ту з виз на чен ня створів розміщен ня
МГЕС на ма лих річках Ук раїни че рез роз роб ку
"Схем на яв но го гідро е нер ге тич но го по тенціалу
Ук раїни та мож ли во го спо ру д жен ня гідро вузлів і
об'єктів ма лої гідро е нер ге ти ки", ма ю чи на увазі
той факт, що фак тич но після ос тан нь о го вив чен -
ня вод но го та гідро е нер ге тич но го по тенціалу ма -
лих річок Ук раїни ми ну ло вже по над 20 років.

Оп тимізму ж та впев не ності до дає рішен ня
Ра ди Національ ної Без пе ки і Обо ро ни Ук раїни
від 17 ли с то па да 2010р. "Про вик ли ки та за гро зи
національній без пеці Ук раїни у 2011 році", п. 1г
розділу 2 яке пе ред ба чає за вдан ня Кабіне ту
Міністрів Ук раїни що до роз роб ки "Регіональ них
про грам роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки з ура ху -

ван ням пи тань будівництва но вих ма лих ГЕС у
ком плексі інфра с т рук ту ри для за хи с ту від по ве -
ней, за без пе чив ши пер шо чер го ве про ек ту ван ня
та будівництво ма лих ГЕС, греблі яких бу дуть ви -
ко ри с то ву ва тись для за хи с ту від по ве ней у Кар -
патсь ко му регіоні", Указ Пре зи ден та Ук раї ни
Вікто ра Яну ко ви ча № 1119/2010 від 10 груд ня
2010 ро ку про вве ден ня ви ще наз ва но го рішен ня
РНБО Ук раїни в дію, та відправ ляє в не та ку вже
й да ле ку до сяжність вирішен ня цих про блем них
пи тань.

На разі в Ук раїні, за спри ян ня спеціалістів
Асоціації "Укргідро е нер го", вже ство рені ок ремі
ло кальні про гра ми роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти -
ки, зо к ре ма у Чернівецькій, Вінницькій та Чер -
каській об ла с тях. На разі та ка ро бо та ве деть ся й у
де я ких інших об ла с тях. Але на за ваді ви ко нан ня
рішень Пре зи ден та Ук раїни та РНБО сьо годні
стоїть відсутність ре аль но го фінан су ван ня цьо го
про це су. На наш по гляд, ство рен ня по вно мас -
штаб них об лас них про грам роз вит ку ма лої гідро -
е нер ге ти ки че рез ме ханізм вив чен ня су час но го
вод но го по тенціалу ма лих річок і виз на чен ня
створів май бутніх МГЕС за ко ор ди нації однієї з
дер жав них струк тур та з за лу чен ням фа хо вих
спеціалістів це са ме той шлях, який і виз на чить
ре альні пер спек ти ви роз вит ку ма лої гідро е нер ге -
ти ки на най б лижчі ро ки. На явність та ких про -
грам є пе ре ду мо вою ре аль но го інве с ту ван ня в га -
лузь, яка без сумніву є вель ми при ваб ли вою та
бу де відігра ва ти вирішаль ну роль у до сяг ненні
Ук раїною за дек ла ро ва ної у Енер ге тичній стра -
тегії ча ст ки віднов лю валь ної енер ге ти ки в су мар -
но му спо жи ванні пер вин ної енергії на рівні 19 %.
На сьо годні, за підсум ка ми 2011 р., аль тер на тивні
дже ре ла скла да ють 0,17 % в ви робітку еле к т ро е -
нергії.

"Зе лені" та ри фи, як сти мул до відро д жен ня
ма лої гідро е нер ге ти ки.

"Зе ле ний" та риф, ро бо та над яким, ра зом з
інши ми пи тан ня ми сти му лю ван ня роз вит ку
віднов лю валь ної енер ге ти ки, роз по ча ла ся за
ініціати ви "Асоціації "Укргідро е нер го" ще у
2004—2005 ро ках, є на сьо годні го ло вним стиму -
лю ю чим фак то ром її роз вит ку.

