




 

 

 

 

 

 
 

                                                                                           Вихідні дані на проектування 

 

З М І С Т 

      

1. Рішення XX сесії VII скликання Лугівської сільської ради                                       

від 22 березня 2018 року, № 394; 

2. Топографо-геодезичні матеріали виконані в електронній версії, М 1:500; 

3. Викопіювання з генерального плану с. Луги. 
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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.Загальні дані. 

Мета розробки детального плану – визначення пріоритету місця 

розташування двох міні ГЕС дериваційного типу на р. Балцатул та р. Стоговець 

для подальшої розробки робочого проекту, який відповідатиме виконанню 

державної програми «Комплексне використання водних ресурсів Закарпатської 

області» та «Державної цільової економічної програми енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива» на 2010-2020 роки одним з яких є енергія водних 

ресурсів Закарпатської області.  

Створення міні гідроелектростанцій дериваційного типу на території 

Закарпатської області сприятиме нарощуванню обсягів виробництва та 

споживання електроенергії, виробленої з альтернативних джерел, з метою 

скорочення витрат традиційних паливно-енергетичних ресурсів. 

Доцільність розміщення та будівництва міні гідроелектростанцій 

дериваційного типу такими перевагами: 

1. Природоохоронні аспекти: 

 зменшення використання викопного палива; 

 зменшення викидів вуглекислого газу. 

2. Використання природних джерел енергії – водних ресурсів області. 

3. Можливість швидкого та локального будівництва в умовах постійного 

зростання енергоспоживання. 

          Детальний план території обґрунтування доцільності розміщення міні 

гідроелектростанцій дериваційного типу потужністю до 999 кВт кожна розроблено 

у відповідності до Законів України та вимог містобудівних, санітарно-гігієнічних, 

екологічних і водоохоронних норм: 

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

 Закон України «Про основи містобудування» 

 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

 Закон України «Про альтернативні джерела енергії» 

 Земельний кодекс України 

 ДБН Б.2.2-12:2018  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» 

 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. 

 

2. Містобудівна оцінка території.  

Річка Стоговець є лівою притокою  (головний витік) річки Біла 

Тиса (басейн Дунаю). Стоговець бере початок на південний схід від села Луги, на 

західних схилах гори Стіг (звідси назва річки). Тече переважно на північний захід 

між масивом Рахівські гори та південно-східними відногами Чорногори. На 

південний схід від села Луги приймає праву притоку Бальцатул, даючи початок 

Білій Тисі.  

Більшість основних приток впадають з лівого берега, живлення річки має 

змішаний характер з переважанням дощового. В формуванні стоку беруть участь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B8_(%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B3_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8)
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також снігові та підземні води. Ґрунтові води пов'язані з тріщинами кристалічних 

порід, дають початок численним гірським струмках.  

Велика частина водозабору зайнята буковим лісом з домішками граба, 

ясеня, берези та інших порід, на висотах вище 1000 м. - змішаним лісом з 

переважанням ялини і смереки.  

Долина V-подібної форми, в пропонованому місці розташування 

водозабору  має вигляд ущелини з вузьким дном. Схили переважно опуклі, круті, 

сильно пересічені долинами дрібних приток, балок, вибоїнами і лощинами, 

складеними суглинистими ґрунтами, нерідко оголюються кристалічні породи. 

Русло рівнинне, більшою мірою нерозгалужене. Дно нерівне, у верхів'ї 

кам'янисте. Береги розмиваються, круті і обривисті, заввишки від 0,4 до 3,5 м, 

частіше 0,5 - 1,3 м, місцями зливаються з уступами терас, і схилами долин.  

Більшою мірою вони задерновані, зрідка покриті чагарником і самотніми 

деревами. Швидкість течії 1 – 2 м/сек, на порогах до 3,0 м / сек. Під час високих 

паводків, збільшується до 4,5 м / сек. Вода в річці чиста, прозора, з зеленуватим 

відтінком, без запаху і присмаку, придатна для пиття.       

