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Загальні дані про компанію ПрАТ «Укргідроенерго»
ПрАТ «Укргідроенерго» – головна гідрогенеруюча
компанія України, яка забезпечує покриття пікових
навантажень, регулювання частоти і потужності,
мобільний аварійний резерв в об'єднаній
енергосистемі України.
Частка потужностей в балансі енергосистеми України
складає приблизно 8 %.

Для досягнення стратегічних цілей планується до 2020 року
ввести в експлуатацію 978,2 МВт нових потужностей, до 2026
року буде введено всього 3540 МВт нових потужностей,
сумарна встановлена потужність складе 8868,4 МВт, а частка
ПрАТ «Укргідроенерго» сягне 15,5% в загальному балансі
потужності ОЕС України.

― Сумарна встановлена потужність станцій УГЕ (станом на
01.04.2017) – 5744,8 МВт

― Середньорічний виробіток електроенергії - 10 млрд. кВт*г
― Кількість гідроагрегатів - 103
― Загальна корисна ємність водосховищ - 21 км3
― Загальна протяжність земляних гребель - 100 км

― Загальна чисельність працівників компанії - 2988 осіб
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Стратегічні цілі ПрАТ «Укргідроенерго»
Задачею діяльності ПрАТ «Укргідроенерго» є забезпечення енергосистеми України електроенергією
та резервом потужності з відновлюваних джерел, а саме – гідроресурсів річок Дніпро та Дністер.
Ця задача розповсюджується не тільки на сьогодення, а і на перспективу
30-40 років.
Стратегічні цілі ПрАТ «Укргідроенерго» включають в себе:
― забезпечення надійного стану та якісної експлуатації встановленого обладнання та гідроспоруд;
― розбудова генеруючих потужностей на р. Дніпро та Дністер.

Для досягнення стратегічних цілей планується до 2020 року ввести в експлуатацію 978,2 МВт нових
потужностей, до 2026 року буде введено всього 3540 МВт нових потужностей, сумарна встановлена
потужність складе 8868,4 МВт, а частка ПрАТ «Укргідроенерго» сягне 15,5% в загальному балансі
потужності ОЕС України.
Стратегія ПрАТ «Укргідроенерго» базується на таких чинниках:
― використання енергоефективного обладнання, цифрових систем керування технологічними
процесами, сучасних матеріалів та будівельних технологій і т.д.;
― мінімізація негативного впливу на довкілля, обов'язкове впровадження компенсуючих
природоохоронних заходів;
― забезпечення
соціального
захисту
працівників
та
регіонів
діяльності
ПрАТ «Укргідроенерго», зокрема розвиток соціальної інфраструктури районів будівництва нових
потужностей.
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Взаємозв’язок стратегічних цілей ПрАТ «Укргідроенерго»
та стратегічних цілей і пріоритетів розвитку України
Програма розвитку
Консолідація з
Середньостроковий план
Енергетична стратегія
гідроенергетики
Стратегією сталого
пріоритетних дій Уряду Консолідація з Планом
України на період до
на період до 2026 року,
розвитку «Україна до 2020 року,
розвитку Об’єднаної
2030 р., схвалена
№ Стратегічні цілі суб’єкта
схвалена розпорядженням
2020», схваленою
затверджений
енергетичної системи
розпорядженням КМУ від
господарювання
Кабінету Міністрів України
указом Президента
розпорядженням
України
п/п
24.07.2013 № 1071
від 13 липня 2016 р. № 552- України від 12.01.2015
Кабінету Міністрів
на наступні десять років
р
№ 5/2015
України від 3 квітня 2017
НЕК Укренерго
р. N 275-р
1
2
3
4
5
6
7
ІІ черга реконструкції
1.
ГЕС
Забезпечення
Будівництво I черги
енергетичної безпеки
2.
Дністровської ГАЕС
Реалізація проектів в
держави шляхом
Будівництво IІ черги
рамках реалізації
ефективного розвитку
3.
Дністровської ГАЕС
"Програми
гідроенергетики з
Реалізація проекту
енергонезалежності" та
максимальним
Реалізація проекту
Реалізація проекту
передбачена розділом
"Програми збереження
використанням
передбачена розділом 3
передбачена додатком 5
Будівництво Канівської
«Основні напрями розвитку
навколишнього
економічно ефективного
4.
пунктом 2.7
«План розвитку
ГАЕС
гідроенергетики.
середовища" вектору
гідроенергетичного
генеруючих потужностей
Перспективні проекти
руху «Безпека»,
потенціалу.
на гідроелектростанціях
нового будівництва та
виконання заходів в Збільшення регулюючих
(ГЕС) та
реконструкції
рамках "Програми
маневрових потужностей
гідроакумулюючих
гідрогенеруючих
енергоефективності" та гідроелектростанцій і
Будівництво Каховської
електростанціях (ГАЕС) на
потужностей»
"Програми залучення
гідроакумулюючих
5. ГЕС-2
період до 2026 року»
інвестицій" вектору руху
електростанцій.
«Розвиток»
Залучення кредитних
ресурсів для реалізації
Запропоновано до
проекту «Будівництво
Будівництво каскаду
включення до
Канівської ГАЕС».
Енергетичної стратегії
6. ГЕС на верхньому
Дністрі
України на період до 2030
р. при її оновленні
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Інвестиційні проекти ПрАТ «Укргідроенерго»
Будівництво
І черги Дністровської ГАЕС
Будівництво
ІІ черги Дністровської ГАЕС

