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Запоріжжю пощастило стати колискою індустріальної 

могутності нашої держави. Вже понад дев'яти десятиліть Дніпро 

перекриває одночасно потужна і витончена підкова греблі 

Дніпрогесу,  найвідомішої греблі не тільки в нашій країні, а й за її 

межами. 

Дніпрогес - візитна картка нашого міста, основа і серце 

запорізького енергопромислового комплексу . За словами архітектора 

В.А. Весніна, Дніпрогес - «максимальне поєднання доцільності і 

краси». Неповторна монументальність і індустріальна могутність 

Дніпрогесу робить його справжнім символом і окрасою нашого 

міста. 

У Дніпрогеса, який має таке героїчне минуле, без сумніву, - 

велике майбутнє. 
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Дніпровська гідроелектростанція (Дніпрогес) - найбільша 

гідроелектростанція, яка забезпечує електроенергією Донецько-

Криворізький промисловий район нашої країни. Станція, що 

знаходиться в нашому рідному місті, є найстарішою серед каскаду 

електростанцій на річці Дніпро. 

Історія будівництва Дніпрогесу дуже цікава. З цим проектом 

пов'язано безліч міфів і легенд. 

 

Протягом багатьох століть судноплавство по Дніпру було 

утруднено грядами порогів,  які і закривали вихід до моря з верхнього 

басейну річки. 

Перша спроба розчищення Дніпровських порогів була 

проведена ще за Петра І. З часів Катерини Великої розроблялися 

проекти, що повинні були поліпшити судноплавство на Дніпрі. За 

наказом Потьомкіна, в район порогів були зігнані десятки тисяч 
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кріпаків і солдатів для їх розчищення. На всіх порогах, що заважають 

судноплавству, були підірвані верхівки кам'яних брил, що стирчали 

над водою. 

У 1781 році почали будувати Фалєєвський шлюз, який значно 

поліпшив судноплавство в порожистій частині Дніпра. Пізніше в 

Старо-Кайдакському і Ненаситецькому порогах спорудили шлюзовані 

(Фалєєвські) канали. Потім на всіх порогах почалося будівництво 

відкритих каналів, огороджених кам'яною накидкою, яке було 

закінчено в 1854 році. Однак ширина каналів виявилася недостатньою 

для проходу суден і при незначному відхиленні від осі каналів і 

швидкій течії води судам загрожувала небезпека. Незабаром 

побудовані канали були занедбані, а потім і зруйновані. 

 

 
 



8 

 

Згодом над проектами використання енергії поточної води і 

створення судноплавного шляху через Дніпровські пороги працювали 

інженери Н. С. Лелявський (1893 р.), В. Е. Тимонов (1894 р.), С. П. 

Максимов і Г. О. Графтіо ( 1905 р.), А. М. Рунда і Д. І. Юскевич (1910 

р.), І. А. Розов і Л. В. Юргевич (1912 р.). Основний акцент в розробці 

проектів робився на розвиток судноплавства; гідроенергетика в цих 

проектах була присутня в світлі дбайливого «використання води, яка 

протікає даром». 

Регулювання витрат води не передбачалося. Ці проекти 

залишилися нездійсненими. 

У 1917 році для вивчення порогової частини Дніпра 

створюється управління, яке очолив професор В.Л.Ніколаі. 
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. У грудні 1920 року вироблений комісією план електрифікації 

всієї країни був схвалений керівництвом країни. За планом, поблизу 

Олександрівська (нині Запоріжжя) планувалося будівництво великої 

Олександрівської гідроелектростанції. 

Вирішували: будувати три греблі або одну, затоплюючи 

величезну територію, на якій живуть близько 50 тисяч чоловік. Генріх 

Графтіо відстоював свій проект, але Сталін віддав перевагу іншому, 

який передбачав зведення грандіозного Дніпрогесу. 

Нарешті  був прийнятий одноплотинний варіант  при 

остаточній  розробці  проекту.  Керували  проектом   відомі 

архітектори, вчені, інженери. Серед них:  

І. Г. Александров - автор і керівник проекту Дніпробуду,    

А. В. Вінтер - начальник будівництва ДніпроГЕСу,         

В. А. Веснін - архітектор, автор проектів ДніпроГЕСу та Соцмістечка,  

Х'ю Купер - головний консультант проекту з американської сторони. 