Проектовані земельні ділянки на яких планується розміщення станційних 

вузлів двох міні гідроелектростанцій дериваційного типу розташовані в межах села 

Луги, на території урочища Тищора. Територія примикає до присадибних ділянок 

існуючої індивідуальної забудови села, з південно-західної сторони, обмежена 

існуючим проїздом загального користування. 

            Розміщення водозабірних частин напірних трубопроводів двох міні 

гідроелектростанцій дериваційного типу передбачається вище по течії річок 

Бальцатул та Стоговець на відстані 6,6 км від межі села Луги. Міні ГЕС будуть 

використовувати напір, створений на ділянках річок між відмітками 808 м 

(водозабір р. Балцатул) і 809 м (водозабір р. Стоговець) та 670 м (станційні вузли 

обох міні ГЕС в межах села Луги). 

          Для спорудження міні гідроелектростанцій з допоміжними спорудами та 

інженерними мережами на річці Балцатул потрібна земельна ділянка площею - 

5.6080 га, на річці Стоговець – 4.9631 га. Проїзди  до водозабірних вузлів ведуть 

від запроектованих станційних вузлів міні ГЕС, вздовж річки у верх проти течії до 

водозабірних частин напірних трубопроводів.  Існуюча дорога, в основному, без 

твердого покриття та її використання в зимових умовах буде ускладнене без 

очищення від снігу. Проектом передбачається покращення існуючого проїзду 

щебенем та комплекс протиерозійних заходів на всій протяжності малої 

гідроелектростанції дериваційного типу. 

На теперішній час земельні ділянки використовуються, як заплава річки. 

До початку розробки наступних стадій проектування (в т.ч. РП) мають бути 

виконані інженерно - геологічні вишукування по всій протяжності малої 

гідроелектростанції дериваційного типу.  

           

              Для спорудження малої гідроелектростанції дериваційного типу на річці 

Балцатул з допоміжними спорудами та інженерними мережами потрібна земельна 

ділянка загальною площею – 56 080 м
2
, в тому числі: 
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- розміщення будівлі малої ГЕС (станційний вузол)  з допоміжними спорудами 

передбачається на земельній  ділянці - площею 583 м
2
; 

 

- прокладка лінійного напірного трубопроводу з охоронними зонами по 5 м в 

кожен бік вздовж р. Балцатул передбачається на земельній  ділянці                            

площею – 48 131 м
2
; 

 

- розміщення водозабірного вузла напірного трубопроводу та відстійника з 

допоміжними спорудами на (р. Балцатул) передбачається на земельній  

ділянці  площею – 7 366 м
2
. 

 

              Для спорудження малої гідроелектростанції дериваційного типу на річці 

Стоговець з допоміжними спорудами та інженерними мережами потрібна земельна 

ділянка загальною площею – 49 631 м
2
, в тому числі: 

 

- розміщення будівлі малої ГЕС (станційний вузол)  з допоміжними спорудами 

передбачається на земельній  ділянці - площею 417 м
2
; 

 

- прокладка лінійного напірного трубопроводу з охоронними зонами по 5 м               

в кожен бік вздовж р. Стоговець передбачається на земельній  ділянці                            

площею – 44 550 м
2
; 

 

- розміщення водозабірного вузла напірного трубопроводу та відстійника з 

допоміжними спорудами на (р. Стоговець) передбачається на земельній  

ділянці  площею – 4 664 м
2
. 

 

          Проїзди  до водозабірних вузлів ідуть по існуючому проїзду загального 

користування в межах села Луги, та по лісовим проїздам, вздовж річок у верх 

проти течії річок. Проїзди, в основному, без твердого покриття, їх використання в 

зимових умовах буде ускладнене без очищення від снігу. Проектом передбачається 

покращення існуючих проїздів щебенем та комплекс протиерозійних заходів на 

всій протяжності малих гідроелектростанцій дериваційного типу. 

         На час розроблення містобудівної документації земельні ділянки, які 

відводяться під розміщення водозаборів та станційних вузлів є вільними від 

забудови. 

