
Програма розвитку гідроенергетики України
до 2026 року 



Передумови та мета Програми розвитку гідроенергетики
України до 2026 року 

Передумови
Актуальність розробки нової Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року обумовлено
необхідністю успішної реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, Національного
плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року та поглибленням інтеграційних процесів
ОЕС України з ENTSO-E.

Головна мета реалізації Програми
- введення в експлуатацію 3540 МВт нових потужностей
- доведення виробітку маневрової (пікової) електроенергії до загально прийнятних та економічно-
ефективних нормативів – 15,5%
- зменшення залежності країни від імпорту органічного палива
- зменшення техногенного навантаження на довкілля

Реалізація Програми дозволить
- довести виробітку маневрової (пікової) електроенергії до загально прийнятних та економічно

ефективних нормативів
- вирішити низку існуючих питань, пов’язаних з вторинним регулюванням в енергосистемі
- забезпечити швидкий аварійний резерв
- збільшити кількість екологічно чистої електроенергії в загальному балансі ОЕС України
- поліпшити природне та соціальне середовище і як наслідок, здоров’я нації в цілому
- збільшити долю ГАЕС в загальному обсязі встановленої потужності гідростанцій до 40% і більше
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Сучасний стан та перспективи розвитку гідроенергетики України

Об’єкт 2016 (МВт) 2026 (МВт)

ГЕС Дніпровського Каскаду 3847 3981,9

ГЕС Дністровського Каскаду 743 743

Київська ГАЕС 235,5 235,5

Ташлицька ГАЕС 302 906

Дністровська ГАЕС 972
2268

з урахуванням ГА 5-7

Канівська ГАЕС - 1000

Каховська ГЕС-2 - 250

Каскад Верхньодністровських
ГЕС 

- 390

Всього 6099,5 9774,4
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Інвестиційні проекти ПАТ «Укргідроенерго»

• активно реалізується - введено два ГА по 324 МВт,    
ГА№ 3 завершені пусконалагоджувальні випробування

• очікуваний результат – 972 МВт (3х324) –
генераторний режим для добового регулювання та 
аварійного резерву системи, 1263 МВт (3х421) у 
насосному режимі

Будівництво 
І черги Дністровської ГАЕС

• підготовчі роботи для початку будівництва
• очікуваний результат – 324 МВт– генераторний 

режим, 421 МВт – насосний режим для добового 
регулювання та аварійного резерву системи

Будівництво 
ІІ черги Дністровської ГАЕС в складі  ГА №4

• підготовчі роботи для початку будівництва
• очікуваний результат – 1 000 МВт (4х250) –

генераторний режим, 1040 МВт (4х260) – насосний 
режим для добового регулювання та аварійного 
резерву системи 

Будівництво Канівської ГАЕС

• Експертиза ТЕО
• очікуваний результат – нові 250 МВт (4х62,5) та 

переведення діючих  335 МВт потужностей ГЕС з 
базової та напівпікової зони в пікову

Будівництво Каховської ГЕС-2

• активно реалізується
• очікуваний результат – 425,1 МВт
• подовження терміну експлуатації  ГЕС на 30-40 років

Друга черга реконструкції  ГЕС 
ПАТ «Укргідроенерго»

• передпроектні роботи
• очікуваний результат – 390 МВт, захист від паводків, 

поліпшення умов водопостачання, 
електропостачання, рекреації в прилеглих населених 
пунктах і в цілому екологічних умов інше

Будівництво 
каскаду ГЕС в верхній частині р. Дністер 

4



Опис та актуальний стан проекту «Друга черга реконструкції ГЕС 
ПАТ «Укргідроенерго»

• станції ПАТ «Укргідроенерго» на р. Дніпро та р. ДністерМісцезнаходження

Проект розпочато у 2006 році, роботи будуть завершені в 2026 році.

• Реконструкція 76 гідроагрегатів та встановлення нових
регуляторів швидкості, систем збудження, систем
управління та моніторингу, системи діагностики, систем
захисту, генераторних вимикачів

• Реконструкція гідромеханічного обладнання та
гідротехнічних споруд

• Впровадження Систем автоматичного моніторингу
безпеки гребель

• Покращення системи управління ПАТ «Укргідроенерго»
та умов роботи персоналу

• Загальний очікуваний приріст потужності за результатами
реконструкції складе 425,1 МВт.