Реалізація проекту повинна була вирішити ряд 

народногосподарських завдань, таких як будівництво потужної 

гідроелектростанції, що забезпечувала б дешевою електроенергією 

створювану найбільшу в країні південну металургійну базу; створення 

судноплавного шляху в районі Дніпровських порогів; іригацію 

великого масиву посушливих південноукраїнських земель. 

У проектуванні і будівництві використовувався досвід таких 

ГЕС, як «Куінстон» на Ніагарі, «Айль-Малинь» на річці Сагеней і 

«Ла-Габель» на річці Св. Лаврентія. 
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Згідно з останнім проектом, гребля Дніпрогесу мала описувати 

дугу радіусом 600 м. 

І. Г. Александров запропонував 

використовувати весь перепад Дніпра на 

порожистій ділянці в одному місці. У січні 

1921 року в Москві була створена проектна 

організація - Дніпробуд, яка спочатку 

складалася з декількох техніків і інженерів на 

чолі з І. Г. Александровим. Співробітники цієї 

організації вивчали знайдені в архівах 

Петрограда та Києва матеріали раніше 

проведених на Дніпрі геодезичних та гідрологічних досліджень, в 

літні місяці вони проводили роботи на місці майбутнього будівництва. 

Александров був відряджений до Америки для консультації по 

закінченому проекту. Його консультантами були фахівці різних фірм, 

зокрема, відомий американський гідробудівник Х'ю Купер, який 

поставився до нього доброзичливо, при цьому рекомендував ряд 

заходів, які могли б скоротити витрату матеріалу і час будівництва. 

Александров захоплювався досягненнями американської технології і 

вітав їх використання на Дніпробуді. 

В умовах 1922 року 

негайно приступити до втілення в 

життя проекту було неможливо, 

тому в плані ГОЕЛРО на 1921-

1922 роки були намічені тільки 

попередні дослідження і 

підготовчі роботи, а на 1923-1926 
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роки була запланована споруда Олександрівської греблі. 

Промисловість не виробляла енергоагрегатів необхідної потужності, а 

економічна ізоляція Радянської Росії ще не була повністю подолана. 

Світова економічна криза, яка не торкнулася СРСР, допомогла 

вирішити проблему з постачанням обладнання - американська 

компанія «General Electric» запропонувала повний цикл будівництва 

ГЕС, однак в СРСР вже була зроблена розробка гідроелектростанції, а 

в американській компанії закупили тільки відсутнє обладнання. 

27 листопада 1926 року керівництво СРСР прийняло рішення 

про будівництво Дніпрогесу. Досвіду будівництва великих 

гідротехнічних об'єктів в Радянському Союзі і в Європі раніше не 

було. 

31 січня 1927 року було прийнято рішення про початок 

зведення Дніпробуду, в якому було підкреслено, що воно повинно 

вестися «власними ресурсами за умови залучення компетентної 

іноземної допомоги». 

Місце під будівництво станції вибрали у колонії Кічкас, в п'яти 

кілометрах від тодішнього міста. 

Терміни здійснення плану ГОЕЛРО в частині будівництва 

Дніпровської гідроелектростанції були зрушені через великі масштаби 

втілення плану ГОЕЛРО по зведенню інших електростанцій, а також 

з-за підвищеної складності станції, брак коштів і труднощів 

післявоєнного часу. Після закінчення Громадянської війни, в умовах 

розрухи, міжнародної ізоляції, коли не було де отримати позики на 

програму індустріалізації, Радянський Союз експортував нафту, ліс і 

найприбутковіший товар - зерно. Ця торгівля приносила в казну 
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кошти, але їх не вистачало. Їх могло дати тільки село, яке обклали як 

прямими, так і прихованими податками. В країні були введені 

завищені ціни на промислові товари і сильно занижені - на сільські. 

Це було усвідомленою економічною політикою викачування з села 

коштів на індустріалізацію. 

Вартість проекту станції спочатку оцінювалася в 50 млн 

доларів, пізніше оцінка збільшилася до 100 млн доларів. Вартість 

повного проекту, що включала вартість шлюзу, заводів і будівництво 

Соцмістечка, склала 400 млн доларів. 