 

3. Технічна характеристика малої гідроелектростанції дериваційного      

типу. 

Мала гідроелектростанція дериваційного типу складається з водозабірної 

частини напірного трубопроводу із зрівнювальним резервуар підземного типу, 

дериваційного напірного трубопроводу та будівлі малої ГЕС (Станційний вузол).  
 

3.1. Водозабірна частина напірного трубопроводу. 

Така схема передбачає в складі водозабірного вузла створення невисокого 

підпору води для забезпечення її відбору для потреб гідроенергетичного 

використання. Цей підпор утворюється малою греблею – невеликою 
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перегороджуючою спорудою, розміщеною поперек річки. Споруда має вигляд 

порогу, який утворює основний напір на агрегатах міні ГЕС.  

Поріг накривається спеціальною водоприймальною решіткою «Грізлі».             

Ця запатентована система водозабору складається з екрану водоприймальної сітки 

з вбудованою захисною сіткою. Тоненька водоприймальна решітка – це 

самоочисна решітка, призначена для ГЕС та систем питної води, яка складається з 

решітки (оцинкованої сталі) та тонкої сітки. Форма захисної решітки відповідає 

природному потоку води в річці. Вигляд та внутрішні розміри решітки можуть 

бути адаптовані до місцевих умов.  

Ефект самоочищення тонкої решітки запобігає потраплянню маленьких 

часточок у двигун з водою. Дані частинки рухаються відповідно до природного 

потоку води. Потрапляння піску до водозабору зведено до мінімуму, оскільки 

решітка дуже густа (відстань між розподілом мінімізована і рівна 0,6мм). Не 

потрібно додаткового механічного очищення решітки.  

Ця запатентована система «Грізлі» являється також екологічно вигідною. 

Решітка в свою чергу перешкоджає та унеможливлює потрапляння маленьких 

водних організмів - молоді риб -  у водовідвідну систему.  

              Безпосередньо до низьконапірні греблі примикає допоміжний майданчик, 

для можливості під’їзду автотранспорту обслуговуючого персоналу. Береги річки у 

межах водозабору передбачається укріпити підпірними стінками та габіонами. 

 

3.1. Донний шлюзрегулятор. 
Конструкцією залізобетонної греблі також передбачено донний 

шлюзрегулятор для промиву наносів твердого стоку, деревʹяних решток,  які 

накопичуються у верхньому б'єфі при проходження паводкових вод, а також для 

проведення експлуатаційних, оглядових та ремонтних робіт. Донний шлюз-

регулятор  запроектований у вигляді поверхневого металевого сегментного затвору  

із опускним клапаном (із широким порогом).  Рух затвору відбувається через 

гідропідйомний механізм, який розташований з обох боків греблі.  Гідропідйомний 

механізм спрацьовує автоматично під час підняття рівня води у верхньому б'єфі (в 

період проходження паводку в руслі ріки), завдяки наявності спеціальних датчиків 

рівня води (поплавкового типу).  При проходження паводку,  даний затвор 

пропускає  витрата води  по типу безвакумного водозливу практичного профілю, 

оскільки з  обох боків шлюзу передбачена вентиляційна система (ст. труба Ø. 

200мм), яка покращує експлуатаційні характеристики шлюза. Відкритий кінець 

вентиляції (у верху шлюза) має бути вільний від льоду у зимній період, тому 

бокові стійки оснащені обігрівальними системами. Для забору води в зимній 

період, водозабірна споруда обладнана ст. трубою Ø250мм,  вхідна частина якої 

обладнана сміттє- рибозатримуючою решіткою у вигляді касет фільтруючого 

рибозахисного пристрою.  Рибозахисні касети виконуються з металевого прокату у 

вигляді каркасу обтягнутого сіткою, мають товщину 0,15м і заповннюються 

щебенем або галькою фракцій 20…40мм. З точки зору ефективності рибозахисту 

фільтруючі касети мають найвищі показники і в окремих випадках забезпечують 

100% захист молоді і дорослих особин риб при нормативному показнику – не 

менше 70% (СНиП 2.06.07-87 та ВНД 33-2.3-04-01). В зв‘язку з відносно 

невеликою вагою фільтруючих касет роботи службою експлуатації міні -  ГЕС по 
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їх промивці передбачається проводити без застосування механізмів в меженні 

періоди року при приспущеному рівні води у верхньому б‘єфі в умовах відсутності 

переливу транзитних потоків через водозлив.  