Будівництво Канівської ГАЕС

Будівництво Каховської ГЕС-2

Друга черга реконструкції ГЕС
ПрАТ «Укргідроенерго»
Будівництво
каскаду ГЕС в верхній частині р. Дністер

• активно реалізується – введено в експлуатацію три ГА
по 324 МВт для добового регулювання та аварійного
резерву системи;
• ведуться будівельні роботи по збільшенню об'єму
нижньої водойми, що підвищить ефективність роботи
та стабільність гідрологічного режиму Дністра
• ведуться будівельні роботи та виготовлення основного
гідросилового обладнання
• очікуваний результат – 324 МВт – генераторний
режим, 421 МВт – насосний режим для добового
регулювання та аварійного резерву системи

• 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
• ТЕО будівництва отримало позитивний висновок
ДП «Укрдержбудекспертиза» від 23.08.2016 №001769-15/ПБ. Кабінет Міністрів України затвердив
техніко-економічне обґрунтування будівництва
вартістю 13,4 млрд. грн розпорядженням від
10.03.2017 №156-р
• очікуваний результат – нові 250 МВт (4х62,5) та
переведення діючих 351 МВт потужностей ГЕС-1 з
денної зони в пікову та напівпікову

• активно реалізується
• очікуваний приріст потужності – 425,6 МВт
• подовження терміну експлуатації ГЕС на 30-40 років
• передпроектні роботи
• очікуваний результат – 390 МВт потужності з
відновлюваних джерел , захист від паводків і
зменшення наслідків антропогенного впливу у
басейні Дністра , поліпшення умов водопостачання

6

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

Ефект від
впровадження

Технічні
характеристики:

•Чернівецька область, Сокирянський район, Василівська
сільска рада, м. Новодністровськ.

• Виробіток цінної пікової електроенергії складе
4,2 млн.
кВт*год/добу
• 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.

•Встановлена потужність, в генераторному та насосному
режимах, МВт - 972/1263
•Кількість гідроагрегатів (ГА) - 3 од.
•Об'єм верхнього водосховища, млн. м3: повний - 41,43,
корисний - 32,7
•Об'єм нижнього водосховища, млн. м3: повний – 58,1,
корисний – 51,6
•Час роботи трьома гідроагрегатами протягом доби в
насосному/турбінному режимах – 7 /6,37 год.
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Опис та актуальний стан реалізації проекту будівництва І черги Дністровської
ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів
Кошторисна вартість

Актуальний стан

Соціальна
складова проекту

•Вартість проекту будівництва першої черги в складі 3-х
агрегатів становить 14 793,5 млн. грн.
•Джерела фінансування: власні кошти 100 % (прибуток,
кредити вітчизняних банків, бюджетні кошти, облігації)

•ГД-1 - здано в експлуатацію в грудні 2010 р.
•ГД-2 – здано в експлуатацію в грудні 2014 р.
•ГД-3 – здано в експлуатацію в серпні 2016 р.
•Основні гідротехнічні споруди ГАЕС (верхня водойма,
водоприймач, водовід, водовипуск) знаходяться під
напором води, в робочому стані
•Гідроагрегат Дністровської ГАЕС по потужності 324 (421 –
насосний режим) 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).

