
ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ “Детальний 

план території «Розміщення міні ГЕС на р. Балцатул, та міні ГЕС на р. Стоговець 

в селі Луги, Рахівського району Закарпатської області в межах населеного 

пункту (урочище Тищора)» для будівництва, експлуатації та обслуговування міні 

гідроелектростанції дериваційного типу р. Балцатул (Бальзатул)” 

 

Плановане місце будівництва МГЕС має ряд особливостей і переваг, які 

значною мірою мінімізують можливі негативні впливи на довкілля. Разом з цим, 

проектом передбачено також ряд запобіжних і пом'якшуючих заходів: 

- заборона будівельних робіт у періоди нересту та зимування риб; 

- встановлення режимів та регламентів роботи гідровузла, які б 

забезпечували необхідне регулювання залежно від гідрологічної та гідро 

екологічної ситуації; 

- лімітований максимальний відбір води на турбіну; 

- облаштування рибопропускної споруди -  рибоходу; 

- встановлення рибозахисного обладнання (механічних решіток та 

ультразвукового відлякувача); 

- встановлення шумозахисного екрана-огорожі навколо будівельного 

майданчика; 

- максимальне виконання будівельних робіт поза межами русла річки; 

- періодичне очищення водойми верхнього б'єфу від донних наносів; 

- затримування та механічне вилучення річкового сміття, решток дерев і 

чагарників, що часто трапляються у руслі та формують перешкоди для 

проходження води; 

- грошова компенсація збитків, завданих рибному господарству внаслідок 

скаламучення води у період будівництва; 

- зариблення ділянки річки окремими видами риб, що могли постраждати 

від будівництва чи експлуатації МГЕС; 

- проведення моніторингу гідрологічних параметрів та стану окремих 

компонентів довкілля для виявлення можливих змін та оперативного реагування 

на них. 

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 

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. 

Крім того, на підприємстві буде реалізовано цілий комплекс необхідних 

протипожежних, протиаварійних заходів, навчання персоналу і т.д. 

Запропоновані заходи ґрунтуються на впливах, оцінених у попередньому 

розділі звіту, та міжнародному досвіді діяльності в подібних умовах. Однак, такі 

заходи – це загальні рекомендації щодо усунення негативних наслідків, тоді як 

детальні заходи повинні розглядатися в кожному конкретному випадку під час 

розробки конкретних проектів і в процесі надання екологічних дозволів. 

 
 


