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ГГ
ідро е нер ге ти ка у світі сьо годні є од ним

із найбільших дже рел віднов лю ва ної
енергії, по різним оцінкам в за галь но му

ба лансі світо во го ви роб ництва скла дає до 15 %.
Енер ге тич на си с те ма Ук раїни на сьо годні до -

сить по туж на на євразійсько му про сторі, су мар на
по тужність еле к т ро с танцій ста но вить близь ко
53,8 ГВт. В по точ но му часі ОЕС Ук раїни функ -
ціо нує син хрон но з енер го си с те ма ми Росії, Біло -
русі, Мол до ви. Західна ча с ти на ОЕС, так зва ний
"Бур ш тинсь кий острів", функціонує син хрон но з
ENTSO0E ("Євро пейсь ке співто ва ри ст во опе ра -
торів магістраль них ме реж в га лузі еле к т ро е нер -
ге ти ки"), що доз во ляє здійсню ва ти ек с порт еле к -
т рич ної енергії до Угор щи ни, Ру мунії та Сло вач -
чи ни. 

До скла ду ОЕС Ук раїни вхо дять атомні, теп -
лові та гідро е ле к т ро с танції, в ній до б ре роз ви нені
магістральні еле к т ричні ме режі, а та кож роз -
подільчі еле к т ричні ме режі. Доміну ю че по ло жен -
ня в сек торі ви роб ництва еле к т ро е нергії зай ма -
ють ТЕС та АЕС, їх ча ст ка в ба лансі по туж ності
та еле к т рич ної енергії ста но вить близь ко 77 %,
ви роб ництво ни ми еле к т рич ної енергії до ся гає
85% від за галь но го об ся гу, на ГЕС та ГАЕС (за -
галь ною по тужністю 5,3 ГВТ) в свою чер гу ви роб -
ляється ли ше 7 % за галь ної кількості еле к т ро е -
нергії, їх ча ст ка по вста нов леній по туж ності ста -
но вить близько 10 %. Це ство рює суттєві об ме -
жен ня при ма не в руванні та надійності енер го си с -
те ми Ук раїни, оскільки ГЕС і ГА ЕС є єди ни ми
ви со ко ма не в рени ми еле к т ро с танціями в си с темі.

Про гнозні мо де лю ван ня існу ю чих па ра метрів
ОЕС Ук раїни по ка зу ють, що в період з 2013 до
2019 ро ку ви ник не до сить помітній дефіцит по -
туж но с тей. При чи на ви ник нен ня — вивід з ек -
сплу а тації енер гоб локів ТЕС, що відпра цю ва ли
по над 300 тис. го дин. Дефіцит після 2019 ро ку бу -
де ліквіду ва ти ся, го ло вним чи ном, за ра ху нок но -
во го будів ництва вугільних енер гоб локів. Нас -

туп ний дефіцит після 2022—2024 років бу де обу -
мов ле но рос том по пи ту на еле к т ро е нергію та по -
чат ком ос та точ но го ви во ду з ек сплу а тації блоків
АЕС. Ці технічні пе ре ду мо ви на кла да ють ся на
еко номічні та ге о політичні скла дові, зо к ре ма в
Ук раїні, за умо ви ви со ких цін на імпор то ва ний
при род ний газ і підви щен ня ви мог з без пе ки
АЕС, а та кож з ура ху ван ням за галь но євро пейсь -
кої тен денції рос ту ба зо вої долі віднов лю ва них
дже рел, по крит тя ко ли вань по пи ту в пер спек тиві
бу дуть за без пе чу ва ти ГЕС та ГА ЕС, ос кіль ки во -
ни да ють най більш де шеві пікові та ре зер вні по -
туж  ності без ви кидів у дов кілля. 

Як що раніше будівництво ГА ЕС роз гля да -
лось ли ше в кон тексті не обхідної на яв ності
відповідної ре гу лю ю чої ге не ру ю чої по туж ності
для ро бо ти в тан демі з АЕС і ТЕС, то сьо го дні
функції ГА ЕС знач но роз  ши ри ли ся і її ро бо та
стає суттєвою скла до вою ефек тив но го функціо -
ну  ван ня не тра ди цій них дже  рел ге не рації, зо к ре -
ма, со няч них та вітро вих стан цій, при цьо му до -
ля ос танніх з кож ним ро ком сут тєво збіль шу єть -
ся і в про гнозі до 2030 ро ку цільо вий рівень вста -
нов ле ної по туж ності цих станцій змо же скла да -
ти в ОЕС Ук раїни 4,5—6,5 ГВт. 