Цілі проекту

• І етап (1995-2002 рр.) реконструйовано 16 гідроагрегатів,
а на 54 здійснено заміну систем управління. В результаті
отримано приріст потужностей на 88,1 МВт та приріст
щорічного виробітку пікової електроенергії на
95 млн. кВт*год.

• Проміжний етап (2003-2005 рр.) реконструйовано
7 агрегатів та отримано приріст потужності 30 МВт

• ІІ етап (2006-2021рр.) на даний час реконструйовано 42
гідроагрегати, отримано приріст потужностей на 163 МВт,
планується до 2026 року реконструювати ще 34 агрегатів.
Таким чином буде отримано приріст потужності на ІІ
етапі проектний – 307 МВт

Етапи впровадження

5



Опис та актуальний стан реалізації проекту будівництва І черги Дністровської 
ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів

•м. Новодністровськ, Чернівецької область Місцезнаходження

• Додатковий виробіток  цінної пікової електроенергії складе         
4,2 млн. кВт*год.

• Системний ефект  стримування росту тарифу на 
електроенергію в Україні від заміщення теплових 
енергоблоків, стабілізації їх навантаження та ККД. 
Загальносистемний  добовий ефект від одного  гідроагрегата 
324 МВт складає в середньому 2,1 млн. грн. і  складається з:

• заміщення споживання природного газу для енергоблоків 
ТЕС. В залежності від стану АЕС, а також можливості вугільних 
ТЕС нести навантаження та регулювати роботу 
енергосистеми України, зменшення споживання складає  
щодоби 100  тис.м3

• економії вугілля за рахунок зменшення перехідних та 
неекономічних режимів енергоблоків ТЕС. Економія складає 
від 1010 тон твердого палива щодоби.

Ефект від 
впровадження

•Встановлена потужність, в генераторному   та  насосному  
режимах, МВт  - 972/1263   

•Кількість гідроагрегатів (ГА)  - 3 од. 

•Об'єм верхнього басейну, млн. м3: повний - 41,43, корисний -
32,7 

•Час роботи трьома гідроагрегатами протягом доби в 
насосному/турбінному режимах – 4,3/4,0 год.

Технічні 
характеристики:
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Опис та актуальний стан реалізації проекту будівництва І черги Дністровської 
ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів

•Вартість проекту будівництва першої черги в складі 3-х 
агрегатів становить 10 926 млн. грн.

•Джерела фінансування: власні кошти 100 % (прибуток 
та кредити вітчизняних банків )

Кошторисна вартість

•ГД-1 - здано в експлуатацію в грудні 2010 р. 

•ГД-2 – здано в експлуатацію в грудні 2014 р.

•ГД-3 – в завершальній стадії випробування з набором 
повної потужності та пусконалагоджувальні роботи

•Основні гідротехнічні споруди ГАЕС (верхня водойма, 
водоприймач, водовід, водовипуск) знаходяться під 
напором  води, в робочому стані

•Гідроагрегат Дністровської ГАЕС по потужності 421 МВт. 
займає третє місце в світі після ГАЕС  Бас Каунті США з 
потужністю одного агрегату 462 МВт (загалом шість 
агрегатів)  та ГАЕС Каннагава Японія з потужністю одного 
агрегату 470 МВт (загалом  2 агрегати).

Актуальний стан 

•В соціальну інфраструктуру інвестовано  127,3 млн. грн. 
(збудовано лікарню у м. Новодністровськ, житловий 
будинок на 114 квартир для експлуатаційного 
персоналу Дністровської ГАЕС)

•Будівництво забезпечує близько 1500 робочих місць 
для працівників підрядних організацій.

•Буде забезпечено близько 300 робочих місць на 
експлуатації станції.

•Забезпечені замовлення та відповідно робочі місця на 
заводах-виробниках обладнання ПАТ «Турбоатом», ДП 
«Електроважмаш» інші.

•Десятки українських підприємств отримують
замовлення на виготовлення матеріалів для станції, що
створює додаткові робочі місця.

Соціальна 
складова проекту 
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Опис та актуальний стан проекту «Будівництво ІІ черги Дністровської ГАЕС»

•м. Новодністровськ, Чернівецької область Місцезнаходження

• Зниження кількості пусків блоків ТЕС (економія газу, 
мазуту), стабілізація їх навантаження та ККД 
(економія вугілля), забезпечення роботи нових блоків 
АЕС в умовах змінних режимів ОЕС України

• Буде розміщено додаткові замовлення на заводах 
ПАТ «Турбоатом» та ДП «Електроважмаш» на 
загальну суму близько 800 млн. грн., що завантажить 
потужності даних виробництв на 2 роки.