15 березня 1927 року в районі Кічкаса прогриміли перші 

вибухи, які сповістили про початок земляних робіт на будівництві 

Дніпрогесу. Над гранітною скелею затріпотів червоний вимпел 

«Дніпробуд розпочато!». 

Урочиста закладка відбулася 8 листопада того ж року. 

Завдяки вдалому вибору місця для греблі, затопленню 

підлягали лише 15,5 тис. га землі, в більшості своїй, малопридатною 

для сільського господарства. 

Наймали робітників звідусіль: відставних військових, на 

біржах праці, селян. Дуже багато було, так званих, «сезонників» або 

«відхідників», тобто селян, які після посівної йшли з сіл на заробітки і 

поверталися назад в серпні, коли починалося збирання врожаю. 

Плинність робочих була величезною - близько 300%, тобто, як 

писалося в одному офіційному журналі, потрібно було наймати 5 

робочих, щоб постійно мати одного. Найбільш затребуваними були 

висококваліфіковані робітники. 
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Для підвищення кваліфікації робітників на Дніпробуді були створені 

робочі вечірні школи, де робітники повинні були підвищувати свій 

професійний рівень. 

Члени партії, кандидати та комсомольці, які брали участь в 

організації виробництва, крім зарплати, яку отримували фахівці, 

отримували надбавку, мали спеціальні привілеї і підвищення по 

службі. У «нового» керівництва були величезні привілеї: поліпшені 

квартири (котеджі), приховуваний від населення щомісячний пайок, 

наповнений малодоступними товарами і продуктам. 

Американські консультанти в Олександрівську жили також c 

великим комфортом. Їм надали кілька шестикімнатних цегельних 

котеджів, в кожному з яких були - кухня, ванна, централізоване 

опалення, гаряча і холодна вода. Їжу везли морем з США через Одесу. 

Були два корти з бетонним і чотири з ґрунтовим покриттям і місце для 

гри в гольф. 

У той же час робітники жили 

скупчено в бараках, часто без питної 

води, довго працювали, не мали 

предметів першої необхідності. 

Треба віддати належне 

Олександру Вінтеру – насамперед, він 

зайнявся побутовими питаннями для 

забезпечення життя і праці робітників. 

На правому березі була побудована 

громадська їдальня, розрахована на вісім тисяч обідів в день. 

Устаткування для їдальні закупили в Німеччині. До 1928 року 
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побудували п'ять селищ для будівельників на правому березі Дніпра і 

один на лівому. Всього було побудовано 658 будинків, гуртожитків і 

бараків, амбулаторія, фільтраційна і пожежна станції, зимовий і літній 

театри, школа, дитсадок і багато іншого. У Вінтера був прямолінійний 

і різкий характер. Ходив він у високих чоботях, усюди заглядав, мацав 

все руками, давав вказівки щодо найменших дрібниць. Влаштовував 

скандали, коли бачив якесь неподобство. Вимагав від місцевого 

виконкому заборонити продаж горілки. Коли ж за нею стали  їздити в 

навколишні села, Вінтер відправив телеграму уряду УРСР: "Прошу 

заборонити продаж горілки в усьому районі". У нього не було сім'ї, а 

на Дніпрогесі він посивів. 

Поступово житлові умови 

поліпшилися і для робітників. Багато 

радянських і іноземних гостей Дніпробуду 

захоплювалися побутовою обстановкою в 

нових селищах на березі Дніпра. 

У 1929 році В. А. Веснін в складі 

очолюваної ним групи архітекторів 

переміг на конкурсі на проектування 

ДніпроГЕСу. Після закінчення 

будівництва електростанції в 1932 році В. 

А. Веснін відзначав, що колективу 

архітекторів в проекті електростанції 

«вдалося досягти максимального поєднання доцільності і краси». 

План Шостого селища, як часто називають це місце запорожці, був 

складений в 1928 році. А вже через рік в голому степу, поряд з 

Дніпробудом, почало зводитися «ідеальне соціалістичне місто». Втім, 
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як його тільки не називали - і містом майбутнього, і містом мрії, і 

навіть містом-садом. Проект цього «диво-града» викликав захват 

навіть за кордоном - в 1937 і 1939 роках він був відзначений на 

Всесвітніх виставках у Парижі і Нью-Йорку. Що вже говорити про 

Батьківщину - в СРСР він довгий час вважався еталоном 

містобудування. 