•В соціальну інфраструктуру інвестовано 162,2 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.
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Наступні кроки реалізації проекту



Завершення загальнобудівельних робіт та прийняття в експлуатацію І черги в складі
трьох агрегатів – 2019 рік;
Забезпечення джерел фінансування заходів згідно графіку будівництва.
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Опис та актуальний стан проекту «Будівництво ІІ черги Дністровської ГАЕС»
Місцезнаходження

Ефект від
впровадження

Технічні
характеристики:

Кошторисна
вартість

Актуальний стан

•Чернівецька область, Сокирянський район,
Василівська сільска рада, м. Новодністровськ.

• 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 1481 млн. грн., що
завантажить потужності даних виробництв на 2 роки.
•Встановлена потужність 324 МВт в генераторному
режим 421 МВт в насосному режимі
•Кількість гідроагрегатів (ГА) - 1 од. (324/421 МВт)

• Проект "Дністровська ГАЕС. Будівництво другої черги
ГАЕС у складі гідроагрегату № 4" затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16
березня 2017 року № 164-р.
• Вартість складає близько 4,513 млрд. грн.
• Розробляється робоча проектна документація

• Завершено роботи по шахті ГА4
• В рамках І черги:
-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
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Наступні кроки реалізації проекту
 забезпечення джерел фінансування заходів згідно графіку будівництва

Будівництво гідроагрегатів №5 – 7 Дністровської ГАЕС буде здійснюватись
паралельно з будівництвом нових енергоблоків Хмельницької АЕС, рішення уряду
щодо термінів будівництва буде прийнято окремо.
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Опис та актуальний стан проекту «Будівництво Канівської ГАЕС»
Місцезнаходження

Системний ефект

• с. Бучак, Канівського району, Черкаської області

•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.

Технічні
характеристики:

•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.

Кошторисна вартість

•Загальна кошторисна вартість – 11 984,3 млн.грн
•Джерела фінансування: власні кошти 10 %, кредити МФО 90 %

Актуальний стан

•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.).

Соціальна складова
проекту

Канівська ГАЕС

•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

Канів
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Заходи щодо реалізації проекту на 2017 рік
•

визначення джерел фінансування будівництва;

•

завершення процедури землевідводу;

•

внесення проекту у перелік проектів, що підлягають державній підтримці;

•

надання всебічної підтримки проекту будівництва Канівської ГАЕС, як одному з

пріоритетних у галузі міжнародної співпраці.
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Опис та актуальний стан проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2»
Місцезнаходження

Системний ефект

Технічні
характеристики:

• м. Нова Каховка Херсонської області, на правому
примиканні існуючої земляної греблі Каховської ГЕС

•Зростання потужності Каховського гідровузла з 334,8 МВт
до 584,8 МВт; що збільшить піковий виробіток із
зменшенням кількості пусків блоків ТЕС (економія газу,
мазуту), стабілізацією їх навантаження та ККД (економія
вугілля);
•Підвищення стабільності енергосистеми за рахунок
участі Каховської ГЕС-2 в системі автоматичного
регулювання частоти та потужності.

•Встановлена потужність - 250 МВт
•Кількість гідроагрегатів (ГА) - 4 од.х 62,5 МВт.

Кошторисна
вартість

• Вартість будівництва згідно ТЕО складає 13,468 млн грн.
• Джерела фінансування: власні кошти 10 %, кредити МФО
до 90 %
• Європейський Інвестиційний банк, Європейський банк
реконструкції та розвитку та німецький державний банк
– Kreditanstalt für Wiederaufbau повідомили про
зацікавленість у фінансуванні проекту

Актуальний стан

• ТЕО будівництва отримало позитивний висновок
ДП «Укрдержбудекспертиза» від 23.08.2016 №00-176915/ПБ. Кабінет Міністрів України затвердив технікоекономічне обґрунтування будівництва вартістю 13,4
млрд. грн розпорядженням від 10.03.2017 №156-р
•Проведено громадські слухання щодо впливу на
довкілля. Результати голосування – позитивні.
• ТЕО у міжнародному форматі (Feasibility Study) –
розроблено. ОВНСС та інші природоохоронні документи
в міжнародному форматі – готовність 65%.