1 квітня 2009 ро ку Вер хов на Ра да Ук раїни
прий ня ла За кон Ук раїни "Про вне сен ня змін до
За ко ну Ук раїни "Про еле к т ро е нер ге ти ку" що до
сти му лю ван ня ви ко ри с тан ня аль тер на тив них
дже рел енергії" який суттєво змінив за ко но дав чу
ба зу підтрим ки ви роб ництва з віднов лю ва них
дже рел, що бу ла ви кла де на в За коні Ук раїни
"Про внесен ня змін до де я ких за конів Ук раїни
що до вста нов лен ня "зе ле но го" та ри фу" від 25 ве -
рес ня 2008 ро ку.
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НКРЕ бу ло до ру че но впро ва д жен ня За ко ну
про "зе ле ний" та риф і Комісія роз ро би ла Ме то ди -
ку і Про це ду ру впро ва д жен ня Но во го За ко ну про
"зе ле ний" та риф. Для цієї роз роб ки НКРЕ ви ко -
ри с та ла про цес кон суль ту ван ня з зацікав ле ни ми
сто ро на ми в рам ках ро бо ти ро бо чої гру пи. 

16 лип ня 2009 ро ку НКРЕ за твер ди ла но ву
Ме то ди ку що до "зе ле но го" та ри фу у ви гляді до -
пов нень до по перед ньої По ста но ви НКРЕ № 32
від 21 січня 2009 ро ку про "Про за твер д жен ня По -
ряд ку вста нов лен ня, пе ре гля ду та при пи нен ня дії
"зе ле но го" та ри фу для суб'єктів гос по дарсь кої
діяль ності".

23 лип ня 2009 ро ку, своєю По ста но вою № 857
НКРЕ вста но ви ла "ба зо вий" (або мінімаль ний)
"зе лений" та риф. Тоді ж НКРЕ за твер ди ла По ста -
но вою №866 й перші "зе лені" та ри фи на сер пень
2009 ро ку для 8 суб'єктів, що ек сплу а ту ють ус та -
нов ки з віднов лю валь ни ми дже ре ла ми енергії.

В "но во му" За коні про "зе ле ний" та риф вста -
нов люється пільго вий та риф, ди фе ренційо ва ний
в за леж ності від тех но логії от ри ман ня енергії від
дже ре ла не тра диційної енер ге ти ки, у ви гляді
роздрібно го та ри фу для ук раїнських спо жи вачів
2 кла су, по мно же но го на різні ко ефіцієнти (0,8 —
4,8). За кон про "зе ле ний" та риф за хи щає роз роб -
ників ус та но вок від кур со во го ри зи ку, вста нов -
лю ю чи "Мінімаль ний зе ле ний та риф" на ос нові
роздрібної ціни для спо жи вачів 2 кла су і кур су
обміну грив ня/євро на 1 січня 2009 ро ку.

"Зе ле ний" та риф має діяти до 2030 ро ку. 
Ко ефіцієнт "зе ле но го" та ри фу для но вих ус -

та но вок вве де них в ек сплу а тацію по ви нен змен -
шу ва тись від рівня на січень 2009 ро ку за на ступ -
ною схе мою:

2014 — на 10 %,
2019 — на 20 %,
2024 — на 30 %, 
та ке зни жен ня сто сується та ри фу, який от ри -

му ють нові ус та нов ки, що по чи на ють ек сплу а -
тацію у вка за но му році. За ус та нов ка ми, які
успішно по да ли за яв ки на та риф раніше,
зберігається та риф про тягом всьо го терміну
служ би ус та нов ки.

У За коні про "зе ле ний" та риф вка зується, що
ста ном на 1 січня 2012 ро ку ви ма гається
мінімаль на ча ст ка (30%) ук раїнсько го на пов нен -
ня в ре алізації ус та нов ки (ма теріали, ак ти ви, ро -
бо та, по слу ги) для то го, щоб от ри ма ти "зе ле ний"
та риф. В 2014 році, ця ча ст ка збільшить ся до 50%.

