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1 Опис планованої діяльності 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

ТОВ «Гідроресурс-К» має намір провести реконструкцію і проводити експлуатацію міні ГЕС 

(далі-МГЕС) загальною встановленою потужністю до 999,0 кВт. 

В адміністративному відношенні ділянка МГЕС розташована в Маньківському районі 

Черкаської області на землях Буцької селищної ради. 

Земельні ділянки розміщення МГЕС знаходяться на землях комунальної власності згідно 

договорів оренди № 1843 від 22.09.2017 р. кадастровий номер 7123155300:01:002:0373 та № 1844 

від 22.09.2017 р. кадастровий номер 7123155300:01:001:0443 (додаток 8). Категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове 

призначення земель – 14.01 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. 

Детальний план території окремої земельної ділянки для комплексу будівель і споруд 

Буцької ГЕС в смт Буки по вулиці Кірова, 67 Маньківського району Черкаської області 

затверджений відповідно до рішення Буцької селищної ради від 17.03.2016 р. № 6-11/VII (додаток 

7). 

Доступ до об’єкту здійснюватиметься по існуючим асфальтовим та ґрунтовою дорогами в 

межах селища 

В географічному відношенні ця територія розташована на р. Гірський Тікич, (довжина річки 

167 км, площа басейну становить 3525 км2 центральною лісостеповою областю Придніпровської 

височини. Бере початок в с. Фронтівка, Вінницької області, протікає через Оратівський район 

(Вінницька область), Монастирищенський, Жашківський, Маньківський та Тальнівський райони 

Черкаської області. Сама назва вказує на гірський тип річки: береги її підвищені, кам’янисті і в 

деяких місцях утворюють великі мальовничі скелі. Подекуди Гірський Тікич утворює водоспади і 

нагадує гірську порожисту річку. Високий скелястий берег круто обривається до річки. У кількох 

місцях вона перегороджена греблями, які утворюють ставки і водосховища гідроелектростанцій. 

Біля селища Буки долина врізана на 70 м, тому річка має значне падіння. Поряд з глибоко 

врізаними ділянками долин прориву трапляються розширення долинно-озерного виду.  

Буцька МГЕС знаходиться в середній частині басейну і розташована на 70 км від гирла. 

На р. Гірський Тікич розташовані населені пункти Тальне, Жашків, Буки. 

У Маньківському районі 9 гідрологічних заказників загальною площею 192 га. На чотири з 

них, що розташовані вздовж долини Гірського Тікича: Кутівський, Кислинський, Русалівський та 

Полківничий (с. Іваньки) припадає більше половини площі заказників району. 

Клімат району характеризується даними спостережень Черкаського обласного центру з 

гідрометеорології (за даними спостережень по метеостанції Жашків) (додаток 11). Метеостанція 

Жашків розташована в центральній частині лісостепової зони України і Придніпровської височини. 

Навколишня місцевість горбиста, пересічена неглибокими балками та ярами. Метеорологічний 

майданчик розташований в південній частині м. Жашків на пологому (1-2°) південно-західному 

схилі. 

Для Черкащини характерний широкий діапазон змін температури повітря. Середня 

температура літніх місяців близько 20 ℃, зимових – близько 4 ℃ морозу. 

Середньорічна температура повітря становить: 7,3 °С. Найвища середньомісячна 

температура повітря – 18,8 ℃ припадає на липень. Середня температура найбільш холодного місяця 

– січня - 6,0 ℃ морозу. 

Середній максимум температури повітря найбільш жаркого місяця року (липень) – 24,0 °С. 

Середня річна кількість опадів становить 618 мм. Найбільша кількість опадів випадає в 

теплий період року (липень – 93 мм). 

Впродовж року переважають вітри південного напрямку. З вересня по квітень – південного 

напрямку, а з травня по серпень – північного. Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), 

повторення перевищення якої складає 5% - 10 м/с. 
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Рисунок 1 Географічне положення створу гідровузла в межах населеного пункту. 
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Рисунок 2 Схема розташування будівлі МГЕС 
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1.2 Цілі планованої діяльності  

Цілі підприємства ТОВ «Гідроресурс-К»: 

- висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Управлінням екології та природних 

ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації; 

- отримання дозволу на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України; 

- продовження господарської діяльності МГЕС потужністю до 999,0кВт (генерація 

електроенергії за рахунок місцевого відновлюваного джерела енергії – води), орієнтовний термін 

експлуатації МГЕС – 50 років. 

- стабілізацію роботи енергосистеми України 

Кінцевою метою реконструкції Буцької МГЕС є вироблення електроенергії. 

Підприємством ТОВ «Гідроресурс-К» планується при виконанні реконструкції МГЕС 

використання під’їзної дороги до діючої трансформаторної підстанції ПС 35/10 «Буки-1» і 

поновлення повітряної лінії ПЛ 10, використовуючи діючу опору, ввід «ГЕС», з виходом на портал 

в шосту комірку (додаток 15). 

 

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих робіт та 

провадження планованої діяльності 

Існуючий стан. 

Найменування ГЕС, ріка, місце розташування: Буцька МГЕС, р. Гірський Тікич, вул. Лісова, 

67а, смт. Буки, Маньківського р-ну, Черкаська область.  

Координати МГЕС 49006'28" Пн.ш. 30023'45" Сх.д.; 

Тип ГЕС – дериваційна; 

Напір – 18,6 м; 

Станція була введена в експлуатацію в 1929 році. В той час під девізом «Електрика – всій 

країні» планувалося побудувати багато таких споруд. Буцька ГЕС стала піонером у цій справі. 

Це була ціла гідрологічна система з дамбами і шлюзами. Пропрацювала ГЕС до 1991 року. 

Далі за непотрібністю була закинута і перетворилася на руїни. 

Унікальність ГЕС полягає у водозабірнику. У верхньому б’єфі перепад води становить 

близько 6-8 м. Завдяки правильно обраному місцерозташуванню «лотка» на турбіни йшов потік 

води з висоти 18 метрів. 

Коротка характеристика технічного стану ГЕС - водосховище сильно замулено (80%). Гребля 

і гідротехнічні споруди в незадовільному стані. Обладнання демонтовано. Дериваційний канал 

пошкоджено, напірні водовідводи відсутні. 

Дериваційна ГЕС — станції, напір води для яких створюється за рахунок напірної чи 

безнапірної деривації. Під деривацією у гідротехніці розуміють сукупність гідротехнічних споруд, 

що відводять воду з річки, водосховища або іншої водойми і підводять її до відповідних 

гідротехнічних споруд. Розрізняють такі типи дериваційних споруд — безнапірні (канал, тунель, 

лоток) і напірні (трубопровід, напірний тунель). Напірний тип застосовується в тому разі, якщо є 

істотні (більше кількох метрів) сезонні або тимчасові коливання рівня води в місці її забору. Воду 

трубою, каналом чи лотком відводять з русла на певну відстань до споруди ГЕС, яка розміщена 

нижче за течією. Такі станції доцільно будувати у тих місцях, де великий похил річки. У випадку 

напірної деривації водовід прокладається під великим похилом, або ж будується гребля, яка створює 

водосховище — змішана деривація, бо використовує два способи створення необхідної 

концентрації води. 
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Рисунок 3 Сучасний стан МГЕС на р. Гірський Тікич в смт Буки 

 

 
Рисунок 4 Сучасний стан МГЕС на р. Гірський Тікич в смт Буки 
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Еколого-інженерна підготовка. 

Інженерна підготовка території включає планування пристанційного майданчика, 

упорядкування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту реконструкції згідно із вимогами чинних 

будівельних норм України та природоохоронного законодавства України. Інженерна підготовка 

території включає реконструкцію в межах існуючого фундаменту, заміна даху, внутрішні роботи, 

влаштування опори лінії електропередачі, поновлення повітряної лінії ПЛ 10, планування 

пристанційного майданчика, монтаж КТП, упорядкування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту 

реконструкції згідно із вимогами чинних будівельних норм України та природоохоронного 

законодавства України  

Еколого-інженерна підготовка і захист території передбачає влаштування організації 

поверхневого стоку прилеглої території та пристанційного майданчика для запобігання його 

затоплення поверхневими водами. 

Для запобігання затоплення території гідротехнічні споруди передбачається будувати та 

відновлювати з умовою проходження паводків 1% забезпеченості (Р=1%). 

ТОВ «Гідроресурс-К» на стадії «Проект» приймає остаточні рішення з урахуванням вихідних 

даних (топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні вишукування) згідно 

до вимог чинного законодавства. 

Реалізація планової діяльності здійснюватиметься в 2 етапи: 

- підготовчий; 

- основний; 

В підготовчому етапі заплановані наступні види робіт: 

- очищення підвідного каналу від сміття, що накопилося за період, коли гідроелектростанція не 

експлуатувалася;  

- культуртехнічні заходи (скошування болотно-водяної рослинності, звалювання дерев, 

корчування чагарників); 

- підготовка будівельного майданчика для проведення робіт по реконструкції 

гідроелектростанції. 

В основному етапі заплановані наступні види робіт: 

- відновлення бетонної поверхні стінок підвідного каналу; 

- відновлення пазових конструкцій в підвідному каналі; 

- монтаж гідроагрегату та електричного обладнання; 

- влаштування даху будівлі з металокаркасів; 

- влаштування покриття даху з сендвіч-панелей; 

- реконструкція бутобетонної греблі Буцької МГЕС; 

- розчистка водойми Буцької МГЕС від мулових відкладень з попереднім виконанням 

культуртехнічних робіт; 

- проведення робіт по демонтажу будівельного майданчику; 

- проведення робіт по благоустрою території пристанційного майданчика. 
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1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності, які планується 

використовувати 

Планована діяльність 

ТОВ «Гідроресурс-К» має намір провести реконструкцію існуючих гідротехнічних споруд 

МГЕС із досягненням максимальною встановленою потужністю 999,0 кВт. 

Передбачається встановлення одного гідроагрегату  

Реконструкція будівлі МГЕС (розмірами 11,9х26,0м) в якій розміщені: машзал 

(гідротурбіна), з генератором, трансформаторна підстанція, елементи середньої напруги та система 

контролю. 

Для обслуговування будівлі та гідроагрегату влаштовується пристанційний майданчик 

розміром 15,00х12,00м. 

Існуючі гідротехнічні споруди водопропускного тракту передбачається відремонтувати для 

подальшої експлуатації. 

Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 3 000,0 

тис. кВт. 

До складу міні ГЕС входить комплекс гідротехнічних споруд: 

- Водойма Буцької ГЕС 

- Гребля бутобетонна 

- Водозабірна і рибопропускна споруди 

- Підвідний канал 

- Відстійник 

- Дериваційний канал 

- Аванкамера 

- Закрита машинна будівля МГЕС 

- Трансформаторна підстанція 

Під’їзд.  До водозабірного вузла веде асфальтована дорога в смт. Буки. Дорога придатна для 

пропуску великовантажних машин. Будівля МГЕС розташована в ущелині р. Гірський Тікич в смт. 

Буки. До будівлі МГЕС веде ґрунтова дорога вздовж дериваційного каналу.  

Водойма Буцької ГЕС 

Відповідно до Водного кодексу України (розділ1, глава 1, стаття 1), водосховище – штучна 

водойма місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудована для створення запасу води та 

регулювання стоку. Тому в нашому випадку (для гідровузла на р. Гірський Тікич), правильніше буде 

вживати термін не «водосховище ГЕС», а «водойма ГЕС». 

Водойма площею 4,2 га розташована в північно-західній частині смт. Буки. Заплава 

переважно плоска шириною 100-150 м, поросла болотною рослинністю, чагарниками, окремими 

деревами м’яких порід (вільха, верба, клен).  

Планується розчистка ложа водойми від продуктів ерозійних процесів (наносів твердого 

стоку), які відбуваються на площі водозабору. Замулення водойми провокує вихід паводкових вод 

на заплаву, що викликає процеси заболочування та підтоплення сільськогосподарських угідь, а 

також значно зменшує акумулюючу спроможність водойми, що негативно впливає на район Буцької 

ГЕС. Для припинення цих процесів проектом передбачається виконання днопоглиблювальних 

робіт. Проектно-кошторисна документація на відновлення водойми виготовлена ТОВ «ПБК-

Водпроект» в 2016 році та затверджена Буцькою селищною радою (рішення від 23.12.2016  №12-

10/VII зі зміною від 17.05.2017 року №15-1/VII – додаток 17). 

Перед початком днопоглиблювальних робіт в меженний період (період річного циклу, 

протягом якого спостерігається низька водність) за допомогою пересувної насосної станції 

виконати спорожнення водойми. Протягом виконання розробки ґрунту утримувати мінімальний 

рівень в руслі річки. 

Грунт, що розробляється земснарядом, по напірному трубопроводу подається в гідровідвали 

(карти намиву), які будуть розташовані в північно-західному напрямку від місця виконання робіт 

на відстані 0,6 км.  
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Розроблений грунт, при виконанні днопоглиблювальних робіт, розміщується в гідровідвалах 

огороджувальної дамби, які запобігають розтіканню пульпи за межі карт намиву. Вода після 

відстою пульпи і освітлення в картах скидається у водоприймач (р. Гірський Тікич) 

Поперечний переріз розробки ложа водойми має трапецевидний перетин. Коефіцієнт 

закладання укосів приймається 1:2 згідно фізико-механічних властивостей ґрунтів та вимог 

ДБН В.2.4-1-99. 

Проектні відмітки дна в межах здійснення днопоглиблювальних робіт в середньому 

становлять 1,5 м. 

Глибину розробки ґрунту лімітовано наявністю в основі граніту. Ширина розробки ґрунту 

по дну коливається від 70 до 140 м. Загальний об’єм виїмки ґрунту при розчистці орієнтовно 

складає 45000 м3. 

Очищення водойми від мулу та болотяної рослинності збільшить акумулюючу 

спроможність, що буде сприяти ефективній роботі Буцької МГЕС при відновленні. 

У сильно зарослому стані знаходиться і вхід на водоприймальний вузол (рис. 5), що виключає 

можливість прийому розрахункової витрати без очищення русла в верхньому б’єфі. Розчистка 

ближніх підходів від мулових відкладень до водоприймача виконується із застосуванням 

екскаваторів типу драглайн. 

Розчистка водойми від мулових відкладень передбачається з попереднім виконанням 

культуртехнічних робіт.  