Ефект від 
впровадження

•Встановлена потужність 324 МВт в генераторному 
режим 421 МВт в насосному режимі

•Кількість гідроагрегатів (ГА)  - 1 од. (324/421 МВт)

Технічні 
характеристики:

• Вартість будівництва другої черги Дністровської ГАЕС 
буде визначена після розроблення проекту

• Орієнтовна вартість складає 2.8 млрд. грн.

• Детальна проектна документація на другу чергу не 
розроблялася.

• Джерела фінансування: будуть визначатися при 
затвердженні титулу

Кошторисна 
вартість

• Завершено роботи по шахті ГА4
• Виконано значний об'єм робіт по водоводам.
• Частково виконано опускний колодязь для ГА 5
• Верхня водойма наповнена водою і готова для 

роботи в проектному режимі
• Водоприймач та водовипуск готові до роботи   

Актуальний стан 
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Опис та актуальний стан проекту «Будівництво Канівської ГАЕС»
• с. Бучак, Канівського району, Черкаської областіМісцезнаходження

•Зниження кількості пусків теплових блоків, стабілізація їх 
навантаження та ККД. Загальносистемний ефект при заміщенні 
енергоблоків ТЕС:
- заміщення споживання природного газу для пусків енергоблоків 
ТЕС. В залежності від стану АЕС, а також можливості вугільних ТЕС 
нести навантаження та регулювати роботу енергосистеми України, 
середньорічна економія природного газу  складає  125 млн.м3
- економія вугілля за рахунок зменшення перехідних та 
неекономічних режимів енергоблоків ТЕС. Середньорічна економія 
вугілля  складає 557,4 тис тон твердого палива.

Системний ефект

•Встановлена потужність в генераторному режимі – 1 000 МВт, 
в насосному режимі – 1 040 МВТ

•Кількість гідроагрегатів (ГА)  - 4 од. 

•Об'єм верхнього басейну: корисний - 17  млн. м3

повний – 20 млн. м3

•Час роботи протягом доби в насосному/турбінному режимах
– 5,3/4,25 год.

Технічні 
характеристики:

•Загальна кошторисна вартість – 11 984,3 млн.грн

•Джерела фінансування: власні кошти 10 %, кредити МФО 90 %
Кошторисна вартість

•11.12.2013 – розпорядженням Кабінету Міністрів України № 
1050-р затверджено проект та титул будови «Будівництво 
Канівської ГАЕС»

•Існує частина інфраструктури для будівництва Канівської ГАЕС: 
є дороги, тимчасові будівлі знаходяться у початковій стадії 
будівництва (незавершене будівництво 1991 р.).

Актуальний стан 

•Розвиток інфраструктури Черкаської області – 302 млн. грн. 

•Нові робочі місця для місцевого населення (кількість 
працівників  задіяних при будівництві – близько 2 000 осіб, 
кількість експлуатаційного персоналу - 236 осіб)

•Екологічна нейтральність, мінімальний вплив на навколишнє 
середовище

Соціальна складова 
проекту

Канівська ГАЕС

Канів
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Опис та актуальний стан проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2»

Місце нової

ГЕС-2

(варіант І)

Існуюча ГЕС-1

Місце нової ГЕС-2

(варіант ІІ)

• м. Нова Каховка Херсонської областіМісцезнаходження

•Встановлення додаткових агрегатів дозволить підвищити 
використання в піковий та напівпіковий період стоку 
всіма турбінами Каховської ГЕС до 95%, і тим самим 
збільшити виробіток енергії в пікові години навантажень 
із зниженням кількості пусків блоків ТЕС (економія газу, 
мазуту), стабілізація їх навантаження та ККД (економія 
вугілля).

Системний ефект

•Встановлена потужність - 250 МВт

•Кількість гідроагрегатів (ГА)  - 4 од.х 62,5 МВт.