 

3.2. Рибопропускна споруда.  

Міграційні процеси  життєдіяльності водних біоресурсів забезпечує 

нерозривна цілісність водного потоку в річці. Природні, штучно створені 

перепади, греблі та дамби перешкоджають або роблять неможливим вільне 

проходження. У зв‘язку з цим на стадії робочого проекту буде визначенно 

оптимальні місця розташування рибоходів на міні гідроелектростанціях з 

врахуванням біологічних потреб аборигенних водних біоресурсів.  

Вихід води з рибопропуску (вхід для риби) розміщений безпосередньо 

перед греблею. Розміщення входу в рибохід в безпосередній близькості з греблею 

мінімалізує утворення мертвих зон між перешкодою і входом в рибохід.  Це є 

важливим, оскільки риба, що пливе проти течії, може легко пропустити вхід і 

залишитися в пастці в мертвій зоні. Вхід в рибопропускну споруду запроектовано 

розмістити там, де концентрується риба.  Характеристики потоку нижнього б‘єфу і 

структурні елементи гідроелектростанції обумовлюють площу концентрації риби.              

Важливим є те, що цей потік буде чітко відчутний для риби, що рухається 

проти  течії, а спеціально сконструйований  вхід в рибопропускну споруду 

дозволить запливати рибі в рибохід  навіть при низьких рівнях води.  Шляхом 

зменшення  ухилу з‘єднання дна рибоходу з дном річки полегшена міграція 

придонних видів риби і макрозообентосу.  

Водовпуск  рибопропускної споруди (або вихід риби у верхній б‘єф)  

знаходиться  на відстані не менше 3 метрів від водозабірної решітки  для того, щоб 

риба, яка вийшла з рибоходу не скотилась вниз по течії до водозабору.  З метою 

того, щоб риба могла легко залишити рибохід  і потрапити у верхній б‘єф на 

виході з рибопропускної споруди повністю виключено можливість виникнення 

турбулентності,  що сприятиме руху мігруючим водним біоресурсам з рибоходу  у  

верхній б‘єф.   Водозабір  у  тракт рибоходу захищений від сміття плаваючою 

заплавою. Для визначення ефективності роботи рибоходу на виході з тракту 

запроектовано встановлення контрольного приладу – уловлювача. Для 

забезпечення можливості проведення контрольних або ремонтних робіт 

передбачено закриття потоку у верньому бʹєфі  рибоходу за допомогою 

шлюзарегулятора.     Розрахунок витрат води та  безперешкодний прохід мігрантів 

через рибохід буде проводитись з врахуванням періодів низьких рівнів води в 

річках.  По рибоходу риба безперешкодно буде підніматися з нижнього б'єфу у 

верхній на зустріч потоку води, що йде з верхнього б'єфу у нижній.  

 

3.3. Зрівнювальний резервуар підземного типу. 

            Між водозабором та напірним трубопроводом  розташований 

залізобетонний зрівнювальний резервуар підземного типу. Основні функції 

зрівнювального резервуару підземного типу:  

- проведення контрольної очистки води; 

- захист водоприймального отвору турбінного трубопроводу від пошкодження та 

засмічення; - можливість проведення ремонтних робіт; 
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 - здійснення відключення роботи агрегату ГЕС.  

             Додаткові функції зрівнювального резервуару підземного типу:  

- можливість використання об'єму води в якості басейну для плавного 

оперативного  регулювання;  

- скид маленьких частинок льоду, шуги та сміття;  

- змив наносів твердого стоку.  