 

 
Рисунок 5 Чаша водойми в районі водоприймача 

 

Перед початком днопоглиблювальних робіт (розчистка ложа водойми) виконуються 

культуртехнічні роботи у складі яких передбачені: 

- Скошування болотно-водяної рослинності; 

- Звалювання дерев; 

- Корчування чагарників 

Пеньки зрізаних дерев корчуються, залишаються на деякий час для обсихання з послідуючим 

обтрушуванням землі, згрібанням у вали і купи та вивіз до місця захоронення. Зрізана деревина, яка 

може використовуватися на господарські потреби складається в придатних для вивозу місцях з 

послідуючою передачею органу самоврядування. 

Утворені в результаті корчування ями засипають землею і ретельно зрівнюють з 

ущільненням ручними трамбівками. 

Гребля 

Гребля Буцької МГЕС в русловій частині являє собою бутобетонну гравітаційну стінку 

висотою 5 м, трапецієвидної форми в перерізі. На ділянці довжиною в 31,6 м, вона виконана у 

вигляді водозливу з пониженням порогу від основної греблі на 20-25 см, по якому здійснюється 
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організований попуск санітарних і малих витрат утворених при коливаннях рівня води у 

водосховищі. 

Виходячи з технічного стану греблі, пропонується її зміцнення шляхом влаштування анкерів, 

що встановлюються через свердловини, пробурені через її гребінь, на всю висоту греблі. Анкери 

встановлюються через кожні 1 м, діаметром арматурних стержнів 18 мм. Свердловини анкерів 

заповнюються бетоном. Для цього разом з анкером необхідна установка в свердловині трубок 

цементації. Після влаштування анкерів всі тріщини і раковини на греблі повинні бути зароблені 

бетоном зі спеціальними полімерними добавками. 

Водозабірна споруда 

Ремонт водозабірного вузла зводиться до заміни плоских затворів на нові з приводами з 

механічним управлінням. Крім того необхідно провести невеликі ремонтні роботи на бетонних 

спорудах водозабору. 

Рибопропускна споруда 

найбільш прийнятним для МГЕС на річці Гірський Тікич є рибохід східчастого типу. Вони 

придатні для більшості видів риб, широко застосовуються у всьому світі, і в більшості випадків 

характеризуються низькими експлуатаційними витратами.  

Виконується він звичайно з бетону у вигляді каналу прямокутного перерізу, що з’єднує 

верхній б’єф з нижнім. Цей канал розділений по довжині на окремі камери (лотки) поперечними 

перегородками з бетону або деревини, які уповільнюють швидкість руху води (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 Східчастий рибохід з донними і поверхневими отворами для проходу риб. 

 

Для проходу риби в перегородках влаштовують так звані впливні отвори, які розташовують 

по черзі то з однієї, то з іншої сторони лотка. Залежно від наявності у річці риб з поверхневим або 

придонним способом життя, отвори передбачаються і донні і поверхневі. При необхідності 

пропуску і тих і інших риб у перегородках роблять обидва отвори, чергуючи їх в шаховому порядку 

по довжині та ширині каналу. 

Підвідний канал 

Ремонт підвідного каналу передбачається шляхом виконання бетонного облицювання по 

металевій сітці. До виконання облицювання необхідно провести ремонт стін і дна каналу на 

зруйнованих ділянках. 

Відстійник 

пропонується влаштування типового відстійника. Попередні розрахунки показують, що при 

розрахунковій витраті необхідні розміри відстійника для осідання частинок розмірами 0.5мм 

складають: 

• Довжина відстійника – 50 м, 
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• Ширина камери відстою - 6.1 м, 

• Глибина камери відстою - 4.8 м. 

В такому випадку на решті ділянки між новим відстійником і дериваційним каналом, 

довжиною 130 м, слід виконати дериваційний канал тих же розмірів, що й існуючий. 

Дериваційний канал 

На підставі проведених досліджень стану дериваційного каналу, була розрахована фактична 

пропускна здатність дериваційного каналу при різних підходах до його відновленню. При цьому в 

якості граничного розглянута пропускна здатність каналу при мінімально виміряних значеннях 

ухилу каналу, тобто 0.0001. 

У разі виконання локальних ремонтних робіт пропускна здатність каналу в ділянках, які 

лімітують, складе 3.64 м3 / с, що становить 86.3% від початкової проектної пропускної здатності. 

Збільшення пропускної здатності дериваційного каналу можна домогтися за рахунок 

зниження шорсткості внутрішніх поверхонь каналу шляхом проведення ремонтних робіт. При 

цьому також істотно покращиться фільтраційний стан каналу, що є дуже важливим для косогірних 

каналів, де можливе падіння значних ділянок каналу в ущелину внаслідок розмиву його основи. Зі 

сказаного випливає, що ремонт дериваційного каналу є необхідним заходом. 

Варіант установки труб в каналі і переведення його в напірний режим є найкращим з погляду 

зручності в подальшій експлуатації каналу. Косогірний рельєф місцевості буде призводити до 

істотного забруднення каналу під час його експлуатації через дощову та вітрову ерозії. Крім того 

деривація по всій її довжині проходить через лісову зону, де інтенсивне падіння листя та 

потрапляння гілок в канал неминуче. Все це буде призводити до частого засмічення каналу та 

інтенсивного зносу робочого колеса агрегату. Крім того засмічення каналу мулом потребує 

проведення зупинок на очистку і циклічних промивок каналу. Ці процеси будуть призводити до 

додаткової втрати виробітку станції приблизно на 3-5% на рік. 

 Влаштування ж напірного водоводу методом установки трубопроводу всередині каналу, 

вирішить всі вищевказані проблеми. Недоліком запропонованого методу є її істотна дорожнеча в 

порівнянні з вище запропонованими методами 

З метою зниження вартості такого рішення, з урахуванням вельми малого очікуваного 

напору, можна використовувати гофровані пластикові труби (рис.7), які не тільки дешевші, ніж 

металеві або GRP труби, але і значно легші. Це є не мало важливим фактором при важкодоступному 

каналу деривації, що має місце в нашому випадку. Перевагою даного методу також є те, що при 

його прийнятті практично відпадає яка-небудь необхідність ремонту оброблення існуючого каналу 

деривації. 

 

 
Рисунок 7 Влаштування гофрованих труб в траншеї 
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При переведенні каналу на напірний режим діаметр труби підбирався виходячи з можливості 

укладання їх в існуючому каналі, а також мінімізації втрат напору на станції внаслідок переходу до 

напірної деривації. При цьому в якості розрахункового прийнята проектна витрата 4.22 м3/с. 

Виконані гідравлічні розрахунки показали, що втрати напору в разі укладання труб діаметром 2 м 

складуть 0.23 м, а при влаштуванні труб діаметром 1,8 м, - 0.39 м. Фактична різниця відміток по дну 

дериваційного каналу становить 0.45 м. Отже, варіант застосування гофрованих труб діаметром 

1800 мм для даного випадку прийнятний. 

Аванкамера 

Ремонт аванкамери зводиться до закриття одного з отворів турбінного водоводу, заміни 

затворів водоводу і промивної камери, та сміттєзатримуючої решітки. 

Закрита машинна будівля МГЕС 

По будівлі ГЕС необхідно провести ремонтно-відновлювальні роботи, з установкою кран 

балки з відповідною вантажопідйомністю. Плановою діяльністю передбачається використати 

існуючу геометрію будівлі та її конструкцій, щоб не робити додаткові демонтажні та будівельні 

роботи. 

Фундаменти – стрічкові монолітні залізобетонні. Фундаменти, подушки, стіни та дно 

машинного залу, водовідвідні канали виконати залізобетонними (бетон кл. В 20 арматура кл. АІІІ  - 

С16/20 та А 400 С). Армування стін машинного залу виконати суцільним ковром у 2 ряди 

арматурними сітками. Отвори в сітках у стінах машинного залу під трубопроводи вирізати по місцю 

з влаштуванням сальників. Стикування арматури сіток каркасів балок та колон виконати за 

допомогою електрозварювання з довжиною напуску не менше 200 мм. 

Після влаштування гідроенергетичного та електричного обладнання на проектні місця 

влаштовується металокаркаси даху. Металеві каркаси представляють собою металеві трикутні 

ферми. Після встановлення металевих ферм даху влаштовується його перекриття. Перекриття даху 

виконується з дахових сандвіч-панелей 
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1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів, забруднення води, 

повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного 

забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності  

Охорона навколишнього природного середовища при виконані будівельних робіт 

складається з дотриманням вимог чинних нормативів у галузі охорони довкілля.  

Основними екологічними вимогами у сфері проведення робіт на землях водного фонду 

(Водний кодекс України) є: 

- додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього 

природного середовища. 

Атмосферне повітря 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 року № 1655 «Про 

затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» та 

Наказу Мінекоресурсів України від 10.05.2002 року № 177 «Про затвердження Інструкції про 

порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити 

шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих 

речовин, що викидаються в атмосферне повітря» проводиться нормування в галузі охорони 

атмосферного повітря з метою встановлення комплексу обов’язкових вимог щодо охорони від 

забруднення. 

Вплив на атмосферне повітря в період будівельних робіт та експлуатації МГЕС зумовлений 

викидами забруднюючих речовин (викиди відпрацьованих газів) від автомобільного транспорту та 

спецтехніки, які працюють, роботи обладнання по ремонту спецтехніки і устаткування.  

Основними факторами, що впливають на стан навколишнього середовища під час робіт, є : 

- викиди вихлопних газів від двигунів внутрішнього згорання. 

Всі джерела викидів під час будівельних робіт є низькі, шкідливі складові від них 

поширюються на незначну відстань. За розрахунками техногенний радіус впливу не перевищує 100 

м.  

Аналіз результатів розрахунків показав, що концентрації забруднюючих речовин, що 

утворюються в процесі будівельних робіт на межі санітарно-захисної не перевищують ГДК. 

При проведенні будівельних робіт використовується газозварювальне обладнання, 

бензопила та спецтехніка (автомобілі бортові, екскаватори, бульдозери тощо).  

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від пересувних 

джерел проведений згідно Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових 

газів у повітря від транспортних засобів, затвердженої наказом Держкомстату України 13.11.2008 

N 452. 

Для розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів, що надходять у повітря 

від споживання палива двигунами внутрішнього згоряння під час роботи промислової, 

сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки, використовуються усереднені питомі викиди 

забруднюючих речовин та парникових газів, які утворюються при спалюванні однієї тонни бензину, 

газойлів (палива дизельного). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від роботи двигунів 

внутрішнього згоряння промислової, сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки 

здійснюється, виходячи із первинних даних підприємств щодо витрат палива, за формулою: 

Вi = М i j х А ij (18), де: 

В i j - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу (крім свинцю) i-ю групою 

техніки, кг; 

М i - обсяги спожитого палива i-ю групою техніки, т;  

А ij - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини та парникового газу i-ю групою 

техніки, кг/т. 

Для проведення робіт витрати дизпалива для спецтехніки складуть до -70,808тонн, бензину 

– 1,025 тонн. 
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Таблиця 1 Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від промислової, 

сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки (кг/т) 

Найменування забруднюючих речовин та парникових газів 

Види палива 

Бензин 
Газойлі (паливо 

дизельне) 

Оксид вуглецю  197,8 36,2 

Діоксид азоту  21,6 31,4 

Діоксид сірки  1,0 4,3 

Неметанові леткі органічні сполуки  28,5 8,16 

Метан  0,64 0,25 

Оксид азоту  0,035 0,12 

Аміак  0,004 - 

Сажа  - 3,85 

Вуглекислий газ  3183 3138 

Бенз(а)пірен  - 0,03 

 

Результати розрахунків наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря від 

пересувних джерел 

Вид палива 

Забруд. речовина 

Бензин Дизпаливо Всього 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

Оксид вуглецю 0,113 0,203 0,475 2,563 0,588 2,766 

Неметанові леткі органічні 

сполуки 
0,016 0,029 0,107 0,578 0,123 0,607 

Метан 0,0003 0,0006 0,003 0,018 0,0033 0,0186 

Діоксид азоту 0,012 0,022 0,412 2,223 0,424 2,245 

Сажа - - 0,051 0,273 0,051 0,273 

Оксид азоту 0,00002 0,00004 0,001 0,008 0,00102 0,00804 

Аміак 0,000002 0,000004 - - 0,000002 0,000004 

Вуглекислий газ  3,262  222,195  225,457 

Діоксид сірки 0,0006 0,001 0,056 0,304 0,0566 0,305 

Бенз(а)пірен - - 0,0004 0,002 0,0004 0,002 

 

Розрахунки викидів пилу в атмосферне повітря проводились «Збірника методик по 

розрахунку забруднюючих речовин від неорганізованих джерел забруднення атмосфери» 

м. Донецьк, погодженого заступником Міністра Мінекоресурсів України від 16.10.2000р. згідно 

формули: 

П = К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К7 х G х 106хВ1  

 3600 

К1 – частка пилевої фракції в матеріалі. Визначається шляхом відмивки та пересіву середньої 

проби з виділенням фракції пилу розміром 0-200 мкм = 0.05; 

К2 – частка пилу(від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль = 0.02; 

К3 – коефіцієнт, який враховує місцеві метеоумови = 1.2; 

К4 – коефіцієнт, який враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від зовнішніх умов, 

умови пилоутворення = 0.1; 

К5 – коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу = 0.1; 

К7 – коефіцієнт, який враховує розмір матеріалу = 0.6; 

G – сумарна кількість матеріалу, що переробляється = 7т/годину; 

В1 – коеф, який враховує висоту пересипки = 0.4 

П= 0.05х0.02х 1.2х 0.1х 0.1х0.6х 7 х0.4х106=0.0056 г/с 
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3600 

Валові викиди пилу складуть: 

П= 0.0056 г/с х 1712 годин х3600 х 10-6 =0.0345 тонн 

 

Для розпиловки деревини використовується бензопила, при використанні 0.048 тонн бензину 

в атмосферне повітря виділяються забруднюючі речовини в кількості: 

Азоту діоксид  40 г/кг  0.001 г/с  0.002 тонн 

Сажа   0.58г/кг 0.00001 г/с  0.00002 тонн 

Ангідрид сірчистий 2.0 г/кг 0.00006г/с  0.0001 тонн 

Окис вуглецю   600г/кг 0.016 г/с  0.029 тонн 

Бенз/а/пірен  0.00033г/кг 0.00000001  0.00000002 

Вуглеводні  100г/кг 0.003 г/с  0.005 тонн 

 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводились згідно 

"Показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-газозварювання, 

наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів". Київ, 2003р, затверджені міністром 

екології та природних ресурсів України 11 січня 2003р 

Витрати зварювальних електродів марки Э42 складають 0.408 т. В ході зварювально-
наплавочних робіт в повітряний басейн потрапляють залізо та його сполуки (у перерахунку на 
залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на манган), хром та його сполуки, фториди добре 
розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафтор-силікат натрію) /у перерахунку на фтор/, фториди 
погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у 
перерахунку на фтор/ та фтористий водень. Кількість забруднюючих речовин, які утворюються при 
зварювальних роботах доцільно привести до витрати зварювальних матеріалів, так як ці процеси 
нестабільні в часі.  