При по даль шо му роз вит ку еле к т ро е нер ге ти -
ки на базі суттєво го збільшен ня ча ст ки віднов лю -
валь них дже рел енергії, в пер шу чер гу енергії сон -
ця та енергії вітру, гідро е нер ге ти ка відігра ва ти ме
най важ ливішу роль в оп тимізації струк ту ри ге не -
ру ю чих по туж но с тей ОЕС Ук раїни, оскільки бу -
де за без пе чу ва ти її не обхідну ма не в реність та
надійність. Онов ле ною Енер ге тич ною стра тегією
Ук раїни до 2030 ро ку відмічається, що за
будь0яко го сце нарію роз вит ку по пи ту
електроенергії не обхідне бу дів ництво гідро0 і
гідро а ку му лю ю чих електростанцій. 

Ос нов ни ми пріори тет ни ми на прям ка ми роз -
вит ку гідро е нер ге ти ки Ук раїни на сьо годні є
будівництво трьох ГА ЕС: найбільшої в Європі
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Дністровсь кої — по тужністю 2268 МВт, Канів сь -
кої — по тужністю 1000 МВт та Та ш лиць кої — по -
тужністю 900 МВт, а та кож за вер шен ня ре кон ст -
рукції всіх ГЕС Дніпровсь ко го ка с ка ду та роз ши -
рення Каховської ГЕС, будів ництво ГЕС на верх -
нь о му Дністрі та на р. Тисі, з ви ко нан ням про ти -
па вод ко вих за ходів, роз гор тан ня будівництва ма -
лих ГЕС. На сьо годнішній день ос воєно біля 60% із
за галь но го еко номічно ефек тив но го гідро е нер ге -
тич но го по тенціалу Ук раїни в 17,5 млрд. кВт·год.

ПАТ "Укргідро е нер го" — го ло вна гідро ге не -
ру ю ча ком панія Ук раїни, яка за без пе чує по крит -
тя піко вих на ван та жень, ре гу лю ван ня ча с то ти і
по туж ності, мобільний аварійний ре зерв в об'єд -
на ній енер го си с темі Ук раїни. Дніпровсь кий ка с -
кад ГЕС є од ним з найбільших гідро с по руд у сві -
ті і зай має клю чо ве місце в ре гу лю ванні ОЕС Ук  -
раїни. До скла ду ПАТ "Укргідро е не ро" вхо дять та -
кож Дністровсь ка ГЕС та Дністровсь ка ГА ЕС. Су -
мар на вста нов ле на по тужність стан цій ПАТ
"Укргідро е нер го" ста но вить 5040 мВт, ви роб -
ництво еле к т ро е нергії ста но вить по над 10 млрд.
кВт·го дин на рік, кількість гідро а г ре гатів — 101 од.
Та кож в Ук раїні ек сплу а тується Та ш лиць ка
ГАЕС, що вхо дить до скла ду НА ЕК "Енер го а том"
та малі ГЕС різних форм влас ності. За зна чи мо, що
ПАТ "Укргідро е нер го" за без пе чує близь ко 94 % ге -
не рації еле к т ро е нергії з усіх віднов лю валь них
дже рел країни.

Слід відміти ти, що на сьо годнішній день всі
ГЕС ПАТ "Укргідро е нер го" відпра цю ва ли від 40 до
60 років і більше, на при клад Дніпро ГЕС — вже 80
років, то му на ша ком панія здійснює ре кон ст рукцію
та мо дернізацію ГЕС Дніпровсь ко го ка с ка ду. 

Ціля ми цьо го про ек ту є:
0 про дов жен ня стро ку надійної ек сплу а тації

гідро е ле к т ро с танцій на 40—50 років;
0 збільшен ня по туж ності ГЕС на 300 мВт та

ви роб ництва піко вої еле к т ро е нергії за ра ху нок
ККД гідро а г ре гатів біля 350 млн кВт·год;

0 здійснен ня ком плек су за ходів по за без пе -
чен ню без пе ки ек сплу а тації земляних та бе тон -
них гре бель і гідро ме ханічно го об лад нан ня ГЕС;

0 підви щен ня еко логічної без пе ки функ ціо ну -
ван ня ГЕС;

0 впро ва д жен ня су час них ав то ма тич них си с -
тем ре гу лю ван ня, уп равління та кон тро лю на аг -
ре гат но му та станційно му рівнях і су час но го на -
дій но го об лад нан ня для гос тропіко вих гідро е ле к -
т ро с танцій.

Ре кон ст рукція, і це ду же важ ли во, про во дить -
ся в умо вах діючих ГЕС. Цілком ре абіліто ва но 55
гідро а г ре гатів, вста нов ле на по тужність ГЕС То -
ва ри ст ва зрос ла на 233 мВт.

Впро ва д же но в ро бо ту більше 500 оди ниць
су час но го еле к т ро об лад нан 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 на пру ги).