              Зрівнювальний резервуар  підземного типу обладнаний  необхідними 

автоматизованими та ручними  шлюзами - регуляторами для контрольованого 

наповнення, опорожнення та подачі води у напірний трубопровід.  

 

3.4. Напірний трубопровід.  

            Від підземних резервуарів до будівель ГЕС (станціних вузлів) проектом 

передбачено влаштування дериваційних напірних трубопроводів загальною 

довжиною: 

- 6 675 м. (р. Балцатул); 

- 6 698 м. (р. Стоговець) 

          Проектом передбачена укладка трубопроводів, діаметром 1020 мм з 

посиленою зовнішньою гідроізоляцією заводського виготовлення.  Крім того,  

проектом пропонується  внутрішня окраска трубопроводу  -  фарбування 

погрунтованих поверхонь харчовою емаллю УР-5101 (ТУ 24.3-25218036005:2008), 

призначена для антикорозійного захисту металевих поверхонь підприємств 

харчової промисловості, внутрішніх поверхонь резервуарів для зберігання і 

транспортування харчових продуктів, питтєвої води, трубопроводів, тощо. 

Трубопроводи прокладаються в траншею із середньою глибиною 1,5...3,2м, яка 

утворюється при розробці  до корінного ґрунту з влаштуванням вирівнюючого 

шару з гравійно-піщаної суміші.  Ширина траншеї по дну при трапецеїдальному 

перетині прийнята b=1,8-2,1м.  Після вкладання трубопроводів у траншею, вона 

засипається ґрунтом виїмки і при необхідності надсипається з верху надлишковим 

ґрунтом. 

          Сталева оболонка трубопроводу закріплюється в анкерних опорах закритого 

типу,  які розташовуються у місцях перетину трубопроводу через річку. В місці 

переходу дериваційного трубопроводу  в турбінний трубопровід  перед будівлею 

ГЕС передбачене влаштування анкерної опори  для попередження гідравлічного 

удару. Зміна напрямку осі трубопроводу здійснюється за допомогою коліна,  

радіус осі якого має бути не меншим за три діаметри трубопроводу. Траса 

напірного трубопроводу  проходить закритим типом паралельно лівого або 

правого берега річки,  в основному паралельно лісовим дорогам. Для забезпечення 

будівництва та обслуговування трубопроводу  по всій його довжині 

передбачається  відновлення лісової автомобільної дороги  шляхом підсипки 

земляного полотна твердим покриттям товщ.0,2-0,3м  із встановленням 

необхідних елементів дороги: сигнальні стовпчики, водовідвідні придорожні 

к'ювети, водовідвідні споруди, тощо. В місцях пересічення траси напірного 

трубопроводу через існуючі бокові водотоки проектом передбачається укріплення 

дна та укосів потічків мостінням із каменю на дрібнозернистому бетоні товщ. 0,3-

0,5м  по довжині 4,0м (по 2,0м в сторони від осі трубопроводу). 

 



 

 

9 

            3.5. Будівля ГЕС 

            Станційні вузли малих гідроелектростанцій передбачається розмістити в 

межах села Луги, відмітка – 670 м. Будівля ГЕС - одно поверхова, з надземним 

технічним поверхом, в межах якого розміщена машинна зала.  В машинній залі 

розташована турбіна, монтаж та обслуговування якої здійснюється за допомогою 

кран-балки.  

             Детальним планом передбачено підсипку майданчика, який відводиться під 

розміщення станційних вузлів міні ГЕС, з метою запобігання можливості його 

затоплення під час паводків. Берег річки в межах території, що примикає до 

існуючого проїзду вздовж станційних вузлів передбачається укріпити підпірними 

стінками та габіонами.  

             У зв’язку з розташуванням будівлі ГЕС в межах населеного пункту, при 

розробці наступних етапів проектної документації мають бути передбачені заходи 

для забезпечення нормативного рівню шуму в населених пунктах.  