Але якщо в листопаді 1927 року на будівництві працювали 13 

тисяч осіб, то в жовтні 1931 року їх було  вже 43 тисячі, а в 1932 році - 

63 тисячі будівельників. І це без урахування членів їх сімей. У 

підсумку умови життя робітників Дніпробуду стали знов дуже 

важкими. До того ж, фактично, будівельники перебували на 

становищі в'язнів. 

На початку будівництва 

праця була майже не 

механізованою. Кам'яні брили, 

роздроблені кирками і ломами, 

вручну вантажили на носилки 

або платформи. 

Зараз в потерни - 

величезні бетонні тунелі в 

утробі Дніпрогесу - щомиті просочується всього лише склянка води, 

що свідчить про дуже високу якість бетону. Ще б йому не бути 

високим, адже будівельники Дніпробуду круглий рік місили його 

ногами.  

Американські консультанти навіть билися об заклад - як довго 

витримають люди таку каторжну працю. Відомо, що при будівництві 
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"Дамби Гувера", де широко застосовувалися екскаватори і 

бетономішалки, загинули 96 робітників. Скільки будівельників 

Дніпробуду передчасно пішли з життя, ніхто не рахував. 

Один з нащадків робочих, які брали участь у грандіозній 

будові, згадував: «Якось в компанії зайшла розмова про будівництво 

Дніпрогесу і дізнався, що проходячи повз невеликого скверика 

навпроти Ленінської райдержадміністрації, виявляється, проходжу 

повз кладовище померлих будівельників Дніпрогесу» ... 

У серпні 1927 року з США прибули перші екскаватори 

«Маріон» і самоперекідні візки-думкари, якими замінили носилки і 

звільнили робітників від важкої фізичної праці. Але вже через рік на 

Дніпробуд надійшли наші перші радянські екскаватори «Червоний 

путиловець», які нічим не поступалися американським. 
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За пропозицією О. В. Вінтера допрацьовується і змінюється 

проект: замість будівництва в дві черги і установки турбін 

потужністю по 30 тис. КВт Олександр Васильович, на підставі точних 

розрахунків, пропонує будувати електростанцію в одну чергу, 

скоротивши число гідроагрегатів з тринадцяти до дев'яти і 

застосувавши турбіни по 60 тис. кВт. Відповідно, збільшувалася 

загальна потужність ГЕС до 540 тис. КВт. Американці в той час не 

робили турбін такої потужності і були вражені, коли радянський 

інженер запропонував зварену конструкцію генератора і ротора. 

Згодом, енергетики всього світу стали використовувати зварні 

конструкції у великих агрегатах. 

У 1930 році компанія General Electric поставила п'ять 

генераторів для ДніпроГЕСу. Перший агрегат був запущений 1 травня 

1932 року. На відкритті запалилися гірлянди електричних вогнів, а 10 
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жовтня того ж року станція стала до ладу діючих підприємств. У 1939 

році ДніпроГЕС досяг проектної потужності 560 МВт. 

 

 

 

Урочисте відкриття Дніпрогесу було призначено на 1 жовтня, 

але Сталін запропонував об’єднати відкриття з днем народження 

начальника будівництва. 10 жовтня 1932 року на пуск прибули М. 

Калінін, С. Орджонікідзе, С. Косіор, французький письменник Анрі 

Барбюс, 118 представників преси, з них 36 зарубіжних. На пусковому 

майданчику юрмилися тисячі делегатів найбільших фабрик і заводів 

Союзу, колгоспники, представники радянської громадськості, 

іноземні гості. Привітання будівельникам надіслав Йосип  Сталін.  
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Зі спогадів свідка, "два дні тривали банкети в ресторанах на 

правому і лівому березі. На столах - великий вибір страв, вина з 

підвалів Масандри. 