М= g х Ст 

де g – кількість речовини, що виділяється в повітря (г/кг) 

Ст - маса витрачаємих електродів, т 

Максимальна витрата електродів – 1 кг.  

Пок.жел.=0.408 х 8.57 х 10-3 =0.003 тонн, 0.002 г/с  

Пок.мар.=0.408 х 1.0 х 10-3 =0.0004 тонн, 0.0003г/с 

Пхром.=0.408 х 1.43 х 10-3 =0.0006 тонн, 0.0004г/с 

Пфторис водень.=0.408 х 0.001 х 10-3 =0.0000004 тонн, 0.0000003г/с 

Пфторид добре.=0.408 х 0.75 х 10-3 =0.0003 тонн, 0.0002г/с 

Пфториди погано.=0.408 х 1.5 х 10-3 =0.0006 тонн, 0.0004г/с 

 

При проведенні зварювальних робіт поліетиленових труб в атмосферне повітря виділяються 

такі забруднюючі речовини, як органічні кислоти у перерахунку на оцтову кислоту, окис вуглецю 

та вініл хлористий. Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводиться згідно формули: 

М= g х Ст 

де g – кількість речовини, що виділяється в повітря (г/кг) 

Ст - маса витрачаємих електродів, тонн 

Максимальна витрата електродів – 1 кг/год.  

Пкислотаа оцтоап.=0.5 х 0.5 х 10-3 =0.0003 тонн, 0.0001 г/с  

Псо=0.5 х 0.25 х 10-3 =0.0001 тонн, 0.0001 г/с 

Пвіліл хлорист.=0.5 х 0.02 х 10-3 =0.00001 тонн, 0.00001г/с 
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Таблиця 3 Перелік забруднюючих речовин, які викидаються у атмосферне повітря 
 N 

п./п. 

Найменування речовини ГДК, м.р. 

ОБРВ, мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Потужність викиду 

загр. речовини. т/рік 
1 2 3 4 5 

1 Заліза оксид**(в переpахунку на залізо) 0,4 3 0,00300000 

2 Марганець та його з'єднання (в переpахунку на діоксид марганцю) 0,01 2 0,00040000 

3 Хром шестивалентний (в переpахунку на триокис хрому) 0,0015 1 0,00060000 

4 Азоту діоксид 0,2 3 0,00200000 

5 Азоту оксид 0,4 3 0,00800000 

6 Сажа 0,15 3 0,00002000 

7 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,00010000 

8 Вуглецю оксид 5,0 4 0,0290000 

9 Фториди,газоподібні з`єднання(фтористий водень,4-фтор.кремній) 0,02 2 0,00000040 

10 Фториди добpе pозчинні неоpганічні (фтоpид і гекс.натрію) 0,03 2 0,00030000 

11 Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) 0,2 2 0,00060000 

12 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 0,0001 1 0,00000002 

13 Вініл хлористий 0,005  0,00001000 

14 Кислота оцтова 0,2 3 0,00030000 

15 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 1,0 4 0,00500000 

16 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,5 3 0,03450000 

     

 Від пересувних джерел    

1 Азоту діоксид 0,085 2 2,24500000 

2 Аміак 0,2 4 0,00000400 

3 Азоту оксид 0,4 3 0,00800000 

4 Сажа 0,15 3 0,27300000 

5 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,30510000 

6 Вуглецю оксид 5,0 4 2,79510000 

7 Метан 50,0  0,01860000 

8 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 0,0001 1 0,00200000 

9 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 1,0 4 0,60700000 

10 Діоксид вуглецю   225,45700000 
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Таблиця 4 Характеристика джерел утворення 

Виробництво 
N джер. 
викиду 

N вент. 

уста-
новки 

Джерело 
утворення 

Етапи 

технологiчного 
процесу 

Завантаження 
технго облад. 

Параметри ПГПС Забруднююча речовина 

Фактичне 

значення 
концентрацiї мг/м3 

Проектне значення 
концентрації мг/м3 

Значення 

концентрації по 
техрег- ламенту 

мг/м3 

Методика 

визначення 
показників Наймену- 

вання 
К-
ть 

Об'єм 
м3/c 

Темп. C Код Найменування макс. мін. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Розчистка 

водойми 

1  спецтехніка  Робота двигунів 

внутрішнього 

100,0 0,290 24,9 301 Азоту діоксид      

         303 Аміак      
         304 Азоту оксид      

         328 Сажа      

         330 Ангідрид сірчистий      

         337 Вуглецю оксид      

         410 Метан      

         703 Бенз(а)пірен (мкг/100м3)      

         2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19 
(розчинник РПК-265 П та 

інш.) 

     

         11812 Діоксид вуглецю      

Розчистка 

водойми 

2  спецтехніка   100,0 0,290 24,9 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

     

Розчистка 

водойми 

3  бензопила  Розпиловка 

деревини 

100,0 0,290 24,9 301 Азоту діоксид      

         328 Сажа      

         330 Ангідрид сірчистий      

         337 Вуглецю оксид      

         703 Бенз(а)пірен (мкг/100м3)      
         2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19 

(розчинник РПК-265 П та 

інш.) 

     

Розчистка 

водойми 

4  Зварювальне 

обладнання 

 Зварювальні роботи 100,0 0,290 24,9 123 Заліза оксид** (в 

переpахунку на залізо) 

     

         143 Марганець та його з'єднання 

(в переpахунку на діоксид 

марганцю) 

     

         203 Хром шестивалентний (в 
переpахунку на триокис 

хрому) 

     

         342 Фториди, газоподібні 

з`єднання (фтористи й 

водень, 4-фтор. кремній) 

     

         343 Фториди добpе pозчинні 

неоpганічні (фтоpид і 

гекс.натрію) 

     

         344 Фториди погано pозчинні 

неоpганічні (фтоpид 

алюмінію і кальцію) 

     

Розчистка 

водойми 

5  Зварювальне 

обладнання 

 Зварювання 

поліетиленових 

труб 

100,0 0,290 24,9 1555 Кислота оцтова      

         337 Вуглецю оксид      

         827 Вініл хлористий      
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Таблиця 5 Характеристика джерел викиду 
N 

джер. 

Найменува- 

ння 

Висота 

джере- 

Діаметр 

джере- 

Координати джерела Параметри ПГПС Речовина Вихідні дані для визначення 

величини викиду 

Визначена 

потужність 

Методика 

визначення 

 ви- 

киду 

джерела ла 

м 

ла 

м 

точкового/ 

поч. лінійн./ 

центр симетр. 

площадного 

 

кінця лінійн./ 

ширина і дов. 

площадного 

Кут обер. 

площ джер 

відно- 

сно ОХ 

Об'єм 

м3/с 

Шви- 

дкість 

м/с 

Темпе- 

ратура 

C 

Код Найменування Факт 

г/с 

Проектні 

г/с 

----------------- 

т/рік 

Розрахунк. 

г/с 

------------- 

т/рік 

викидів 

г/с 

---------------- 

т/рік 

показників 

     X Y X Y /град/           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/17 18/19 20/21 22 

 Розчистка водойми 

1 пересувні 5,0 0,5 1000,0 1000,0 0 0 0 0,290 1,477 24,9 301 Азоту діоксид  0,42 

-------------- 

2,245 

0,42400000 

-------------- 

2,24500000 

0,42400000 

-------------- 

2,24500000 

 

            303 Аміак  0,000002 

-------------- 

0,000004 

0,00000200 

-------------- 

0,00000400 

0,00000200 

-------------- 

0,00000400 

 

            304 Азоту оксид  0,001 

-------------- 

0,008 

0,00102000 

-------------- 

0,00804000 

0,00102000 

-------------- 

0,00804000 

 

            328 Сажа  0,051 

-------------- 

0,27 

0,05100000 

-------------- 

0,27300000 

0,05100000 

-------------- 

0,27300000 

 

            330 Ангідрид сірчисти

й 

 0,057 

-------------- 

0,3 

0,05660000 

-------------- 

0,30500000 

0,05660000 

-------------- 

0,30500000 

 

            337 Вуглецю оксид  0,59 

-------------- 

2,766 

0,58800000 

-------------- 

2,76600000 

0,58800000 

-------------- 

2,76600000 

 

            410 Метан  0,0033 

-------------- 

0,019 

0,00330000 

-------------- 

0,01860000 

0,00330000 

-------------- 

0,01860000 

 

            703 Бенз(а)пірен ( мкг

/100м3) 

 0,0004 

-------------- 

0,002 

0,00040000 

-------------- 

0,00200000 

0,00040000 

-------------- 

0,00200000 

 

            2754 Вуглеводні гpани

чні С12-

С19(розчинник Р

ПК-265 П та інш.) 

 0,12 

-------------- 

0,61 

0,12300000 

-------------- 

0,60700000 

0,12300000 

-------------- 

0,60700000 

 

            11812 Діоксид вуглецю   

-------------- 

225,457 

 

-------------- 

225,45700000 

 

-------------- 

225,45700000 

 

2 неорг 5,0 0,5 1010,0 1000,0 0 0 0 0,290 1,477 24,9 2902 Речовини 

у вигляді суспенд

ованих твердих ча

стинок 

 0,0056 

-------------- 

0,035 

0,00560000 

-------------- 

0,03450000 

0,00560000 

-------------- 

0,03450000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/17 18/19 20/21 22 

3 неорг 5,0 0,5 1010,0 1010,0 0 0 0 0,290 1,477 24,9 301 Азоту діоксид  0,001 

-------------- 

0,002 

0,00100000 

-------------- 

0,00200000 

0,00100000 

-------------- 

0,00200000 

 

            328 Сажа  0,00001 

-------------- 

0,00002 

0,00001000 

-------------- 

0,00002000 

0,00001000 

-------------- 

0,00002000 

 

            330 Ангідрид сірчисти

й 

 0,00006 

-------------- 

0,0001 

0,00006000 

-------------- 

0,00010000 

0,00006000 

-------------- 

0,00010000 

 

            337 Вуглецю оксид  0,016 

-------------- 

0,029 

0,01600000 

-------------- 

0,02900000 

0,01600000 

-------------- 

0,02900000 

 

            703 Бенз(а)пірен ( мкг

/100м3) 

 1,0000E-8 

-------------- 

2,0000E-8 

0,00000001 

-------------- 

0,00000002 

0,00000001 

-------------- 

0,00000002 

 

            2754 Вуглеводні гpани

чні С12-

С19(розчинник Р

ПК-265 П та інш.) 

 0,003 

-------------- 

0,005 

0,00300000 

-------------- 

0,00500000 

0,00300000 

-------------- 

0,00500000 

 

4 неорг 5,0 0,5 1025,0 1010,0 0 0 0 0,290 1,477 24,9 123 Заліза оксид**(в п

ереpахунку на залі

зо) 

 0,002 

-------------- 

0,003 

0,00200000 

-------------- 

0,00300000 

0,00200000 

-------------- 

0,00300000 

 

            143 Марганець та йог

о з'єднання (в пер

еpахунку на діокс

ид марганцю) 

 0,0003 

-------------- 

0,0004 

0,00030000 

-------------- 

0,00040000 

0,00030000 

-------------- 

0,00040000 

 

            203 Хром шестивален

тний (в переpахун

ку на триокис хро

му) 

 0,0004 

-------------- 

0,0006 

0,00040000 

-------------- 

0,00060000 

0,00040000 

-------------- 

0,00060000 

 

            342 Фториди,газоподі

бні з`єднання(фто

ристий водень,4-

фтор.кремній) 

 0,0000003 

-------------- 

0,0000004 

0,00000030 

-------------- 

0,00000040 

0,00000030 

-------------- 

0,00000040 

 

            343 Фториди добpе pо

зчинні неоpганічн

і (фтоpид і гекс.на

трію) 

 0,0002 

-------------- 

0,0003 

0,00020000 

-------------- 

0,00030000 

0,00020000 

-------------- 

0,00030000 

 

            344 Фториди погано p

озчинні неоpганіч

ні (фтоpид алюмін

ію і кальцію) 

 0,0004 

-------------- 

0,0006 

0,00040000 

-------------- 

0,00060000 

0,00040000 

-------------- 

0,00060000 

 

5 неорг 5,0 0,5 1020,0 1010,0 0 0 0 0,290 1,477 24,9 337 Вуглецю оксид  0,0001 

-------------- 

0,0001 

0,00010000 

-------------- 

0,00010000 

0,00010000 

-------------- 

0,00010000 

 

            827 Вініл хлористий  0,00001 

-------------- 

0,00001 

0,00001000 

-------------- 

0,00001000 

0,00001000 

-------------- 

0,00001000 

 

            1555 Кислота оцтова  0,0001 

-------------- 

0,0003 

0,00010000 

-------------- 

0,00030000 

0,00010000 

-------------- 

0,00030000 
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Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря 

Розрахунок концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря 

проведений автоматизованим шляхом згідно програмного комплексу РЗА «ЕОЛ-ПЛЮС». (додаток 

16). 

Уніфікований комплекс РЗА «ЕОЛ-ПЛЮС» розроблений у відповідності з вимогами ОНД-

86 і використовується для розрахунку концентрацій забруднення атмосферного повітря, селітебних 

та промислових територій.  

Програмний комплекс «ЕОЛ-ПЛЮС» дозволений до використання Міністерством охорони 

навколишнього природного середовища України.  

Обсяги концентрації визначаються в долях гранично допустимих концентрацій. 

Зображенням результатів розрахунків рівня забруднення є карти полів забруднення приземного 

шару над територією розрахункової дільниці даною забруднюючою речовиною. Вихідні дані 

отримані емпіричним шляхом згідно галузевих методик в залежності від технологічного 

обладнання.  

Розрахунок розсіювання виконується по розрахунковому прямокутнику розмір якого 

визначається згідно з п. 2.19 ОНД-86 і дорівнює 2000 х 2000 м, який включає дільницю, для якої 

розроблений проект.  

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі проводився для 

всіх речовин, які потрапляють повітряний басейн.  

Аналіз результатів розрахунків забруднення повітряного басейну викидами від стаціонарних 

та пересувних джерел показав, що перевищення санітарних норм відсутні по всім речовинам, які 

підлягають розрахункам.  