Безпосередньо біля будівлі ГЕС буде побудована підвищувальна підстанція 

з трансформатором 0,4/10 кВ, потужністю 1000 кВА. Майданчик під 

трансформаторну підстанцію розташований  вище по відміткам, щоб виключити 

можливість її затоплення паводковими водами. 

 

4. Планувальна організація території, організація транспорту, 

благоустрій. 

Планувальна організація території розташування малої гідроелектростанції 

дериваційного типу відповідає технологічному процесу виробництва 

електроенергії. До вказаних об’єктів передбачається вільний під’їзд 

автотранспорту із збереженням існуючих проїздів загального користування по всій 

довжині трубопроводів міні ГЕС.  

Для забезпечення потреб пожежогасіння детальним планом передбачено 

влаштування майданчику для забору води з існуючих річок. Для забезпечення 

побутових потреб персоналу у привізній питній воді на території станційного 

вузла передбачено  влаштування поліетиленового стільникового резервуару з 

насосною станцією заводського виготовлення. Запроектовано влаштування 

огорожі по периметру земельних ділянок, які відводяться під розміщення 

станційного та водозабірного вузлів з освітленням та відео спостереженням, а 

також встановленням попереджувальних об’яв і знаків небезпеки.  

            

           5. Інженерне забезпечення. 

Інженерне забезпечення. 

Електропостачання об’єкту та вибір траси кабельної лінії ЛЕП-10 кВ. 

розроблятиметься на наступній стадії проектної документації (рекомендується 

підземний кабельний варіант). 

Водопостачання – для технологічних потреб від арт. свердловини 

технологічної води, для питних потреб передбачається привізна вода                                         

(розроблятиметься на наступних стадіях проектної документації). 

Каналізація – запроектовано локальні очисні споруди повної біологічної 

очистки (розроблятиметься на наступних стадіях проектної документації). 
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Інженерна підготовка території. 

В місцях розташування водозабірних вузлів та по всій довжині напірних 

трубопроводів передбачається максимальне зберігання існуючого рельєфу. 

Детальним планом передбачено підсипку майданчиків, що відводиться під 

розміщення станційних вузлів, з метою запобігання можливості його затоплення 

під час паводків. Береги річки укріплюються габіонами та підпірними стінками.  

 

Санітарна очистка території. 

При виробництві електроенергії відсутні газоподібні, рідкі та тверді 

відходи виробництва, а також тверді побутові відходи. 

В технологічний процес включити регулярну очистку ділянок від 

рослинного сміття і пороху. 

Проектом передбачається не менш, ніж дворазовий покіс трави з 

послідуючим її вивозом.   

В зимовий період передбачити очистку технологічних проходів і проїздів 

від снігових опадів.  

 

6. Протипожежна безпека. 

Станційні вузли у складі міні ГЕС дериваційного типу – пожежонебезпечні 

об’єкти. Ступінь пожежної небезпеки визначити при розробці наступних стадії 

проектної документації. Блискавко захист розробити при виконанні наступних 

стадії проектної документації. 

Детальним планом передбачається вільний під’їзд на територію будівель та 

споруд міні ГЕС. Забір води для потреб пожежогасіння  передбачається на 

облаштованих майданчиках з існуючих річок. 

 

7. Охорона навколишнього природного середовища.    

           На наступних стадіях проектування необхідно вжити заходів для дотримання 

допустимого рівня шуму згідно вимог СН 3077-84 "Санитарные нормы допустимого 

шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки". 

Допустимий рівень шуму для житлових кімнат становить 55 дБ (з 7 до 23 год.) та 45 (з 

23до 7 год.), а рівень звукового тиску, створюваного гідроагрегату на віддалі до 10 м 

становить 20,30 дБ. 

           Технологічний  процес виробітку гідроенергії екологічно чистий. При 

нормальному стані обладнання дериваційної ГЕС відсутні будь-які шкідливі 

викиди в навколишнє середовище. 