Технічні 
характеристики:

• Орієнтовна вартість будівництва складає 420 млн. €

• Джерела фінансування: власні кошти 10 %, кредити МФО 
90 %

• Європейський Інвестиційний банк, Європейський банк 
реконструкції та розвитку та німецький державний банк 
– Kreditanstalt für Wiederaufbau готові надати 
фінансування

Кошторисна 
вартість

•ТЕО будівництва розроблено та надано на державну 
експертизу

• Проведено громадські слухання щодо впливу на 
довкілля
• Завершено розроблення  обґрунтування в 
міжнародному форматі (Feasibility Study)

Актуальний стан 

• Екологічна нейтральність, мінімальний вплив на 
навколишнє середовище

Соціальна 
складова проекту
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Опис та актуальний стан проекту «Будівництво каскаду ГЕС в верхній 
частині р. Дністер»

• ділянка верхнього Дністра в Івано-
Франківській, Тернопільській та 
Чернівецькій областях від с. Довге 
до виклинювання водосховища 
Дністровського гідровузла, 
довжиною близько 220 км

Місцезнаходження

• Додаткові регулюючі потужності з 
відновлюваних джерелСистемний ефект

• Встановлена потужність –
390 МВт

• Кількість станцій - 6 од. 

Технічні 
характеристики:

• Орієнтовна вартість будівництва складає  1100 млн. євро. 
(попередні проектні розробки ПАТ «Укргідропроект»)

Кошторисна вартість

• Створення каскаду ГЕС поліпшить соціально-економічні умови проживання населення, завдяки: 
захисту від паводків; поліпшенню умов водопостачання, електропостачання, створенню та 
подальшому використанню будівельної інфраструктури, поліпшення транспортних умов завдяки 
будівництву, мостових переїздів через гідровузли (при вартості одного автодорожнього переходу 
через р. Дністер близько 250 млн. грн.); притоку в регіон інвестицій; створення робочих місць для 
місцевого населення (кількість залучених на час будівництва - приблизно 2 000 осіб ) 

Соціальна складова проекту
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Ефективність та очікувані результати реалізації Програми

Основні результати реалізації Програми
- завершення другої черги реконструкції ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» з продовженням їх експлуатаційного ресурсу на

30-40 років та підвищення потужності на 134,9 МВт, підвищення рівня безпеки експлуатації
- введення нових високоманеврових потужностей ГЕС (640 МВт) та ГАЕС (2900 МВт) для регулювання добового та

тижневого графіків навантажень енергосистеми

Додатковий ефект від реалізації Програми
- підвищення якості електроенергії
- зниження собівартості виробітку електроенергії
- зменшення викидів продуктів горіння від ТЕС на органічному паливі
- зменшення аварійності на ТЕС у зв’язку із зменшенням непроектних маневрових режимів роботи
- покращення соціально-економічних і екологічних умов
- підвищення рівня безпеки гідроенергетичних об'єктів та суттєве зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій
- мінімізація ризику економічних збитків, пов'язаних із виникненням аварійних ситуацій та ліквідацією наслідків.

Введення в експлуатацію Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів та Канівської ГАЕС забезпечить
середньорічну економію природного газу при пусках енергоблоків ТЕС в обсязі 238,5 млн. м3.
При заміщенні ГАЕС енергоблоків ТЕС середньорічна економія вугілля очікується в обсягах 1581,8 тис. т.
Будівництво ГЕС та ГАЕС дозволить збільшити кількість робочих місць в регіонах будівництва до 3000 тис. під час
проведення робіт протягом принаймні 5-6 років та близько 300-400 місць на період роботи ГЕС, тобто протягом майже
100 років і це мова йде про лише про робочі місця для промислового персоналу.

Зменшення техногенного навантаження на довкілля та покращення умов проживання, зниження шкідливого впливу
викидів на здоров'я населення за рахунок зменшеного використання органічного палива і викидів забруднюючих
речовин в навколишнє середовище, в тому числі парникових газів.
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Результати Програми розвитку гідроенергетики України

Введення в експлуатацію нових потужностей 3540 

Частка гідроенергії у валовому кінцевому обсязі споживання 
енергії (2026 рік)

15,5%

Середньорічна економія споживання:
- газу
- вугілля

238,5 млн.м3
1582 тис. тон

Щорічне скорочення викидів:
- СО2
- SO2
- NОx

3,42 млн.тон
42 тис. тон

10,8 тис. тон

Кількість нових робочих місць до 2026 року Більше 12 тис.
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Дякую за увагу!