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (коефіцієнт рельєфу місцевості визначається згідно 

з розділом 4 ОНД-86, метеорологічні параметри - за даними Державної гідрометеорологічної 

служби України).  

Забруднюючі речовини: 

Забруднюючими речовинами атмосферного повітря є: вуглеводні насичені, оксиди азоту, 

оксид вуглецю, сажа, сірчистий ангідрид, метан, заліза оксид (Fe2O3) тощо.  

Шкідливі речовини, що виділяються в атмосферу, відрізняються за своїми властивостями і 

чинять різноманітний вплив на навколишнє середовище і здоров’я людини. 

Діоксид азоту – бурий газ з удушливим запахом (клас небезпеки – 2). 

Патологічні зміни при отруєнні людини, особливо в органах дихання, - набряк слизових 

оболонок, дихальних шляхів, набряк легень, крововилив. Інші внутрішні органи повнокровні, з 

дрібними крововиливами. 

Оксид азоту. Газ без кольору, в зрідженому етапі – синя рідина. 

Токсична дія. Кров’яна отрута, чинить пряму дію на центральну нервову систему. 

Початковий прояв при гострому отруєнні – загальна слабість, запаморочення, оніміння ніг. 

При легкому отруєнні, ці симптоми на протязі декількох хвилин зникають при виході на свіже 

повітря. 

При більш сильному – приєднуються до симптом нудота, деколи блювота. 

При важкому отруєнні з’являється синюшність губ, ослаблений пульс, зміна кольору крові. 

Наслідки отруєння проявляються тривалий час (більше року) у вигляді порушення 

асоціативних здібностей, ослаблення пам’яті, м’язової сили. 

Оксид вуглецю (клас небезпеки – 4) – отруйний газ без кольору, без смаку, зі слабким 

запахом. Отруйна дія оксиду вуглецю відома під назвою чаду, пояснюється тим, що він легко 

з’єднується з гемоглобіном крові і робить його нездатним переносити кисень від легень до тканин. 

При надходженні свіжого повітря, гемоглобін відновлює здатність поглинати кисень. Якщо 

вдихаються невеликі концентрації, приблизно до 1 мл/л, то проявляється відчуття важкості голови, 

стиснення лобу ніби “кліщами”, потім сильна головна біль, мерехтіння перед очима і пульсація у 

скронях. 
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При подальшому перебуванні в атмосфері газу, наростає сонливість і ціпеніння з 

запамороченням. Більше всього, при отруєнні потерпає центральна нервова система. По мірі 

розвитку аноксемії, людина поступово втрачає здатність міркувати, порушується координація руху. 

Заходи попередження. Загальні заходи для всіх місць отримання і можливого виділення 

оксиду вуглецю: герметизація апаратури, швидке видалення виділеного оксиду вуглецю. 

Сажа (клас небезпеки – 3). Високодисперсний порошок. Сажа викликає важкі хронічні 

захворювання шлунково-кишкового тракту, хронічний гепатит. Вона може викликати 

пневмоконіоз, антракоз: втомлюваність, кашель, біль в грудях, задишку, бронхіт в наслідок чого 

розвивається емфізема, зміни зі сторони серця. 

Ангідрид сірчистий (клас небезпеки – 3). Газ без кольору з різким запахом. Загальний 

характер дії виявляється в захворюванні дихальних шляхів, викликають спазми бронхів. 

При впливі ангідриду сірчистого у вигляді аерозолю, утворюваного при туманах і 

підвищеній вологості повітря, подразнюючий ефект сильніший. Волога поверхня поглинає 

сірчистий ангідрид, потім послідовно утворюється сірчана кислота. Загальна дія полягає в 

порушенні вуглеводного і білкового обміну, пригніченні окислювальних процесів в головному 

мозку, печінці, селезінці, м’язах, подразнює кровоносні органи. 

Вуглеводні насичені (клас небезпеки – 4). Рідина без кольору з характерним запахом. 

Хімічний склад: парафіни, циклопарафіни, алкілбензоли, нафтени. 

Діє токсично. У великих дозах викликає нудоту та запаморочення. При тривалому контакті 

організму людини в невеликих дозах, наслідки досить тяжкі. В цьому випадку отруєння може стати 

причиною лейкемії, або раку крові, і анемії - зменшення кількості червоних кров’яних тілець.  

Водне середовище 

Для побутових потреб працівників буде використовуватись питна вода привізна. 

Підприємство буде використовувати поверхневий водозабір р. Гірський Тікич для промивки 

трубопроводу, гідравлічних випробувань трубопроводу та для роботи турбіни.  

Контроль за якістю стічних вод, які відводяться у р. Гірський Тікич, здійснює лабораторія 

моніторингу вод та грунтів Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг. Проби води 

з річки на малих та міні ГЕС забирають в двох місцях: на водозаборі та після турбіни щоквартально.  

Скид побутових стічних вод здійснюється у вигрібну яму, звідки асенізаційною машиною 

відвозяться на місцеві очисні споруди. 

Згідно статті 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

використання природних ресурсів підприємствами, установами та організаціями здійснюється з 

додержанням обов’язкових екологічних вимог та здійснення заходів щодо запобігання псуванню, 

забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього 

природного середовища. 

Водойма с, площею 4,2 га, утворена шляхом будівництва глухої бутобетонної греблі з 

перепуском стоку р. Гірський Тікич через гребінь греблі. 

Передбачається розчистка ложа водойми Буцької МГЕС від продуктів ерозійних процесів, 

які відбуваються на площі водозабору. Замулення водойми провокує вихід паводкових вод на 

пойму, що викликає процеси заболочування та підтоплення сільськогосподарських угідь, а також 

значно зменшує акумулюючу спроможність водойми, що негативно впливає на район Буцької 

МГЕС.  

Очищення водойми від мулу та болотяної рослинності збільшить акумулюючу 

спроможність, що буде сприяти ефективній роботі Буцької ГЕС при відновленні. 

Ґрунти 

Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами, визначається відповідно до 

статті 167 Земельного Кодексу України. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює 

забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних 

речовин, забороняється. 

Розроблений грунт, при виконанні днопоглиблювальних робіт на водоймі Буцької МГЕС, 

розміщується в гідровідвалах огороджувальної дамби, які запобігають розтіканню пульпи за межі 

карт намиву. Вода після відстою пульпи і освітлення в картах скидається у водоприймач (р. Гірський 

Тікич) 
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Відходи 

Відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва 

чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі 

властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх 

власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст.1 

Закону України «Про відходи»). 

Класифікатор відходів (КВ) ДК 005-96 забезпечує інформаційне підтримування у вирішенні 

широкого кола питань державного управління відходами та ресурсовикористанням на базі системи 

обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, у галузі екології, захисту 

життя та здоров'я населення, безпеки праці, ресурсозбереження, структурної перебудови економіки, 

сертифікації продукції (послуг) та систем якості. 

Відходи, які нормуються і потребують подальшого, більш жорсткого поводження, 

утворюються в результаті обслуговування основного виробництва: під час перебування людей на 

робочих місцях, обслуговування автотранспорту, який знаходиться на балансі підприємства.  

Відходи, які утворюються: відходи комунальні міські змішані, в т. ч. сміття з урн, 

відпрацьовані масла, використане ганчір’я.  

Зберігання відходів здійснюватиметься відповідно до законодавства та санітарних норм. 

Передача відходів буде здійснюватися спеціалізованим підприємствам згідно укладених договорів.  

Шум 

Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен 

перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби. 

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, 

забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні - 

цілодобово. Шум, що утворюється під час проведення видобувних робіт, не повинен перевищувати 

санітарних норм цілодобово. 

На території МГЕС джерелом постійного виробничого шуму та вібрацій, буде обладнання 

яке використовується при експлуатації та буд роботах: екскаватори, бульдозери, автосамоскиди, яке 

відповідно до технічних паспортів має рівень шуму не більше 95 дБА. Рівні звукового тиску в 

робочій зоні, дБ, в октанових смугах із середньо герметичними частотами, Гц у відповідності до 

паспорта бурового станка складають, таблицю ____. 

Таблиця 6 

Октанові рівні звуків тиску При середньогерметичній частоті основних смуг, Гц 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lp 95 87 82 78 75 73 71  69 

Активні рівні звукового тиску в розрахункових точках (межі забудови селітебної зони, Наказ 

МОЗ України № 379/1404 від 24.07.1996 р.) визначаємо за формулою [27]  

L = Lp – 15 * lg r + 10 * lg Ф – βa * r / 1000 – 10 * lg Ω, де: 

Lp – октановий рівень звукової потужності в дБ джерела шуму;  

r – відстань від джерела шуму до розрахункової точки, r = 2000 м; 

Ф – фактор спрямованості джерела шуму, безрозмірний коефіцієнт, який визначається за 

дослідними даними для джерела шуму з рівномірним випромінюванням звуку, Ф = 1,0; 

βa – загасання звуку в атмосфері, дБ/км (табл. 6 [28]),  

βa = 12 дБ/км; Ω - просторовий кут випромінювання звуку,  

Ω = 2π (на поверхні території);  

10 * lg Ф – величина постійна, дорівнює 0 (при Ф = 1);  

10 * lg Ω – величина постійна, дорівнює 7,98;  

* lg r – величина перемінна, залежна від r;  

βa * r / 1000 – величина перемінна, залежна від r. Наслідки розрахунків в залежності від 

відстані від джерела шуму до розрахункової точки 500 м зведені в таблицю 7. 

Таблиця 7 

Октанові рівні звуків тиску При середньогерметичній частоті основних смуг, Гц 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lp 13,505 5,505 0,505 0 0 0 0 0 
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При порівнянні з припустимими рівнями звукового тиску (табл. 1 п. 5 з урахуванням табл. 2 

[25]) можна зробити висновок, що шкідлива дія при роботі обладнання МГЕС на житловий масив 

відсутня.  

Непостійними джерелами шуму можна рахувати автомобілі, які використовуються при 

будівельних роботах. Рівень шуму від автомобілів складає від 44,2 до 47,2 дБА в залежності від 

марки двигуна. Допустимий рівень шуму на території сельбищної зони населених місць не повинен 

перевищувати показників санітарних норм (п. 10.2 [29]), значення яких наведені в таблицю 8. 

Таблиця 8 

Назва території 
Еквівалентний рівень 

шуму, дБА 
Максимальний рівень 

шуму, дБА 
з 7 до 23 год з 23 до 7 год з 7 до 23 год з 23 до 7 год 

Сельбіщні зони населених місць 55 45 70 60 

Для житлової забудови, що 

реконструюється 
60 50 70 60 

Житлові забудови розташовані на відстані 450 м від МГЕС, відповідно [29], зниження рівня 

звуку дБА від джерела шуму в кар’єрі до забудов складає 32 дБА. З наведеної таблиці видно, що 

рівень шуму від автомобілів на підприємстві (47,2 – 32,0 = 17,2 дБА) не перевищує допустимі рівні 

санітарних норм. 

Вібрація. 

Організація праці і профілактичних заходів із зменшення шкідливого впливу вібрації на 

кожному підприємстві повинні бути обумовлені регламентом вібробезпечного ведення робіт. 

Вібробезпека праці на підприємстві повинна забезпечуватись за рахунок: 

- дотримання правил і умов експлуатації обладнання, використання його тільки у 

відповідності до призначення; 

- підтримки справного технічного стану обладнання, параметрів технічного процесу; 

- удосконалення режимів роботи обладнання, виключення контактів працівників з 

вібруючими поверхнями за межами робочого місця введенням загороджень, попереджувальних 

знаків, надписів систем сигналізації і блокування. 

Електромагнітні випромінювання 

Нешкідливі для людини рівні інтенсивності електромагнітних випромінювань встановлені 

«Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних 

випромінювань», Київ, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.96 р. № 239. 

Електромагнітні випромінювання можуть шкідливо впливати на навколишнє середовище. 

Все електрообладнання оснащене металевими кожухами, які являються надійним захистом від 

можливого впливу на обслуговуючий персонал і навколишнє середовище. Додаткових заходів по 

його запобіганню не передбачається. 

Основним фактором, що забезпечує радіаційну безпеку, є радіаційний контроль. Радіаційний 

контроль та радіаційна оцінка здійснюється на підставі діючих правил НРБУ-97 «Норми радіаційної 

безпеки України». 
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2 Опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних причин обрання 

запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків 
 

Територіальної альтернативи планової діяльності не передбачено, оскільки ділянки під 

реконструкцію МГЕС існуючі. 

ТОВ «Гідроресурс-К» має документи на право користування земельною ділянкою. 

Передбачається реконструкція та експлуатація міні ГЕС дериваційного типу із 

використанням вертикальної гідравлічної турбіни Каплана із подвійним регулюванням і 

синхронного генератора. Тип деривації комбінований – відкритий залізобетонний лоток з 

переходом у трубопровід закритого типу. 

Технічна альтернатива - пропонуються варіанти реалізації проекту будівництва МГЕС із 

використанням гідросилового обладнання ТОВ «МініГідро» м. Харків* або фірми WTW Poland**, 

Koessler AG Австрія*** 

Таблиця 9 

Параметри Варіант* Варіант** Варіант*** 

Натиск (брутто)м 8,5 8,5 8,5 

Вода м3/с 12,51 9,78 14 

Встановлена потужність (кВт) 802 642 999 

Середньорічний виробіток (кВт.год/рік 3,671 3,605 3,995 

Тариф (ЕURO/кВт)з ПДВ 0,181 0,1682 0,1682 

• *Обладнання фірми «МініГідро» м. Харків, Україна  

• ** Обладнання фірми WTW Poland  

• *** Обладнання фірми Koessler AG Австрія  

1. 0,18 EURO з ПДВ – спеціальний тариф для міні гідроелектростанцій («зелений тариф») 

встановлений Законом України «Про електроенергетику...» (остання редакція від 04.06.2015р.) при 

врахуванні використання українського обладнання (при долі більше 50%).  

2. 0,168 EURO з ПДВ – спеціальний тариф для міні гідроелектростанцій («зелений тариф») 

встановлений Законом України «Про електроенергетику.» (остання редакція від 04.06.2015р.) за 

умов використання іноземного обладнання.  

Ставка спец. тарифу закріплена в EURO.  

Строк отримання тарифу по ставці 0,126; 0,135 і 0,18 EURO – 2015 - 2019 рр. Строк дії спец. 

тарифу – до 2030 р.  