До не доліків За ко ну мож на відне с ти те, що
За кон Ук раїни про "зе ле ний" та риф вста нов лює
період в 20 років для ро бо ти ко ефіцієнтів, не вка -

зу ю чи ніяко го періоду пе ре гля ду. Хо ча, на по гляд
спеціалістів, в та кий дов го ст ро ко вий період важ -
ко оціни ти роз ви ток рівнів ви т рат, особ ли во для
но вих віднов лю ва них тех но логій.

І вже пер ший рік за сто су ван ня "зе ле но го та -
ри фу" у малій гідро е нер ге тиці підтвер див те, що
та кий ме ханізм пе ре гля ду ко ефіцієнтів по ви нен
бу ти про пи са ний у За коні. На прак тиці ви я ви ло -
ся, що для гідро е ле к т ро с танцій по тужність яких
мен ша за 400 кВт ко ефіцієнт рен та бель ності ся гає
межі в 1,3 — 1,4 від вста нов ле но го розміру "зеле -
но го" та ри фу. А при К = 0,8 во ни збит кові. В той
же час, та ких "ста рень ких" МГЕС, що по тре бу ють
ре кон ст рукції, у нас все ж знач на більшість. Та й
вза галі, на наш по гляд, ко ефіцієнт 0,8, тоб то мен -
ший за 1,0, для най по пу лярнішо го з видів віднов -
лю валь ної енер ге ти ки є до волі при низ ли вим і це
ро зуміють і по тенційні інве с то ри.

Од нак по ки що, по при все ска за не ви ще і не
зва жа ю чи на та ке став лен ня за ко но дав ця, ма ла
гідро е нер ге ти ка все ж має й свої пе ре ва ги — во на
при ваб лює, на сам пе ред, зро зумілою тех но логією
ви роб ництва і більш усвідо млю ва ною ре -
алістичністю про ектів. Це підтвер д жує й та кий
факт: за да ни ми веб%сай ту НКРЕ на 31.03.2011р.
се ред 44%х "от ри манців" цьо го сти му лю ю чо го та -
ри фу 31 — влас ни ки та орен дарі ма лих ГЕС.

Сто сов но ж цін на ре кон ст рукцію та будів -
ницт во ма лих ГЕС слід за зна чи ти, що по ки ос нов -
не об лад нан ня віднов ле них об'єктів ма лої гідро е -
нер ге ти ки ре мон ту ва лось з ви ко ри с тан ням ком -
плек ту ю чих де та лей, які зби ра ли ся, як%то ка жуть з
ми ру по ни точці, а здебільшо го шля хом де мон та жу
з та ких же недіючих ана логів, вартість та ких
рекон ст рукцій МГЕС бу ла на межі 1000—1500 у.о.
за 1 кВт по туж ності станції. Сьо годні мож ли вості
та кої ре кон ст рукції вже ви чер пані повністю, на -
сам пе ред то му що всі недіючі МГЕС зовсім не ма -
ють як ос нов но го, так і до поміжно го об лад нан ня.
Тоб то, по тенційним інве с то рам до ве деть ся ку пу -
ва ти та ста ви ти до ла ду тільки но ве об лад нан ня.
За кор донні спеціалісти оціню ють капіта ло в кла -
ден ня в будівництво но вої МГЕС по тужністю до
1 МВт, а са ме про такі недіючі станції йде в ос нов -
но му мо ва, на рівні 7000—9000 у.о. за 1 кВт, роз -
ра хун ки вітчиз ня них фахівців по ка зу ють що цей
рівень мо же бу ти тро хи ниж чий — від 3000 до
5000 у.о. і тільки за по туж ності до 10 МВт він мо -
же бу ти на рівні до 2500 — 3000 у.о., а та ких
станцій се ред недіючих не має й близь ко. Інша
спра ва, як що мо ва йде про зовсім но ве
будівництво на ство рах кар патсь ких річок, що
раніше не роз роб ля ли ся — там до сяг нен ня та ких
по туж но с тей цілком мож ли ве. Терміни ж окуп -
ності та ких ма лих ГЕС, навіть за умов вже діючо -
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го "зе ле но го" та ри фу на ви роб ництво ни ми еле к т -
ро е нергії, бу дуть ся га ти межі в 7—10 років.