Впер ше в Ук раїні та дер жа вах СНД впро ва д -
же на ав то ма ти зо ва на си с те ма кон тро лю без пе ки
гідро технічних спо руд на Київській, Кре мен чуць -
кій та Ка ховській ГЕС. До 2014 ро ку такі си с те ми
бу дуть впро ва д жені на всіх ГЕС То ва ри ст ва.

Про ект реконструкції ре алізується за фі нан -
со вої підт рим  ки Міжна род но го бан ку ре кон ст -
рукції та роз вит ку, ЄБРР, ЄІБ, гран то вих та
власних коштів.

Під час ре кон ст рукції ГЕС про во ди лась не
тільки оцінка стійкості та без пе ки гре бель, а й
аналіз ро бо ти всієї си с те ми ка с ка ду Дніпровсь -
ких ГЕС, який од но знач но довів мож ливість та,
пев ною мірою, не обхідність, збільшен ня по туж -
ності Ка ховсь кої ГЕС, що зна хо дить ся на най -
нижчій схо динці Дніпровсь ко го ка с ка ду.

Кон суль тант ЄБРР — німець ка ком панія
Fichtner ви ко нує ком плекс не технічне, соціаль -
но0еко логічне, еко номічне та фінан со ве обґрун ту -
ван ня Про ек ту "Збільшен ня по туж ності Ка ховсь -
кої ГЕС". Про ект ни ми про ро б ка ми пе ред ба -
чається, що за галь на су мар на по тужність Ка -
ховсь кої ГЕС зро с те при близ но на 270 МВт, ре -
алізація про ек ту доз во лить пе ре ве с ти Ка ховсь ку
ГЕС з ба зо во го графіка до бо вих на ван та жень в
піко вий. За пла но ва ний строк ре алізації про ек ту
скла дає 5 років. За вер ши ти будівництво станції
пла нується до 2020 ро ку. 

Дру гим на прям ком ви ко ри с тан ня ве ли кої
гідро е нер ге ти ки в Ук раїні є по крит тя ко ли вань
графіка на ван та жень та за без пе чення аварійно го
та ча с тот но го ре зервів в ОЕС Ук раїни.

В да ний час в ОЕС Ук раїни існує дефіцит ре -
зервів по туж ності ав то ма тич но го вто рин но го ре -
гу лю ван ня. Сьо годні діапа зон ав то ма тич но го вто -
рин но го ре гу лю ван ня підтри мується 6 гідро а г ре -
га та ми Дніпровсь кої ГЕС01 за галь ною по -
тужністю 432 МВт, що не є до статнім у ви пад ку
відклю чен ня енер гоб ло ка по тужністю 1000 МВт.
Єди ним спо со бом за без пе чи ти на явність швид ко -
с тар ту ю чо го ре зер ву по туж ності в ОЕС Ук раїни є
пер спек тив не будівництво ГА ЕС, які візьмуть на
се бе ре гу лю ван ня до бо во го графіка. 

Як бу ло раніше вка за но, од ни ми із пріори тет -
них про ектів у най б лиж чій пер спек тиві є: 

0 за вер шен ня пер шої чер ги Дністровсь кої
ГАЕС;

0 будівництво дру гої чер ги Дністровсь кої
ГАЕС;

0 про дов жен ня будівництва Канівської ГАЕС.
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За галь на по тужність Дністровської ГАЕС
скла де 2268 МВт, при 7 аг ре га тах, оди нич ною по -
тужністю 324 МВт в турбінно му ре жимі і 421 МВт
— в на сос но му.

На сьо годнішній день пра цює один гідро а г ре -
гат, в кінці 2013 ро ку пла нується вве с ти в дію
дру гий і в першому кварталі 2015 ро ку — третій
гідро а г ре гат.

ІІ чер га будівництва Дністровсь кої ГА ЕС пе -
ред ба чається у складі 40х гідро а г ре гатів су мар -
ною по тужністю 1296 МВт.

Пла нується та ка чер говість вве ден ня гідро а г -
ре гатів:

0 гідро а г ре гат № 4 — 2016 рік,
0 гідро а г ре гат № 5 — 2017 рік,
0 гідро а г ре гат № 6 — 2018 рік,
0 гідро а г ре гат № 7 — 2019 рік.
Будівництво Канівської ГА ЕС пла ну ва лось

роз по ча ти ще в се ре дині 800х років ми ну ло го сто -
літ тя. На по чат ку 900х років ми ну ло го століття
бу ло за про ва д же но мо ра торій на будівництво да -
ної станції, але вже на по чат ку цьо го століття мо -
ра торій на будівництво цьо го об'єкту зня то,
оскільки по тре ба в збільшенні ре гу лю ю чих по -
туж но с тей в енер го си с темі Ук раїни по ста ла до -
стат ньо гос тро, а ре аль на аль тер на ти ва за зна че но -
му про ек ту відсут ня, оскільки єди не аль тер на тив -
не дже ре ло ре гу лю ван ня піко вих на ван та жень —
це па ро га зо ва ус та нов ка, пра цю ю ча на при род но -
му газі, який Ук раїна імпор тує з Росії та Євро пи. 