З 2019 р. ставка тарифу зменшується на ~ 15%. 
Варіант 1 будівля під обладнання м. Харків 

 
Рисунок 8 Схематичне зображення поперечного перерізу будівлі МГЕС із гідроагрегатами 

«МініГідро», Харків 

Варіант 2 будівля під обладнання фірми WTW Poland 
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Рисунок 9 Схематичне зображення поперечного перерізу будівлі МГЕС із гідроагрегатами WTW 

 

Варіант 3 будівля під обладнання фірми Koessler, Austria 

 

 
Рисунок 10 Схематичне зображення поперечного перерізу будівлі МГЕС 

із гідроагрегатами Коessler 

 
Найбільш прийнятний варіант для замовника із встановлення обладнання фірми Koessler AG 

Австрія – варіант 3. 

Обладнання фірми Kössler, Австрія 

Kössler GmbH & Co KG Wasserkraftanlagen St. Georgener Hauptstrasse 122 

3151 St. Georgen am Steinfeld Tel.: +43/2742/885272 Fax: +43/2742/885272/293 

Email: office@koessler.com www.koessler.com 

Турбіна 

Гідротурбіна вертикальний каплан VK15.9/VK5E (виробництва Kossler, 

Австрія) Тип: вертикальний Каплан, подвійного регулювання Потужність 

турбіни – до 999 кВт Кількість - 1 шт. 

Частота обертання турбіни VK15.9/VK5E : пТУРБ = пГЕН = 273об / хв. 

Діаметр робочого колеса - 1590мм Кількість робочих лопастей - 5 шт. 

Робоча витрата - 14 м3/с Робочий натиск - 8 м. 

Генератор 

Виробництво Siemens 

Тип - синхронний 

Частота обертання - 273об / хв. 

Частота - 50 Гц Напруга - 400 В 
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Робоча температура - 40оС 

Коефіцієнт роботи генератора - 0,94 

 

 
Рисунок 11 

 
2.1 Оцінка екологічних наслідків планової діяльності 

Малі гідростанції компенсують втрати напруги в мережі, яка місцями становить 150-180В, 

через її велику протяжність і старіння (мережі вводилися в експлуатацію в 60-70рр. і проектувалися 

під невелике споживання домогосподарствами сіл). Для модернізації мереж необхідні великі 

капіталовкладення, яких у місцевих громад немає. Стан річки Гірський Тікич та її догляд на ділянці 

будівництва фактично візьме на себе експлуатуюча МГЕС організація. 

В соціально-економічному плані проект важливий тому, що на момент будівництва та 

експлуатації МГЕС будуть залучається місцеві трудові ресурси. Після введення в експлуатацію 

МГЕС будуть проводиться відрахування в статті місцевих бюджетів від діяльності. Оперативне 

залучення підготовлених працівників МГЕС при пропуску паводків, корчеходів, льодоходів і 

великих плаваючих предметів. 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства 

України, включаючи Водний кодекс України, а також згідно Експертного звіту та висновку по 

«Оцінці впливу на довкілля» щодо впливу будівництва міні гідроелектростанції в смт. Буки на 

природні комплекси довкілля, сезонні орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, кажанів, 

рослинність в межах Маньківського району Черкаської області; технічним умовам на приєднання 

до енергомережі; містобудівним умовам і обмеженням.  

Санітарно-захисні зони для лінії електропередачі встановлюються згідно Державним 

санітарним нормам і правилам захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань.  

Крім вищезазначених обмежень, будівництво МГЕС на землях енергетики потребує 

додаткових заходів щодо обмеження викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря: оксид 

вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, пилу тощо.  

Ратифікація Україною Паризької Угоди вимагає скорочення використання вугільних 

технологій для виробництва теплової та електричної енергії. 

Інженерна підготовка території включає планування пристанційного майданчика, 

упорядкування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту реконструкції згідно із вимогами чинних 

будівельних норм України та природоохоронного законодавства України. Інженерна підготовка 

території включає реконструкцію в межах існуючого фундаменту, заміна даху, внутрішні роботи, 

влаштування опори лінії електропередачі, поновлення повітряної лінії ПЛ 10, планування 
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пристанційного майданчика, монтаж КТП, упорядкування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту 

реконструкції згідно із вимогами чинних будівельних норм України та природоохоронного 

законодавства України  

Еколого-інженерна підготовка і захист території передбачає влаштування організації 

поверхневого стоку прилеглої території та пристанційного майданчика для запобігання його 

затоплення поверхневими водами. 

Для запобігання затоплення території гідротехнічні споруди передбачається будувати з 

умовою проходження паводків 3% забезпеченості (Р=3%), з перевіркою на 1%. 

Остаточні рішення щодо еколого-інженерної підготовки і захисту території будуть прийняті 

на стадії «Проект». 

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне 

використання ґрунту, будуть передбачені заходи проти дії затопленню, просіданню, активізації 

інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи. 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші 

вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. 

Під час будівництва відбудеться незначне забруднення повітряного середовища від 

працюючих будівельних машин та механізмів. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не 

перевищують нормативів ГДК. Під час експлуатації негативний вплив на повітряне середовище 

відсутній. Будівництво та експлуатація МГЕС не передбачає зміни гідрологічного режиму та 

негативного впливу на р. Гірський Тікич. 

Будівництво МГЕС не чинитиме негативного впливу на існуюче водне середовище. 

При реконструкції МГЕС можна виділити ряд позитивних факторів впливу об’єкта планової 

діяльності на водне середовище: 

- збільшення надійності протипаводкового захисту населених пунктів тощо; 

- відновлення пошкоджених берегів і берегоукріплювальних споруд; 

- збільшення рибних запасів р. Гірський Тікич через щорічне зарибнення. 

Прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву в процесі 

реконструкції та експлуатації МГЕС, мінімальні або відсутні. Будуть передбачені дії, направленні 

на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву при 

реконструкції МГЕС. 

Таким чином, хоча на даному етапі проекту не всі екологічні наслідки планованої діяльності 

можуть бути оцінені, характер і масштаби цієї діяльності дозволяють констатувати, що: 

- негативні впливи на довкілля мають характер дуже обмежений у просторі і часі та не 

спричиняють наслідків на населення і природне середовище, які вимагають додаткового втручання 

чи реагування з метою їх пом’якшення чи усунення; 

- позитивні наслідки планованої діяльності очевидні, оскільки вона сприятиме поступовому 

покращенню санітарного стану ріки Гірський Тікич та забезпечить підвищення можливості її до 

самоочищення (значний об’єм сміття і твердого стоку зупинятиметься перед підпірною спорудою), 

що матиме позитивний вплив на екологічну ситуацію на прилеглій до створу території. 
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3 Опис поточного стану довкілля та опис його ймовірної зміни без здійснення 

планованої діяльності в межах того, наскільки природні зміни від базового сценарію можуть 

бути оцінені на основі доступної екологічної інформації та наукових знань 

Поточний стан малої гідроенергетики України та її внесок у загальну енергетичну систему 

Станом на 01 січня 2018 року в Україні за даними Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зареєстровано 136 малих ГЕС 

загальною потужністю близько 94,615 МВт53, які загалом виробили в 2017 році 212,537 млн. кВт-

год та експлуатуються 60 суб’єктами господарювання за «зеленим» тарифом. Частка малої 

гідроенергетики у загальному виробництві електроенергії об’єктами відновлюваної енергетики, що 

працюють за «зеленим» тарифом в Україні, у 2017 році склала 10,15%. 

Частка малої гідроенергетики у загальній встановленій потужності об’єктів відновлюваної 

енергетики, що працюють за «зеленим» тарифом, у 2017 році склала 6,89%. Розподіл потужностей 

малих ГЕС по областях України, які введені в експлуатацію та отримали «зелений» тариф станом 

на 01.01.2018 р., наведено на рис. 12 

 

 
Рисунок 12 Встановлена потужність та кількість малих гідроелектростанцій за областями України 

(станом на 01.01.2018 р.) - за інформацією НКРЕКП 

 

Найбільше МГЕС введено в експлуатацію у Вінницькій області, загальна встановлена 

потужність яких складає близько 21,875 МВт. Наступними за загальною встановленою потужністю 

є Кіровоградська, Закарпатська та Тернопільська області. Найбільша кількість діючих за «зеленим» 

тарифом МГЕС (50 станцій) розташована в Хмельницькій та Вінницький областях (37,5% від 

загальної кількості МГЕС в Україні).  

Розподіл за встановленою потужністю об'єктів малої гідроенергетики України, що працюють 

за «зеленим» тарифом, станом на 01.01.2018 p. характеризує переважну більшість міні ГЕС (105 

одиниць або 77% загальної кількості МГЕС), а суттєво більша частина установленої потужності 

(60,8%) припадає на малі ГЕС потужністю від 1000 кВт до 10000 кВт. Частка мікроГЕС складає 

тільки 9 одиниць або 6,6 % загальної кількості МГЕС. 

Перспективні напрямки розвитку малої гідроенергетики в Україні 

В чинній «Енергетичній стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» взагалі немає окремого розділу щодо розвитку 

малої гідроенергетики.  

Однак, згідно «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» 61 (схвалено 

розпорядженням КМУ від 24 липня 2013 р. № 1071-р, втратила чинність на підставі розпорядження 

КМУ № 605-р від 18.08.2017) в області малої гідроенергетики передбачалось здійснити:  

- реконструкцію та відновлення МГЕС загальною потужністю 135 МВт;  

- будівництво нових МГЕС на річці Тиса та її притоках загальною потужністю 400 МВт;  

- будівництво нових МГЕС на річці Дністер і її притоках загальною потужністю 560 МВт;  
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- будівництво нових децентралізованих МГЕС на малих водотоках (загальна потужність 45 

МВт).  

До 2030 року передбачалось довести електрогенеруючу потужність всіх МГЕС України до 

1140 МВт з річним обсягом виробництва електрики 3,75 млрд кВт-год. Розвиток малої 

гідроенергетики повинен сприяти децентралізації загальної енергетичної системи, що усуне ряд 

проблем в енергопостачанні віддалених і важкодоступних сільських регіонів, а також вирішенню 

цілого комплексу економічних, екологічних і соціальних проблем сільської місцевості. Малі 

гідроелектростанції можуть стати суттєвою складовою енергозабезпечення для західних регіонів 

України. 

Водночас за досвідом в Австрії та Норвегії є приклади ГЕС, які цілком безпечні для довкілля. 

Тому в цій роботі було обрано компромісний варіант: використання 50% наявного потенціалу за 

умови дотримання найсуворіших екологічних критеріїв. Станом на січень 2018 року потужність 

малих ГЕС становить 94 МВт.  

Максимальна потужність малих ГЕС до 2030 р., за даними Інституту відновлюваної 

енергетики НАН України, складе 250 МВт. Тобто додатковий до існуючого потенціал 250-94 = 176 

МВт. Припускаючи, що 50% нових малих ГЕС відповідатимуть усім екологічним критеріям, то 

додатковий приріст виходить 88 МВт. При цьому зроблено припущення, що значну частину цього 

потенціалу має бути реалізовано внаслідок модернізації та підвищення ефективності наявних малих 

ГЕС. Будівництво нових малих ГЕС може бути здійснене лише за умови дотримання жорстких 

екологічних критеріїв, які необхідно запровадити на законодавчому рівні (на зразок тих, які 

застосовують International Rivers Network5467 , WWF68, Greenpeace, Bankwatch69).  

Відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, 

за рахунок модернізації існуючих потужностей, відновлення занедбаних МГЕС, будівництва та 

введення в експлуатацію нових генеруючих потужностей в Україні передбачено довести 

виробництво електроенергії у 2020 р.: мікро- та міні- гідроелектростанціями – до 130 ГВт·год 

(загальною потужністю 55 МВт); малими гідроелектростанціями – до 210 ГВт·год (загальною 

потужністю 95 МВт).  

Цілі Національного плану дії у сфері відновлювальної енергетики до 2020 року з 

виробництва електричної енергії передбачають до 2020 року введення в експлуатацію 150 МВт 

встановленої потужності малих ГЕС з річним виробництвом 340 млн. кВт-год електроенергії 

Проблеми повноцінної рівнобіжної роботи з західноєвропейськими країнами в умовах 

діючих у них правил є для нас досить новим завданням, що вимагає корінного збільшення режимної 

керованості енергосистеми, що без розвитку гідроенергетики, у першу чергу в західних районах 

України, практично неможливо.  

Як видно з вищенаведеного, мала гідроенергетика може якісно впливати не тільки на умови 

гарантованого енергозабезпечення місцевих споживачів, але і на соціальний розвиток регіонів, 

однак слід враховувати вплив МГЕС на заповідні та рекреаційні властивості цих територій.  

Необхідно зазначити, що технічний стан діючих малих ГЕС (які не були реконструйовані) 

характеризується значною або повною зношеністю основного гідросилового, гідротехнічного та 

електротехнічного обладнання, наявністю несправності у спорудженні напірного фронту, які 

можуть стати причиною виникнення аварійних ситуацій, замуленням водосховищ, ростом забору 

води на неенергетичні потреби, розмивами кріплень водозливних і берегових ділянок нижніх б’єфів 

та ін. 

Екологічні аспекти малої гідроенергетики в Україні 

В Україні чинні багато вітчизняних законів та програм щодо охорони, збереження та 

розумного використання природних ресурсів, а також міжнародні договори, конвенції та протоколи 

до них. Україна підписала і ратифікувала у 1998 році Договір до Енергетичної хартії з питань 

енергетичної ефективності та відповідних екологічних аспектів, підписані також Гельсінський і 

Софійський протоколи щодо викидів оксидів сірки і азоту, Кіотський протокол 1998 року щодо 

викидів парникових газів. В 2004 році був ратифікований протокол до Рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату.  

Проекти малих ГЕС повинні відповідати та не суперечити принципам та умовам які ставлять 

перед країною наступні документи:  
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- Протокол до Рамкової конвенції про збереження і стале використання біологічного та 

ландшафтного різноманіття;  

- Бернська конвенція;  

- Європейська ландшафтна конвенція;  

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;  

- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;  

- Водний кодекс України;  

- Земельний кодекс України;  

- Лісовий кодекс України.  

Одним з перших документів галузі охорони навколишнього середовища стала «Конвенція 

про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі» (Бернська 

конвенція). Конвенція була відкрита для підписання на 3-й Європейській конференції міністрів 

навколишнього середовища в Берні 19 вересня 1979 року.  

Ця Конвенція має на меті охорону дикої флори та фауни і їхніх природних середовищ 

існування, особливо тих видів і середовищ існування, охорона яких вимагає співробітництва 

декількох держав, а також сприяння такому співробітництву. Особлива увага приділяється 

вразливим та мігруючим видам, яким загрожує зникнення. Договірні Сторони у своїй політиці 

планування забудови і розвитку територій враховують потреби охорони природних територій, для 

того щоб уникнути будь-якої деградації таких територій або у міру можливості звести її до 

мінімуму.  