Вплив на довкілля

• Екологічна нейтральність, мінімальний вплив на
навколишнє середовище. Покращення проточності в
нижній частині та дельті Дніпра
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Наступні кроки реалізації проекту на 2017-2018 роки
• Завершити розроблення оцінки впливу на навколишнє та соціальне
середовище в міжнародному форматі;
• Ініціювати залучення кредитних коштів МФО – ЕБРР, ЕІБ та KFW;
• Виконати наступний етап проектування (Проект) та подати його на державну
експертизу.
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Опис та актуальний стан проекту «Друга черга реконструкції ГЕС
ПрАТ «Укргідроенерго»
Місцезнаходження

• станції ПрАТ «Укргідроенерго» на р. Дніпро та р. Дністер

З самого початку у проекті приймає участь Світовий Банк, з 2012 ЕБРР та ЕІБ, ІІ
етап проекту розпочато у 2006 році, роботи будуть завершені в 2026 році. До
реалізації проекту залучені такі відомі іноземні компанії як Andritz Hydro GmbH
(реконструкція трьох гідроагрегатів Дніпровської ГЕС-1), Emerson (реконструкція
системи управління на всіх філіях). Вітчизняна компанія ПАТ “Турбоатом”, в
рамках проекту ІІ етапу, виконує реконструкцію двох блоків Канівської ГЕС,
гідроагрегатів на Кременчуцькій ГЕС і Каховській ГЕС.

Цілі проекту

• Реконструкція 71 гідроагрегатів та встановлення нових
регуляторів швидкості, систем збудження, систем
управління та моніторингу, системи діагностики, систем
захисту, генераторних вимикачів
• Реконструкція
гідромеханічного
обладнання
та
гідротехнічних споруд, а також будівель ГЕС
• Впровадження Систем автоматичного моніторингу
безпеки гребель
• Загальний очікуваний приріст потужності за результатами
реконструкції складе 425,6 МВт.

Етапи впровадження

• ІІ етап (2006-2026рр.) на даний час реконструйовано 44
гідроагрегати, отримано приріст потужностей на 181,9
МВт, планується до 2026 року реконструювати ще 33
агрегатів. Таким чином буде отримано приріст потужності
на ІІ етапі проектний – 307 МВт
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Опис та актуальний стан проекту
«Будівництво каскаду верхньодністровських ГЕС»

Кошторисна вартість

Соціальна складова проекту

Місцезнаходження

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

Системний ефект

• Додаткові регулюючі потужності з
відновлюваних джерел

Технічні
характеристики:

• Встановлена потужність –
390 МВт
• Кількість станцій - 6 од.

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

• Створення каскаду ГЕС поліпшить соціально-економічні умови проживання населення, завдяки:
захисту від паводків; зменшенню наслідків глобального потепління для Карпатського регіону
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 )
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Наступні кроки реалізації проекту
1. Виконання із залученням інститутів НАН України вишукувань для підготовки
повідомлення про плановану діяльність ПрАТ «Укргідроенерго», яка підлягає оцінці
впливу на довкілля, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації
розділів ТЕО з оцінки впливу на навколишнє середовище. Згідно до ч.2 ст. 5 Закону
України "Про оцінку впливу на довкілля“ а також Конвенції Espoo в частині
транскордонних впливів повідомлення включатиме наступну інформацію:
―
наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для
безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни,
біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних
територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для
сукупності цих факторів,
―
наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які
є результатом зміни цих факторів при різних варіантах будівництва ГЕС з
водосховищами комплексного використання з уточненням кількості ГЕС,
створів їх розташування і основних показників,
2. Інформування громадськості а також державних органів Республіки Молдова ,
щодо результатів вишукувань
3. Початок розроблення ТЕО
―отримання підтвердження зацікавленості
участі у проекті від можливих інвесторів та
кредитно-фінансових установ;
―розроблення ТЕО проекту та отримання
висновку державної експертизи – 2018-19 роки;
―розроблення проекту – з 2020 року;
―початок будівництва – 2021 рік.
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