            В малообжитих гірських районах дана міні гідроелектростанція може стати 

піонерним, районоутворюючим підприємством, яке суттєво сприятиме розвитку 

туризму, рекреації та інше, оскільки без гарантованого енергозабезпечення 

розвиток міжнародних гірського туризму неможливий.  

            Крім підвищення надійності енергозабезпечення таких споживачів, 

гідроелектростанція локального енергозабезпечення сприяє зменшенню втрат 

електроенергії в слабких, з точки зору пропускної здатності,  протяжних місцевих 

лініях електропередач. Ці протяжні лінії електропередач проходять по гористій 

місцевості та недостатньо надійні. Для економіки малої гідростанції абсолютно 
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характерне обмеження мінімальної протяжності передачі електроенергії до 

споживача (економічний радіус).  

Своєрідний вплив дериваційної ГЕС на навколишнє середовище полягає: 

1) В зміні об’єму стоку (витраті води) річки на ділянці від водозабору до 

станції, але він ніколи не має бути меншим за стік 95%-ної забезпеченості. 

Відчуватиметься це  в посушливі роки. Слід зауважити, що на протяжності траси 

трубопровода існує декілька непересихаючих бокових притоків в річку, які 

суттєво підвищують водність річки у маловодний період року.  

Отже, санітарна витрата води буде спостерігатись виключно на ділянці 

від водозабірної споруди до першого притоку (орієнтовно 185м.п. нище 

водозабору) і далі  в значній мірі компенсується завдяки боковій приточності на 

цій ділянці (збільшується прямопропорційно кількості постійних бокових 

потічків),  тому зменшення здатності річки до самоочищення не слід очікувати. 

Площа водозбору басейну річки, що знаходиться вище створу водозабору 

складає 14,81 км
2
, а площа водозбору (бокових притоків із природнім стоком 

води) на ділянці від водозабору до будівлі ГЕС  складає 8,86 км
2
. 

2) У відсутності затоплення земель або  регулювання стоку - не 

відбувається; 

3) При малому розмірі споруд зберігається ландшафт, виключається 

вплив на рослинний і тваринний світ, на залишкову спроможність природного 

захисту навколишнього середовища; 

4) У відчуженні в орендне користування земельних ділянок лише для 

будівництва водозабору і самої станції. 

До факторів, що дещо ускладнюють умови експлуатації станції  відносять 

режим твердого стоку і льодові перешкоди.  

Але зважаючи на відновлюваність гідроенергоресурсів, їх екологічну 

чистоту, швидкодіючість ГЕС і їх безпеку, а також збільшення в перспективі 

вартості всіх видів органічного палива роль гідроенергетики у вирішенні 

енергетичних проблем є пріоритетною.   

 

7.1 Заходи по охороні навколишнього природнього середовища 

Заходи по охороні навколишнього природного середовища розроблено у 

відповідності до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» затвердженого 25 червня 1991 Верховною радою України. 

 До заходів  по збереженню навколишнього природного середовища при 

будівництві належать: 

- охорона земель від забруднення відходами будівництва; 

- охорона вод ( в т.ч. грунтових і поверхневих) від попадання в них побічних 

відходів будівництва та паливно-мастильих матеріалів; 

- протипожежні заходи. 

Складські приміщення, тимчасові будівлі та споруди виробничого 

призначення, а також під"їздні дороги розміщуються з мінімальною зайнятістю 

земель. 

Майданчики для тимчасового складування матеріалів, ремонту техніки, 

розміщення пунктів енергопостачання та інвентарних будівель необхідно 
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спланувати і оконтурити водоскидними канавками з влаштуванням ємкостей для 

збирання забруднених стічних вод з подальшим іх очищенням.  

При організації робіт по заправці механізмів необхідно проявляти 

обережність, уникаючи попадання паливо - мастильних матеріалів на землю і 

виключати можливість попадання їх у відкриті водотоки.  

Протипожежні заходи крім питань техніки безпеки повинні вміщувати 

вимоги по організації будівельної площадки, які виключають можливість загибелі 

від пожежі посівів, рослинного і тваринного світу, знищення гумусового шару і 

забруднення водних джерел. 