Тому не можна забувати, що не вся територія країни (або окремого регіону) може бути 

використана для розміщення навіть такого екологічно чистого об'єкту як міні ГЕС.  

Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також розроблюваними 

відповідно до нього земельним, водним, лісовим кодексами, законодавством про надра, про охорону 

атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншими. 

Верховна Рада УРСР 25 червня 1991 року прийняла Закон «Про охорону навколишнього 

природного середовища». Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації 

охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.  

В травні 2017 році Верховна Рада України прийняла Закон України «Про оцінку впливу на 

довкілля»; Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) 

замість екологічної експертизи, передбаченої Законом «Про екологічну експертизу» (втратив 

чинність у 2017 році).  

Крім того, Закон впроваджує зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також 

дозволить забезпечити на належному рівні виконання Україною низки інших міжнародних 

зобов’язань.  

Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення 

екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних 

ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати 

значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Відповідно до Закону здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим до прийняття рішення 

про провадження планованої діяльності. 

Україна 01 липня 2006 року ратифікувала «Європейську ландшафтну конвенцію». Ця 

Конвенція застосовується щодо всієї території країни і охоплює природні, сільські, міські та 

приміські території, разом із землями, внутрішніми водами та морськими акваторіями. Цілями 

Конвенції є сприяння охороні, регулюванню та плануванню ландшафтів, а також організація 

європейської співпраці з питань ландшафту.  

Чинне законодавство України в Законі Україні «Про оцінку впливу на довкілля» передбачає 

необхідність виконання Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) стратегічних планів і програм, яка 

визначена Директивою Європейського Союзу (ЄС) щодо СЕА (Оцінка впливу певних планів і 

програм на навколишнє середовище, Директива 2001/42/EC).  

Під час експлуатації станції персонал також зобов'язаний проводити оперативні заходи з 

регулювання водного потоку відповідно до «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. 
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Частина 4 - Гідротехнічні споруди, водне господарство і технічне водопостачання», «Порядок 

встановлення регламентів роботи каскадів ставків та водосховищ на малих річках України, а також 

«Правил експлуатації гідротехнічних споруд та водосховищ» та «Інструкції по пропуску повені 

(льодоходу) та дощових паводків через гідроспоруди ГЕС», які затверджуються Управлінням з 

питань надзвичайних ситуацій області, Управлінням водного господарства області, Комісією з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ці заходи також зменшують 

використання стоку річки для потреб виробництва електроенергії на малих ГЕС.  

Ґрунтуючись на міжнародних та вітчизняних документах природоохоронної та енергетичної 

сферах, можна прийняти наступні обмеження на використання стоку для виробництва 

електроенергії: 

- в діапазоні 90-100% річної забезпеченості витрат води, що враховує санітарний попуск, 

витрати в межень та безперервне функціонування рибоходів;  

- в діапазоні 0-10% річної забезпеченості витрат води, що враховує періоди наявності повені, 

паводків та оперативні заходи з регулювання водного потоку через гідроспоруди;  

- в діапазоні 10-90% річної забезпеченості витрат води регулювання потужності малих ГЕС 

здійснюється за величиною стоку, що задовольняє умові збереження іхтіофауни річок.  

Також необхідно враховувати обмеження на використання територій для спорудження 

гідроелектростанцій (національні природні парки, заповідники, пам'ятки природи, місця покладів 

корисних копалин та мінеральних вод, історико-культурні території, земельні ділянки спеціального 

призначення) з урахуванням критеріїв екологічної цінності територій. 

На основі доступної екологічної інформації встановлено наступні факти.  

Черкаська область розташована в центральній лісостеповій частині України, в середній течії 

річок Дніпра та Південного Бугу. Вона межує на півночі з Київською (протяжність 340 км), на сході 

– з Полтавською (212 км), на півдні – з Кіровоградською (388 км) і на заході – з Вінницькою (124 

км) областями. Географічний центр України, що розташований на північній околиці села 

Мар’янівка (Шполянський район) між райцентром Шпола і селом Матусів (Шполянський район) 

Черкаської області має координати 49°01'39" пн. ш. і 31°28'58" сх. д. 

Клімат регіону помірно континентальний. Зима м’яка, з частими відлигами. Літо тепле, в 

окремі роки спекотне, західні вітри приносять опади. Середня температура найхолоднішого місяця 

січня – 5,9 0С. Середня температура влітку складає + 19 0С. В цілому клімат області сприятливий 

для зростання цілого ряду деревних та чагарникових порід, і, перш за все, високопродуктивних 

дубових і соснових насаджень. (текстовий додаток про фон № 9 та метеохарактеристики № 8) 

Область багата на рослинність, славиться цінними мальовничими лісами, різноманітним 

тваринним світом. Так, на Черкащині розташований найбільший у лісостеповій зоні України 

Канівський природний заповідник, всесвітньо відомий Національний дендрологічний парк 

«Софіївка» НАН України – перлина садово-паркового мистецтва.  

Ліси ростуть здебільшого на узбережжях річок, степова рослинність поширена на вододілах. 

У районі Канева й на південний схід від нього переважають дубово-грабові ліси (дуб, граб, клен, 

липа, ясен), у південно-західній, південній і центральній частині – дубово-ясеневі та грабові ліси. 

Черкаський бір (сосна, дуб, клен, береза) – найпівденніша межа природного поширення 

наддніпрянських хвойних лісів на Україні 

Черкаська область розташована в басейнах двох великих річок: Дніпра та Південного Бугу. 

Басейн річки Дніпро становить 12,0 тис. км2 , басейн річки Південний Буг – 8,9 тис. км2 . Густота 

річкової мережі добре розвинута і складає 0,2 – 0,54 км/км2 . Найбільше водосховище – 

Кременчуцьке, загальною площею водного дзеркала 2 252 км2 і повною ємкістю 13,520 млн км 3 , 

розташоване на річці Дніпро. По території області протікає 1037 річок, найбільша з них р. Дніпро 

(в межах області – 150 км), 7 середніх річок – Рось, Тясмин, Гнилий Тікич, Гірський Тікич, Супій, 

Ятрань, Велика Вись, а також малі річки, струмки.  

Ґрунти 

Ґрунти Черкаської області вважаються найбільш продуктивними в Україні, однак за деякими 

агрохімічними параметрами вони поступаються ґрунтам східних і південних областей. Порівняно 

менший вміст елементів живлення гумусу, підвищена кислотність компенсуються більш 

сприятливими кліматичними умовами, особливо в період вегетації сільськогосподарських культур.  
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У ґрунтовому покриві області переважають чорноземи типові та чорноземи сильно 

реградовані, які займають 53,7%. Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи 

опідзолені і слабо реградовані займають 28,9%, а світло-сірі і сірі опідзолені ґрунти – 7,3%.  

Внаслідок нераціонального використання ґрунтів відбувається збіднення їх природної 

родючості, що призводить до погіршення якісного стану ґрунтів.  

Основні втрати родючості ґрунтів пов’язані з високим ступенем розораності земель і 

посиленням ерозійних процесів; порушенням структури сівозміни; зростанням дефіциту балансу 

елементів живлення і органічної речовини, а тому і збідненням їх запасів у ґрунті; послабленням 

мікробіологічної активності ґрунту; наявністю площ кислих ґрунтів; зростанням щільності ґрунту 

та падінням його водоутримуючої здатності; повільним впровадженням сучасних ґрунтозахисних 

технологій обробітку. 

Атмосферне повітря 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в 2016 році 

становили 52,3 тис. т, що на 5,2 тис. т менше в порівнянні з 2015 роком. Скорочення викидів 

обумовлено зменшенням викидів на ПАТ "Черкаське хімволокно" ВП "Черкаська ТЕЦ" (за рахунок 

використання вугілля з меншим вмістом сірки). В цілому по області у 2016 році щільність викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів у розрахунку на 1 км 2 складала 2,5 т (за 

2015 рік – 2,7 т), а обсяги викидів забруднюючих речовин у розрахунку на душу населення – 42,3 кг 

(за 2015 рік – 46,1 кг). В повітряний басейн міста Черкаси викинуто 23,8 тис. т забруднюючих 

речовин (45,5% від викидів стаціонарних джерел по області), що на 6 тис. т менше, ніж в 2015 році. 

Значний вклад (52%) в забруднення атмосферного повітря області вносить автотранспорт. У 2015 

році викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел складали 62,8 тис. 

т (за 2014 рік – 69,9 тис. т). Згідно даних Головного управління статистики у Черкаській області в 

2016 році розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел не 

проводились.  

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення у Черкаському регіоні по Маньківському району в тис. т. 

Таблиця 10 

всього 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Маньківський р-н 0,357 0,251 0,266 

 

За даними Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров'я України» з метою здійснення моніторингу забруднення атмосферного повітря 

лабораторним центром у 2016 році проведено 7262 дослідження на маршрутних та пересувних 

(підфакельних) точках, а також на межі санітарно-захисних зон промпідприємств, в межах житлової 

забудови, поблизу вуличних магістралей, з них у 150 (2,1%) пробах виявлено перевищення гранично 

допустимих концентрацій забруднюючих речовин. В основному зареєстровані перевищення 

гігієнічних нормативів за вмістом формальдегіду (13%), оксиду вуглецю (4,1%), діоксиду азоту 

(0,1%), сірководню (3,9%), аміаку (1,2%), пилу (0,85%). Найбільш високі показники реєструвались 

у м. Черкаси (10,8%), зокрема за вмістом формальдегіду, оксиду вуглецю та оксиду азоту. 

Для скорочення викидів та забезпечення нормативного стану атмосферного повітря 

підприємствами області розробляються та впроваджуються заходи по скороченню викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря.  

За даними Черкаського обласного центру з гідрометеорології впродовж 2016 року 

радіаційний стан на території області залишався стабільним. За даними 8 пунктів спостережень 

метеостанцій області середні за місяць значення потужності експозиційної дози гамма-

випромінювання (ПЕД) змінювались в межах 11-14 мкР/год (мікроРентген за годину), тобто не 

перевищували рівнів природного фону і знаходились на рівні: 

- на М Черкаси 11-12 мкР/год  

- на М Жашків 12-13 мкР/год 

- на М Звенигородка 13-14 мкР/год 28  

- на М Золотоноша 11-13 мкР/год 
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- на М Канів 14 мкР/год  

- на М Сміла 12- 13 мкР/год  

- на М Умань 12 –14 мкР/год 

- на М Чигирин 11-12 мкР/год  

Контрольний рівень природного гамма-фону – 25 мкР/год.  

Добові значення ПЕД впродовж року були в межах 10 – 19 мкР/год. Максимальне значення 

ПЕД в 19 мкР/год було зафіксовано на метеостанції Золотоноша 13 травня 2016 року. Значення ПЕД 

в 17 мкР/год були зафіксовані на метеостанціях Черкаси та Золотоноша у січні 2016 року. Впродовж 

року значення ПЕД в 16 мкР/год були зафіксовані на метеостанціях Звенигородка, Умань, 

Золотоноша, Канів. Значення ПЕД в 15 мкР/год були на всіх метеостанціях, окрім метеостанції 

Жашків.  

Виміри щільності бета активних випадів враховують як природні так і штучно утворені 

радіонукліди. Добові значення радіоактивних випадінь впродовж 2016 року на території 

метеостанції Черкаси були в межах 0,0 - 2,6 Бк/м2; сума за місяць коливалась в межах 35,2 – 46,1 

(46,1 - в березні) Бк/м2, що дещо вище значень 2015 року: 25,5– 44,4 (44,4 - в січні) Бк/м2. 

Високим рівнем радіоактивного забруднення вважається щільність радіоактивних випадів по 

результатах першого виміру після відбору, що перевищують 110 Бк/м2 за добу.  

За отриманими у 2016 році даними всі контрольовані параметри радіоактивного забруднення 

атмосфери були співставними з минулорічними значеннями. Проте, не виключена ймовірність 

окремих коливань радіоактивності приземної атмосфери, що можуть виникати внаслідок 

небезпечних та стихійних метеорологічних явищ. 

Водні ресурси 

По території Черкаської області протікає 1037 річок, найбільша з них р. Дніпро (в межах 

області – 150 км), 7 середніх річок: Рось, Тясмин, Гнилий Тікич, Гірський Тікич, Супій, Ятрань, 

Велика Вись, малі річки, струмки, ставки. 

Основними джерелами водопостачання області є Кременчуцьке водосховище, річки Гнилий 

Тікич, Рось, Тясмин та підземні водозабори. 

Водозабезпеченість водою на одного жителя області в середній по водності рік становить 

близько 1,537 тис. м3, в маловодний рік – 0,99 тис. м3, в дуже маловодний рік припадає біля 0,47 тис. 

м3.  

За даними статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп) загальний водозабір в 2016 році 

становив 175,9 млн м3. У порівнянні з 2015 роком (174,3 млн м3) забір води збільшився на 1,6 млн 

м3 (0,9 %). 

Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками Постійні спостереження за станом водних 

об’єктів області, в межах повноважень, здійснюють Черкаське регіональне управління водних 

ресурсів (Кременчуцьке водосховище, р. Дніпро, р. Рось, р. Тясмин), Черкаський обласний центр з 

гідрометеорології (Кременчуцьке водосховище), Державна установа "Черкаський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" (55 річок області, 92 контрольних 

створи, зокрема: Кременчуцьке водосховище, р. Золотоношка, р. Рось, р. Тясмин, р. Вільшанка, р. 

Іринка, р. Гірський Тікич, р. Шполка тощо) у визначених контрольних створах.  

Крім того, у 2016 році Державною екологічною інспекцією у Черкаській області проведено 

аналітичний контроль поверхневих водних об’єктів на 103 створах 14 річок (Вільшанка, 

Золотоношка, Ірклій, Косарка, Краснопілка, Ревуха, Росава, Рось, Сріблянка, Суха Згар, Тясмин, 

Шполка, Удич, Уманка) та 20 ставків в Городищенському, Жашківському, Звенигородському, 

Корсунь-Шевченківському, Уманському, Черкаському районах області, Кременчуцькому та 

Канівському водосховищах.  

За інформацією Державної установи "Черкаський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров'я України" впродовж 2016 року із водойм І категорії досліджено 59 

проб води за санітарно-хімічними показниками. Відхилень від встановлених нормативів не 

зафіксовано. За даними лабораторних досліджень якість води у водоймах ІІ категорії не відповідала 

встановленим нормативам по санітарно-хімічним показникам у 60 (8,1%) пробах.  