Що ж сто сується об лад нан ня для відро д жен -
ня та будівництва ма лих ГЕС, то тут скла ла ся та -
ка си ту ація: серійне ба га то но мен к ла тур не об лад -
нан ня (гідро турбіни, ге не ра то ри) ви роб ляється
тільки за кор до ном. І вартість йо го, звісно, теж
євро пейсь ка. Ук раїнські підприємства ВАТ "Тур -
бо атом" та ДП "За вод "Еле к т ро важ маш", мо жуть
роз ши ри ти но мен к ла ту ру за для за до во лен ня по -
треб ма лої гідро е нер ге ти ки, але для цьо го
потрібно ма ти цільо ву дер жав ну про гра му та обу -
мов ле ний порт фель за мов лень. На сьо годні, оди -
нич ний по пит на об лад нан ня для вітчиз ня них
МГЕС за до воль ня ють ТОВ "Мінігідро" (турбіни)
та ВАТ "За вод ве ли ких еле к т рич них ма шин" (ге -
не ра то ри), але їхні мож ли вості при ма со во му по -
питі об ме жені.

Ук раїна ба га та досвідом будівництва та ек -
сплу а тації ГЕС, у т.ч. й ма лих ГЕС. Досліджен ня
в ча с тині розміщен ня створів ГЕС, про ек ту ван ня
станцій та гре бель, ство рен ня про грам роз вит ку
ма лої гідро е нер ге ти ки мо жуть ви ко на ти про ектні
інсти ту ти "Укргідро про ект" та "Укр вод про ект",
про ектні гру пи ТОВ "Вінни ця С пе цЕ нер го Мон -
таж" та Національ но го універ си те ту вод но го гос -
по дар ст ва та при ро до ко ри с ту ван ня, а ком плекс
робіт з будівництва об'єктів ма лої гідро е нер ге ти -
ки "під ключ" "Кон сорціум "НВП "Укргідро е нер -
го буд", ЗЕА "Но восвіт", ТОВ "Енер гоінвест" та
ряд інших членів Асоціації "Укргідро е нер го", які
ви ко ну ють спеціалізо вані будівель но%мон тажні
ро бо ти.

Го во ря чи про но ве будівництво, теж слід ро -
зуміти, що дер жа ва прак тич но не має мож ли вості
бу ду ва ти малі ГЕС за власні ко ш ти. Кон цепція
роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки Ук раїни, яка бу -
ла роз роб ле на Асоціацією і на прав ле на до
Міністер ст ва па ли ва та енер ге ти ки Ук раїни ще у
2005 році і яка, на жаль, досі не за твер д же на, пе -
ред ба чає виз нан ня ма лої гідро е нер ге ти ки Ук -
раїни при ват ною, за ли ша ю чи за дер жа вою тільки
ко ор ди націю дій з роз бу до ви га лузі і ство рен ня
сти му лю ю чої роз ви ток нор ма тив но%за ко но дав чої
ба зи.

В од но му з розділів кон цепції вже йшла мо ва
про "зе ле не за ко но дав ст во" та не обхідність
здійснен ня з бо ку дер жав них ор ганів уп равління
низ ки пер шо чер го вих за ходів та прий нят тя ря ду
прин ци по вих рішень. Ак цен туємо ува гу на то му,
що не обхідно виз на чи ти дер жав ну струк ту ру, яка
узя ла б на се бе уп равління і ко ор ди націю робіт з
відро д жен ня ма лої гідро е нер ге ти ки, вив чен ня на
рівні об лас них дер жав них адміністрацій та за
їхній кошт технічно%до сяж них, на сьо годні, гідро -
е нер ге тич них по тенціалів ма лих річок, виз на чен -
ня по тенційних створів ма лих ГЕС, ство рен ня об -
лас них про грам роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки
та спро щен ня дозвільних про це дур на от ри ман ня
зе мель них діля нок, пра ва на спеціаль не во до ко -
ри с ту ван ня та будівництво гідро е нер ге тич них
об'єктів. По тенційні інве с то ри че ка ють на рішучі
кро ки з бо ку дер жа ви і го тові інве с ту ва ти в ма лу
гідро е нер ге ти ку Ук раїни не обхідні для її роз бу -
до ви ко ш ти.
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