Демократія була повна: 

поруч із прославленим 

комбригом сидів рядовий 

колгоспник, з академіком 

чокався монтажник. У 

конторах відділів стояли 

столи з горілкою, м'ясом, 

хлібом. Будь-хто міг випити і 

закусити, скільки душа забажає! " 

Спорудження високою греблі і судноплавного шлюзу дозво-

лило організувати наскрізне судноплавство по Дніпру. По вперше 

спорудженим в країні високовольтних лініях електропередачі 

напругою 154 Кв електроенергія Дніпрогесу передавалася в 

Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, 

Нікополь, сприяючи швидкому розвитку промисловості і 

електрифікації міст і сіл Придністров'я. Починаючи з 1936 року, 

Дніпровська ГЕС щорічно виробляла понад 2 млрд. Квт/г 

електроенергії, тобто більше, ніж всі електростанції дореволюційної 

Росії. До 1936 року собівартість кіловат-години знизилася до 0,5 коп., 

що було важливим показником успішної роботи колективу. З 1932 по 

1941 рік Дніпровська ГЕС дала країні 16 млрд Квт/г електроенергії. 

На базі ДніпроГЕСу за період 1931-1932 року в Запоріжжі були 

побудовані: ремонтно-механічний завод, коксо-бензоловий комбінат, 

Дніпросталь, хімкомбінат, Дніпросплав і шлакоцементний завод.  
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17 вересня 1932 року «за особливо видатну роботу на 

Дніпрогесі» 6 американських консультантів (Франк Фейфер, Чарльз 

Джон Томсон, Вільгельм Петрикович Меф, Х'ю Купер, Фрідріх 

Вільгельмович Вінтер, Георг Себастьянович Біндер), очолюваних 

шеф-консультантом Купером і інженером «General Electric» 

Томсоном, були нагороджені 

орденами Трудового Червоного 

Прапора. 

  ДніпроГЕС також 

нагороджений орденом 

Трудового Червоного Прапора 

(1939). 

 Після закінчення 

будівництва електростанції  В. А. Веснін писав: «У Дніпрогесі нам 
вдалося досягти максимального поєднання доцільності і краси. 
Ми знайшли рельєфний архітектурний вираз технічної ідеї 
Дніпробуду, спорудивши будівлю, краса якої полягає не в 
приклеєній ліпнині або нагромадженні колон. Ми, в невідомих 
досі в зарубіжній архітектурі масштабах, застосували такі 
будівельні матеріали, як скло, марблит і інші. Це дало 
можливість розсунути стіни споруди, досягнувши надзвичайної 
широти і простору в приміщенні, площа якого не ширше 20 
метрів, при довжині в 250 метрів. » 

1-а черга Дніпрогесу була побудована в 1927-32 роках, але під 

час Великої Вітчизняної війни зруйнована двічі ...   
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Черговою датою народження Дніпрогесу стало 3 березня 1947 

року, коли був пущений перший гідроагрегат станції потужністю 72 

МВт. 

Після війни проект відновлення Запоріжжя і станції очолював 

В. А. Веснін. При його консультаціях відродженням комплексу 

займався один з авторів проекту Г. Орлов. 

ДніпроГЕС входив в Єдину енергетичну систему Європейської 

частини СРСР і постачав електроенергію Придніпров'ю, Донбасу і 

Кривому Рогу. 

У 1997-2002 рр. проведена перша, а з 2006 року започаткована 

друга черга реконструкції Дніпровського каскаду ГЕС, що включала 

також реконструкцію обладнання ДніпроГЕСу. Унікальна 

гідроелектростанція стала символом цілої епохи, творінням рук людей 

різних націй і народів, вітчизняних і зарубіжних спеціалістів. 

Дніпрогес – не просто промисловий об’єкт, колиска індустріальної 

могутності Запоріжжя, а й унікальна архітектурна будова, що вражає 

уяву своєю красою, продуманістю та досконалістю. 

Дніпрогес – не лише пам’ятник історії, втілення самовідданості 

та ентузіазму багатьох поколінь, а і  шедевр інженерної думки, який і 

сьогодні, через дев’ять десятиліть після свого народження, вражає 

точністю інженерних рішень, запасом надійності та економічної 

ефективності. Цей надзвичайно мобільний і динамічний у роботі 

гідровузол на Дніпрі й дотепер - один із найбільш значимих у системі 

енергозабезпечення України. 
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