За інформацією Черкаського обласного центру з гідрометеорології спостереження за станом 

хімічного забруднення поверхневих вод проводились на 6 водних об'єктах, в 11 пунктах. Відбір 
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проб води на річках проводився в основні фази водного режиму. Програма спостережень 

передбачала візуальні спостереження та визначення концентрацій розчиненого у воді кисню, 

головних іонів (хлоридів, гідрокарбонатів, кальцію, магнію, натрію, калію, суми іонів), біохімічного 

споживанню кисню, біогенних речовин, забруднюючих речовин (нафтопродуктів, фенолів, 

синтетичних поверхнево активних речовин, важких металів).  

Концентрації важких металів не визначались в р. Вільшанці та р. Тясмин. Загальна кількість 

відібраних проб води у 2016 році становить: по річці Рось – 8; по річці Вільшанка – 4; по річці 

Тясмин – 4; по річці Велика Вись – 6; по Канівському водосховищі, 1 км вище міста Канева – 8; по 

Кременчуцькому водосховищу, 0,5 км нижче міста 56 Канева – 8, по Кременчуцькому водосховищу 

в акваторії м. Черкаси – 108; в районі пристані Адамівка – 12. Оцінка якості поверхневої води за 

гідрохімічними показниками проводилась відповідно до норм рибогосподарського призначення. 

Водні об'єкти Черкащини залишаються забрудненими переважно сполуками важких металів 

(марганцю, міді, цинку, хрому шестивалентного, залізом загальним), фенолами, дещо менше 

сполуками азоту. В 2016 році спостерігались випадки високого забруднення поверхневої водиміддю 

– р. Рось в створі 3 км нижче міста на рівні 37 ГДК та р. Тясмин на рівні 38 ГДК; цинком – від 11,8 

до 15,1 ГДК – річки Рось та Канівського водосховища в акваторії м. Канева; марганцем – від 10,2 

до 12,1 ГДК – річки Тясмин, Кременчуцького водосховища в акваторії м. Канева та м. Черкаси в 

створі 6 км нижче міста. Випадків екстремально високого забруднення не спостерігалось. Під 

екстремально високим забрудненням поверхневих вод прийнято рівень, який перевищує ГДК у 100 

разів, зниження розчиненого у воді кисню до значень 2 мг/дм3 . Серед природних чинників 

найбільший вплив на якість води має величина водного стоку, збільшення якого приводить до змін 

в мінералізації води. Мінералізація поверхневих вод Черкащини має широкий діапазон значень. 

Найменш мінералізованими є води водосховищ Дніпра (315,0 - 369,0 мг/дм3 ). Найбільша 

мінералізація води відмічалась в річці Тясмин (864 мг/дм3 ) та річки Вільшанка (762 мг/дм3 ). 

Рослинний світ 

Черкаська область розташована на східноєвропейській рівнині, в басейні середньої течії 

Дніпра. За фізико-географічними, кліматичними і ґрунтовими ознаками територія області належить 

до лісостепової природно-кліматичної зони і відноситься до малолісних регіонів України. Рельєф 

області – горбиста, пересічена ярами та балками, рівнина. Для Черкаської області характерне 

поєднання флори лісової та степової 70 зони, тому сформувалася ценотично багата природна 

рослинність, яка представлена лісовим, чагарниковим, степовим, лучним, болотним, водним, 

петрофітним, псамофітним типами рослинності. Лісова рослинність представлена сосновими та 

дубово-сосновими, дубово-грабовими деревостанами; трав’яниста рослинність – це придніпровські 

та середньо-дніпровські лучні степи та остепненні луки, рослинність заплав – дніпровські 

лісостепові лучні степи, справжні торф’янисті остепнені та засолені луки; болотна рослинність – 

лісостепові осокові, гіпново-осокові, злаково-осокові, очеретяно-осокові, трав’яні і трав’яно-гіпнові 

угруповання. 

З метою збереження рослинних угрупувань в області проводиться систематична робота щодо 

виявлення місць перебування та зростання рідкісних видів рослин та створення на територіях, де 

вони зростають заповідних об’єктів для їх збереження та відтворення. 

Важливою формою охорони рослинного світу є охорона рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів рослин та типових природних рослинних угруповань. Відповідно до 

Закону "Про рослинний світ" рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види рослин, 

які зростають у природних умовах на території України підлягають особливій охороні і заносяться 

до Червоної книги України та міжнародних червоних списків. 77 В Черкаській області 

нараховується 334 види судинних рослин (17% флори області), що знаходяться під загрозою 

зникнення. Серед них 89 видів занесених до Червоної книги України, 14 включені в додаток І 

Бернської Конвенції, 7 охороняються в Європі – Європейський Червоний список, 3 – у всесвітньому 

масштабі. 

Тваринний світ 

Геопросторове положення Черкаської області в лісостеповій зоні зумовлює розмаїття 

видового складу широколистяно-лісових, північно-степових, поширення наявних акліматизованих 

і синантропних видів. Це підтверджується наявністю на території Черкащини хребетних тварин 410-
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420 видів, з яких 66 видів ссавців, близько 280 видів птахів, 9 видів плазунів, 11 видів земноводних, 

51 видів риб, 57 видів молюсків. У залежності від місця проживання утворюються різноманітні 

фауністичні комплекси, зокрема евритопний, лісо-лучний, лісостеповий, дерево-чагарниковий, 

прибережно-водний, синантропний.  

З метою збереження біологічного різноманіття в регіоні охороняється 81 вид тварин, з них: 

67 видів тварин, занесені до Червоної книги України, в тому числі, 3 види входять до Європейського 

Червоного списку, 8 видів охороняється Бернською конвенцією, 10 видів Афро-євразійським 

договором по мігруючим видам (AEWA), 4 види Конвенцією про міжнародну торгівлю видами 

дикої флори та фауни (CITЕS). 

Екологічна мережа 

Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду країни 

шляхом віднесення (на підставі обґрунтування екологічної безпеки та економічної доцільності) 

частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з 

відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів.  

З метою збереження удосконалення екомережі та відтворення об'єктів рослинного світу та 

збереження біорізноманіття в Черкаській області проводяться роботи: по комплексному 

дослідженню об'єктів рослинного і тваринного світу; досліджуються об'єкти, які підлягають 

заповіданню та на підставі досліджень готуються матеріали та проекти рішення облради щодо 

заповідання цих об'єктів, тощо.  

Також було проведено уточнення сучасних меж елементів національної екологічної мережі 

на території лісостепових і степових районів Черкаської області, а також здійснено картографування 

зазначених елементів екомережі загальноєвропейського та загальнодержавного значення. За 

результатами проведених робіт складено регіональну схему формування національної екологічної 

мережі на території адміністративних районів області 

Згідно із статтею 5 Закону України "Про екологічну мережу" до складових структурних 

елементів екомережі включаються: території та об'єкти природно- заповідного фонду; землі водного 

фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; землі лісового фонду; полезахисні лісові смуги та 

інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду; землі оздоровчого призначення 

з їх природними ресурсами; землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації 

масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; інші природні 

території та об'єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски, 

солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу природну 

цінність); земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої 

книги України; території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного 

світу, занесених до Червоної книги України; частково землі сільськогосподарського призначення 

екстенсивного використання та підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим 

статусом. Регіональна екомережа області відповідає основним ландшафтознавчим принципам і є 

складовою національної екомережі. 

Природно-заповідний фонд 

В адмінмежах Буцької селищної ради Маньківського району, Черкаської області знаходяться 

наступні об’єкти природно-заповідного фонду, оголошені рішенням Черкаської обласної ради від 

21.11.1984 № 354 «Про мережу територій та об’єктів природно-заповідного фонду області». (лист 

Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА та копія карти-схеми розміщення 

пам’яток природи – додаток 14). 

1. гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Водопад Вир (біля мосту на шляху Буки-

Київ)» площею 0,3 га; 

2. комплексна пам’ятка природи місцевого значення «Буцький каньон» (800 м нижче ГЕС), 

площею 0,8 га; 

3. геологічна пам’ятка природи місцевого значення «Скеля «Радіонова», площею 0,2 га. 

Станом на 2018 рік проекти землеустрою з організації територій об’єктів ПЗФ не розроблено. 

На даній території долина Гірського Тікича утворює каньйон з мальовничими ландшафтами, 

порогами і водоспадом. В складі угруповань трапляються регіонально рідкісні багатоніжка 

звичайна (Polypodium vulgare), золотушка скельна (Aurinia saxatilis), костянець волосоподібний 
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(Asplenium trichomanes), костянець північний (Asplenium septentrionale), цибуля Пачоського (Allium 

paczoskianum). Естетична привабливість і незвичність ландшафту зумовлюють надмірне 

рекреаційне навантаження на ділянку, що негативним чином відбивається на стані петрофітної 

рослинності. 

Враховуючи надані інформацію та карту схему об’єкт проектування знаходиться вище 

зазначених об’єктів ПЗФ.  

Вплив на об’єкти ПЗФ проектованої діяльності не вбачається. 

Щодо базового сценарію в районі Буцької МГЕС 

Гірський Тікич належить до числа основних притоків р. Синюхи (басейну Південного Бугу). 

Річка бере початок із джерел біля с. Фронтівка Оратівського р-ну Вінницької області на висоті 260 

м над рівнем моря. 

Впадає Гірський Тікич в р. Тікич з правого берега в 4,5 км від гирла у селищі Добрянка на 

висоті 106 м над рівнем моря. 

Довжина річки 167 км, площа водозбору 3525 км2, середній уклін водної поверхні 0,9 ‰, 

коефіцієнт звивистості 1.44. По загальноприйнятій класифікації р. Гірський Тікич відноситься до 

середніх річок. 

Буцька ГЭС знаходиться в середній частині басейну і розташована на 70 км від  гирла. Площа 

водозбору складає 2127 км2, довжина річки 97 км, середній уклін 1.04 ‰. 

Заплава переривчаста, двостороння. Переважна її ширина 0,1-0,2 км. Переважно вона суха, 

лугова з нерівною поверхнею. Під час весняної повені заплава зазвичай затоплюється шаром води 

на 1-2 м. 

Русло річки звивисте, місцями дуже звивисте, слабо розгалужене, зрідка в руслі річки 

зустрічаються невеликі острови. Ширина русла 20-25 м, береги висотою 2-3 м. 

Плеса і перекати чергуються. Переважна ширина річки на плесах 20-50 м, на перекатах 15-

30 м. Глибина на плесах близько 1-3 м, на перекатах 0,2-1,0 м. Швидкість течії на плесах незначна 

0,1-0,2 м/с, на перекатах 0,4-0,8 м/с. На порожистих ділянках швидкість течії досягає 1,0-2,0 м/с. 

Дно річки переважно піщане, в районі Буцької ГЕС кам’янисте. Береги річки круті і 

обривисті висотою 1-2 м, іноді до 5 м. В районі ГЕС вони переважно скелясті, зливаються зі схилами 

долини. 

 

Таблиця 11 Основні притоки р. Гірський Тікич до створу Буцької ГЕС 

№ п/п Річка Довжина річки, км Площа водозбору км2 

1. Конелка 49 670 

2. Торч 32 209 

3. Бурти 19 251 

4. Пожиточна 18 163 

Водний режим 

Живлення річки Гірський Тікич переважно снігове з невеликою участю ґрунтових вод. 

Річний хід рівня води характеризується вираженою весняною повінню, низькою літньо-осінньою 

меженню, яку порушували невисокими дощовими паводками і малостійкими рівнями взимку. 

Весняна повінь становить 50-60 % річного стоку, в цей період найчастіше спостерігаються 

найбільші в році витрати води. 

Підйоми рівня починаються в кінці лютого - початку березня, відбуваються вони досить 

інтенсивно, в середньому 0,2-0,6 м/добу, в багатоводні роки 1-3 м/добу. Найвищий рівень настає 

найчастіше в другій декаді березня і становить 0,5-3,5 м над середньомеженним рівнем. Повінь 

відбувається зазвичай одним піком, рідше 2-3 піками. Спад водопілля менш інтенсивний, ніж 

підйом. Триває він 3-5 неділь і тільки на початку травня встановлюється літня межень. Період 

повені триває 62 дні. 

 

Таблиця 12 Характерні дати весняного водопілля 

№ 

п/п Річка Пункт 

Площа 

водозбору, 

км2 

Характерні дати водопілля Тривалість 

водопілля, 

доба 
початок пік кінець 
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1. Гнилий Тікич смт. Лисянка 1450 24.02 14.03 26.04 65 

2. Гірський Тікич Буцька ГЕС 2127 20.02 18.03 20.04 66 

3. Гірський Тікич м. Тальне 3400 24.02 18.03 21.04 58 

 

Висота повені по роках різна і коливається в великих межах. Високі повені спостерігалися в 

1932, 1940, 1956 і 1980 роках. 

Межень встановлюється здебільшого в кінці квітня - початку травня і триває до жовтня. 

Найнижчі рівні води найчастіше спостерігаються в липні-серпні. Майже щороку бувають дощові 

паводки висотою 0,3-1,2 м. Восени і взимку рівні дещо підвищені. 

Найнижчі зимові рівні наступають найчастіше в грудні-січні. В результаті відлиг нерідко 

спостерігаються зимові паводки, висота підйому рівнів при цьому становить 0,5-1,5 м. Природний 

режим річки спотворюється регулюючим впливом гребель ставків і водосховищ. 

Льодовий режим 

Річка Гірський Тікич відноситься до типу річок з нестійким льодоставом. Льодостав 

встановлюється зазвичай в кінці грудня - початку січня. Він малостійкий, нерідко відлиги 

викликають тимчасове розкриття річки і очищення її від льоду. 

Замерзання річки починається з її верхів'я. Найбільша товщина льоду на р. Гірський Тікич у 

смт. Буки відзначалася 80 см. Тривалість льодоставу в середньому становить 54 дні. 

Розкриття річки в середньому відбувається в період 5-10 березня. Весняний льодохід 

спостерігається майже щорічно і триває в районі ГЕС 5-7 днів. Льодохід зазвичай збігається з 

найвищими рівнями весняного водопілля, проходить бурхливо, супроводжуючись короткочасними 

заторами на закрутах річки, біля мостів і гребель. В кінці березня річка зазвичай повністю 

очищається від льоду. 