За галь на по тужність ГА ЕС скла де 1000 МВт,
при 4 аг ре га тах оди нич ною по тужністю 250 МВт
в турбінно му ре жимі і 260 МВт — в на сос но му.

Що сто сується дже рел фінан су ван ня, то ПАТ
"Укргідро е нер го" зна хо дить ся в ак тивній фазі пе -
ре мо вин із міжна род ни ми інве с то ра ми (США,
Ки тай) та міжна род ни ми фінан со ви ми ор -
ганізаціями (МБРР, ЄІБ, ЄБРР) і на сьо годні ми
відкриті для пе ре мо вин із усіма зацікав ле ни ми
(як за кор дон ни ми, так і вітчиз ня ни ми) інве с то ра -
ми для сумісної ре алізації цьо го про ек ту.

Ре алізація про ектів, доз во лить до 2030 р. до ве -
с ти ча ст ку ма не в ре них по туж но с тей ГЕС і ГАЕС у
за галь но му ба лансі га лузі до 16 %, що відповідає
струк турі енер ге ти ки роз ви не них країн.

За да ни ми ек с пертів, ос нов ний не ви ко ри с та -

ний гідро е нер ге тич ний по тенціал Ук раїни зо се -
ре д же ний в ба сей нах річок Ти си і Верх нь о го
Дністра. Еко номічно ви прав да на ча с ти на по -
тенціалу цих річок орієнтов но мо же ста но ви ти
близь ко 3 млрд. кВт·год при за гальній вста нов -
леній по туж ності до 1200 МВт .

Онов ле ною Енер ге тич ною стра тегією Ук -
раїни пе ред ба че но, що до 2030 ро ку малі ГЕС ма -
ють ви роб ля ти 4,3 млрд. кВт·год, або 2,5 % від за -
галь но го об ся гу еле к т ро е нергії.

При ваб ли вим та кож є будівництво ка с ка ду
ма лих ГЕС на р. Дністер, в верхній йо го ча с тині.
Ос новні по каз ни ки будівництва ка с ка ду ма лих
ГЕС на р. Дністер це:

0 будівництво ше с ти ГЕС в рай оні сел Петрів,
Уніж, Ли тячі, За лещіки, Устьє, Синь ков з
мінімаль ною по тужністю 20 МВт , мак си маль ною
до 60 МВт кож на, та оди нич ною по тужністю кож -
но го гідро а г ре га ту 10 МВт. 

0 за галь ний період будівництва: 7,5 років
(1,5—2 ро ки на кож ну ГЕС).

Ук раїна має прак тич но всі не обхідні умо ви
для ство рен ня і функціону ван ня всьо го життєво -
го цик лу ма лих ГЕС, по чи на ю чи з про ек ту ван ня і
закінчу ю чи ек сплу а тацією. Вве ден ня "зе ле но го
та ри фу" знач но впли ну ло на еко номічні по каз ни -
ки та інве с тиційну при ваб ливість ма лих ГЕС, ста -
ло важ ли вим ва же лем сти му лю ван ня їх роз вит ку. 

Зви чай но, в ціло му си ту ація в енер ге тиці мо -
же зміню ва ти ся, з ог ля ду, в пер шу чер гу, на си ту -
ацію на га зо во му рин ку, але потрібно ви хо ди ти з
то го, що будь0які зміни на вряд чи торк нуть ся
гідро е нер ге ти ки, оскільки ос тан ня на се ред нь о ст -
ро ко ву та дов го ст ро ко ву пер спек ти ву за ли шить -
ся найбільш при ваб ли вою з точ ки зо ру ціни для
кон крет но го спо жи ва ча.

Пи тан ня ре гу лю ван ня до бо вих графіків на -
ван та жень ОЕС Ук раїни, мобільний ре зерв по -
туж ності та інше бу дуть і на далі вирішу ва тись са -
ме за вдя ки існу ю чому в Ук раїні гідро е нер ге тич -
но му по тенціалу.

Пи тан ня еко логії де далі на бу ває все більшої
ак ту аль ності під час прий нят тя тих чи інших
рішень віднос но ви бо ру аль тер на тив за сто су ван -
ня різно манітних спо собів ви роб ництва еле к т ро е -
нергії, і тут гідро е нер ге ти ка зай має гідне місце по -
ряд із інши ми не тра диційни ми дже ре ла ми ви роб -
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