Для запобігання розповсюдження пожежі необхідно забезпечити будівництво 

достатньою кількістю засобів пожежогасіння, дотримуватися правил зберігання, 

розміщення і обмеження кількості пальних речовин і матеріалів, а також 

дотримуватись інших вимог ГОСТ 12.1.004-91. 

Після закінчення робіт на всій площі будівництва необхідно прибрати 

будівельне сміття, відходи штучних матеріалів, нафтопродуктів та інших 

токсичних речовин. 

Браковані та побиті залізобетонні вироби, залишки будівельних матеріалів, 

тари і упаковки, а також матеріали розбирання споруд необхідно зібрати і вивезти 

за межі будівництва у спеціально призначені місця. 

Витрати по утриманню пожежної служби, а також по вивезенню 

будівельного сміття з майданчика після закінчення будівництва покриваються за 

рахунок загальновиробничих витрат.  

 Зміни стану повітряного та водного басейну, а також негативного впливу на 

здоров’я населення не буде. 

 

8. Техногенна безпека. 

В разі аварії на гідроелектростанції або при пошкоджені обладнання та 

водопровідної технологічної труби можливе виникнення техногенної небезпеки. 

У разі необхідності проектну документацію з організації цивільного 

захисту з питань техногенної безпеки погодити у відповідних органах. 

При прокладенні водопровідних труб під існуючим дорожнім покриттям та 

існуючими місточками через струмки необхідно передбачити повне їх відновлення 

в разі пошкодження. 

 

9. Основні показники виробництва 

№ 

п.п. 
Назва  Показник  Характеристика  

1 Об’єкт містобудування   Дві міні 

гідроелектростанції 

дериваційного типу  

2 Місце розміщення об’єкту    р. Балцатул та                              

р. Стоговець на території               

с. Луги в межах 

населеного пункту, 

урочище Тищора на 
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теритрії Лугівської 

сільської ради, Рахівського 

р-ну. 

3 Основний вид діяльності   Промислове виробництво 

електроенергії  

4 Потужність виробництва       999 кВт. 

 

Проектна потужність 

(кожної міні ГЕС) 

5 Клас небезпеки виробництва 

відповідно до санітарної 

класифікації 

 Електрична енергія 

відповідає вимогам ДСТУ 

EN 50160:201 та ГОСТ 

13109-97 «Якість 

електричної енергії» 

6 Обсяги вантажних перевезень - Відсутні 

7 Чисельність працюючих,  

в т.ч.: - черговий електрик 

           - електрик - механік 

4 чол. 

3 чол. 

1 чол. 

 

8 Кількість змін на добу 2  

9 Технологічно обумовлені 

потреби у ресурсах: 

- земельних 

 

 

- водних 

 

5.6080 Га. 

(р. Балцатул) 

4.9631 Га. 

(р. Стоговець)
 

 

до 0,88 м
3
/с на      

р. Балцатул 

 

до 0,88 м
3
/с на      

р. Стоговець 

Земельна ділянка для 

постійного 

функціонального 

використання 

 

Енергія води 

 

 

10. Висновки. 

У відповідності до діючого Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» детальний план  розглядається на містобудівельної раді 

та після його відповідного схвалення замовник у установленому порядку 

повідомляє через засоби масової інформації про проведення громадських слухань. 

Детальний план затверджується у встановленому порядку і служить підставою для 

розробки проектної документації на будівництво об’єкту. 

Будівництво об’єкту буде здійснюватися за рахунок власних та залучених 

коштів інвестора. Термін реалізації проекту 2019‚2021 р.р.  Проект будівництва 

малих ГЕС дериваційного типу є актуальним та відповідає переліку стратегічних 

пріоритетних напрямків інноваційної діяльності в частині використання нових та 

поновлювальних альтернативних джерел енергії. 

Гарантія безперебійності постачання продукції споживачам в процесі 

виробництва забезпечується гарантійними зобов’язаннями постачальників 

основного обладнання. 
 