 

Таблиця 13 Льодовий режим р. Гірський Тікич 

Найменування 

характеристик 

Терміни настання Тривалість 

льодоставу, 

дні 
осінні льодові 

явища 

Початок 

льодоставу 

розкриття очищення від 

льоду 

Середня 28.11 18.12 09.03 19.03 54 

 

Гідрологічні характеристики р. Гірський Тікич в створі Буцької ГЕС 

Основні результати розрахунків і вишукувань 

Нижче наводяться основні гідрографічні характеристики р. Гірський Тікич, отримані по 

проведеним дослідженням і доступним матеріалами попередніх вишукувань: 

 

Довжина річки 97 км 

площа водозбору 2127 км2 

середній ухил 1.04 ‰ 

відстані від гирла 70 км 

Річний стік 

норма стоку 

 

5.10 м3/с 

коеф. варіації 0.46 

коеф. асиметрії 2,0 Cv 

  

стік різної забезпеченості: 

25 % - 6,51 м3/с (206.1 млн. м3) 

50 % - 4,68 м3/с (148.0 млн. м3) 

75 % - 3,23 м3/с (102.2 млн. м3) 

90 % - 2,22 м3/с (70.0 млн. м3) 

Внутрішньорічний розподіл стоку – див. табл. 2.11. 

Максимальні витрати води весняної повені: 

Q 1% = 661 м3/ 

Q 3% = 560 м3/с 
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Q 10% = 304 м3/с 

Q 25% = 171 м3/с 

Максимальні витрати води дощових паводків: 

Q 1% = 202 м3/с 

Q 5% = 88,8 м3/с 

Q 10% = 61,6 м3/с 

Мінімальні середньомісячні витрати води: 

літньо-осінній період зимовий період 

Q 50% = 1,32 м3/с Q 50% = 1.59 м3/с 

Q 75% = 1,09 м3/с Q 75% = 1.04 м3/с 

Q 95% = 0,95 м3/с Q 95% = 0.52 м3/с 

 

Твердий стік: 

середня витрата зважених наносів – 1,11 кг/с 

середній річний обсяг наносів – 32,4 тыс.м3 

Гідрологічна вивченість 

Режим річки Гірський Тікич вивчений недостатньо. Дані по стоку річки є в двох пунктах: 

с. Юрпіль і м. Тальне, відомості про яких наведені в табл. 14. 

Оцінюючи якість даних по стоку річки, необхідно відзначити, що до 1930 р. вихідні 

гідрометричні дані носили безсистемний характер і не задовольняли вимогам, що пред’являються 

до гідрометричних вимірювань в наступні роки. 

Після 1930 р., і особливо в післявоєнний період, якість обчисленого стоку значно 

покращився, збільшилася кількість виміряних витрат, а в період повені стали проводитися 

довгострокові спостереження над рівнями води. 

Для розрахунків стоку р. Гірський Тікич в створі Буцької ГЕС в якості опорного поста 

прийнятий в/п м. Тальне, який розташований в 43 км нижче Буцької ГЕС (рис.1) 

Опис водомірного посту р. Гірський Тікич - Буцької ГЕС. 

Буцька ГЕС - дериваційна ГЕС. Вузол споруд ГЕС складається з будівлі з водозабором, 

водозливу і бутобетонної греблі. 

Долина річки нижче греблі шириною 1 км, звивиста, схили її круті, відкриті, в місцях виходу 

граніту обривисті. Заплава шириною 100-200 м, зайнята городами і луками. 

Русло річки шириною 20-25 м, дно кам’янисте, береги висотою 2-3 м. 

 

Таблиця 14 Гідрологічна вивченість р. Гірський Тікич 

Річка-пункт 

Відстань 

від берега, 

км 

Площа 

водозбору, 

км2 

Висота 

нуля 

графіка, м, 

БС 

Період, за який є 

спостереження 
Період дії 

рівні 

води 
стік води відкрито закритий 

Гірський Тікич 

- Юрпільська 

ГЕС 

52.3 2620 - - 
1959-65 

р. р. 
1.01.1959 1966 

Гірський Тікич 

- с. Юрпіль 
52.0 2620 139.00 1953-56 

1953-56 

р. р. 
1.01.1953 1956 

Гірський Тікич 

- м. Тальне 27 3400 119.54 

1915-18, 

1923-27, 

1930-55 

1915-18, 

1923-27, 

1930-47 

28.07.1915 31.10.1955 

 

Середній стік 

Параметри річного стоку 

Річний стік р. Гірський Тікич в створі Буцької ГЕС визначено з урахуванням результатів 

спостережень опорного водомірного поста м. Тальне і карт норми і мінливості річного стоку річок 

України.  
Матеріали спостережень водомірного поста м. Тальне оброблені, наведені до багаторічних і 

опубліковані в довідковому виданні «Ресурси поверхневих вод», том 6, випуск 1. 
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Для опорного водомірного поста р. Гірський Тікич - м. Тальне розрахункові параметри 

річного стоку наведені нижче в таблиці 15  У тій же таблиці наведені параметри середнього стоку в 

створі Буцької ГЕС, в таблиці 16 середньорічні витрати води різної забезпеченості. 

 

Таблиця 15 Параметри кривої розподілу середньорічного стоку по басейну р. Гірський Тікич 

№ 

№ 
Річка - створ 

Пл. водо-

збору А, 

км2 

Норма 

стоку Qo, 

м3/с 

Обсяг норми 

стоку, млн. 

м3 

Модуль 

стоку M, л/с, 

км2 

Коеф. 

варіації 

Cv 

Коеф. 

асимм. Cs 

1. р. Гірський Тікич 

- м. Тальне 
3410 7,23 228 2,12 0,49 2,0 Cv 

2. р. Гірський Тікич 

- Буцька ГЕС 
2127 5,10 161 2,40 0,46 2,0 Cv 

 

Таблиця 16 Середньорічні витрати води і обсяги річного стоку різної забезпеченості Буцької ГЕС 

№ 

№ 
Річка - створ 

з а б е з п е ч е н і с т ь  у %% 

25 50 75 90 

1. Буцька ГЕС, річний стік, м3/с 6,51 4,68 3,23 2,22 

2. Буцька ГЕС, обсяги річного стоку, млн. м3 205 148 102 70,0 

 

Внутрішньорічний розподіл стоку 

При виконанні водогосподарських і водно-енергетичних розрахунків особливий практичний 

інтерес представляє розподіл стоку в середньому по водності року і в маловодні роки. 

Розрахункові схеми внутрішньорічного розподілу стоку прийняті за аналогією з 

результатами спостережень водомірного посту м. Тальне. 

Сезонний стік розглядається в наступних межах: 

весна березень - травень (3 місяця); 

літо-осінь червень-листопад (6 місяців); 

зима грудень - лютий (3 місяця). 

Розподіл терміну по місяцях за характерні за водністю роки (багатоводний, середній, 

маловодний, дуже маловодний) р. Гірський Тікич - м. Тальне, прийнято за довідковими даними 

"Ресурси поверхневих вод", том 6, випуск 1. 

Внутрішньорічний розподіл стоку в створі Буцької ГЕС за характерні за водністю роки 

наведені в таблиці 17 

 

Таблиця 17 Внутрішньорічний розподіл стоку р. Гірський Тікич - Буцької ГЕС 

Розмірність 

М і с я ц і  
Рік 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

багатоводний рік (P = 25 %)  

% 2.7 7.3 45.6 9.7 5.0 5.1 3.8 2.4 3.5 4.5 6.0 4.4 100 

м3/с 2.10 5.71 35.6 7.58 3.90 3.99 2.97 1.88 2.74 3.51 4.69 3.44 6.51 

млн. м3 5.6 13.8 95.4 19.7 10.5 10.3 8.0 5.0 7.1 9.4 12.2 9.2 206.1 

 середній рік (P = 50 %)  

% 3.5 7.5 42.1 14.9 6.7 5.6 3.0 2.5 3.1 3.3 4.1 3.7 100 

м3/с 1.97 4.21 23.6 8.37 3.76 3.14 1.68 1.40 1.74 1.85 2.30 2.08 4.68 

млн. м3 5.3 10.2 63.3 21.7 10.1 8.1 4.5 3.8 4.5 4.9 6.0 5.6 148.0 

 маловодний рік (P = 75 %)  

% 4.0 8.0 31.3 16.1 10.4 4.6 4.3 3.6 3.3 4.0 5.8 4.7 100 

м3/с 1.55 3.10 12.1 6.25 4.03 1.78 1.67 1.40 1.28 1.55 2.26 1.82 3.23 

млн. м3 4.1 7.5 32.5 16.2 10.8 4.6 4.5 3.7 3.3 4.1 5.8 4.9 102.2 

 дуже маловодний рік (P = 90 %)  

% 5.0 8.1 30.1 17.0 10.4 4.6 3.3 2.6 4.3 4.1 5.7 4.8 100 

м3/с 1.33 2.16 8.02 4.53 2.77 1.22 0.88 0.69 1.14 1.09 1.52 1.28 2.22 

млн. м3 3.6 5.2 21.5 11.7 7.4 3.2 2.4 1.8 3.0 2.9 3.9 3.4 70.0 
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Максимальний стік 

Весняна повінь 

Весняна повінь є найбільш характерною і відмінною фазою гідрологічного режиму р. 

Гірський Тікич. У цей період, як правило, фіксуються річні максимуми витрат води. 

На період весняної повені припадає в середньому 53 % річного стоку річки. В окремі роки 

спостерігаються випадки, коли в маловодні повені зливові паводки були вищі. Але їх обсяг не 

викликає таких підйомів рівнів води, як навесні. 

У 1940 р. в опорному створі р. Гірський Тікич - м. Тальне під час весняної повені минуло 70 

% річного стоку. Рівень води за 10 діб з 21 березня по 30 березня піднявся на 5 м, витрата води при 

цьому збільшився з 7 до 535 м3/с. 

Високі повені на р. Гірський Тікич утворюються, як правило, в пізні весни в результаті 

інтенсивного сніготанення великих снігових запасів. Найбільші повені зафіксовані в 1932, 1940, 

1947 р. р. Пік повені припав на період з 24 березня по 6 квітня при середній даті 18 березня. 

У табл. 18 наведені найбільші і найменші максимальні витрати води та обсяги стоку 

весняного водопілля на найближчих водомірних постах. 

 

Таблиця 18 Характеристика максимальних весняних витрат води і обсягів води весняного водопілля 

Річка-

пункт 

Площа 

водозбору, 

км2 

Період 

спостережень 
Спостережені витрати води 

Спостережений обсяг 

весняного водопілля 

найбільший найменший найбільший найменший 

Гірський 

Тікич 

Тальне 
3400 

1916-1918, 

1925-1947 
750 1932 10,1 1936 323 1940 29,6 1925 

 

Для визначення максимальних витрат води в створі Буцької ГЕС використані результати 

спостережень опорного водомірного поста м. Тальне. 

 

Таблиця 19 Розрахунок коефіцієнта, що характеризує дружність весняної повені K0 

Річка - створ F, км2 Q1%, м3/с h1%, мм fоз, % fл, % fб, % Cv Cs/Cv K0 

Гірський Тікич Тальне 3400 1015 144 1,0 4,0 1,02 0,90 2,1 0,0167 

 

Таблиця 20 Максимальні витрати води і обсяги стоку весняного водопілля р. Гірський Тікич в створі 

Буцької ГЕС 

Характеристика 
З а б е з п е ч е н і с т ь , P % 

1 3 5 10 25 

Максимальні витрати м3/с 661 560 430 304 171 

Обсяги стоку, млн.м3 323 283 188 103 36.4 

 

Дощові паводки 

Максимальні витрати і обсяги дощових паводків р. Гірський Тікич істотно нижче витрат і 

обсягів стоку весняного водопілля. Порівняння максимальних весняних і дощових витрат 

проводиться в табл. 21. 

 

Таблиця 21 Найбільші спостережені максимальні витрати снігових і дощових паводків р. Гірський 

Тікич 

Ріка-пункт Площа водозбору, км2 

Максимально спостережена витрата Q сніг 

сніговий дощовий 
Q дощ. 

Q, м3/с рік Q, м3/с рік 

Гірський Тікич Тальне 3400 750 1932 228 1932 3,3 
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Таблиця 22 Термінові максимальні витрати води дощових паводків різної забезпеченості в створі 

Буцької ГЕС 

Річка - створ 
З а б е з п е ч е н і с т ь  в %% 

1 3 5 10 25 

р. Гірський Тікич – Буцької ГЕС 202 108 88,8 61,6 32,0 

 

Мінімальні витрати води 

Визначення мінімальних витрат води проводилося відповідно до СП 33-101-2003, яким 

рекомендується використовувати дані спостережень за зимовим і літньо-осіннім періодами. 

У басейні р. Гірський Тікич більш нижча межень характерна в цілому для літньо-осіннього 

періоду. Зимова межень звичайно вище, але в окремі роки зі стійкою і суворою зимою може бути 

нижче літньої. 

На формування меженного стоку також впливає господарська діяльність, яка сприяє 

збільшенню, зменшенню або перерозподілу стоку. 

За розрахункові характеристики мінімального стоку в опорному створі р. Гірський Тікич – 

м. Тальне прийняті середньомісячні мінімальні витрати води. Мінімальні добові витрати можуть 

мати випадкові помилки і часто є наслідком короткочасних, властивих тільки даному місцю явищу. 

Тому вони не можуть бути використані для узагальнюючих характеристик мінімального стоку в 

проектному створі. 

У табл. 23 наведені розрахункові мінімальні середньомісячні витрати води для створу 

Буцької ГЕС. Для проектного створу Буцької ГЕС модулі мінімального середньомісячного стоку 

прийняті за результатами розрахунків для опорного створу. 

 

Таблиця 23 Розрахункові мінімальні витрати води в створі Буцької ГЕС 

Характеристика 
Забезпеченість, P %% 

50 75 90 95 

Літньо-осінній період, м3/с 1,32 1,09 1,00 0,95 

Зимовий період, м3/с 1,59 1,04 0,68 0,52 

 

Гребля 

Гребля Буцької МГЕС в русловій частині являє собою бутобетонну гравітаційну стінку 

висотою 5 м, трапецієвидної форми в перерізі. На ділянці довжиною в 31,6 м, вона виконана у 

вигляді водозливу з пониженням порогу від основної греблі на 20-25 см, по якому здійснюється 

організований попуск санітарних і малих витрат утворених при коливаннях рівня води у водойми. 

Бетонна гребля, очевидно, зводилася в два етапи, про що свідчить наявність поздовжнього 

шва практично по всій довжині греблі (рис 13).  Погано забезпечене примикання по даному контакту 

є основною причиною наявності фільтрації по повздовжньому контакту між бетонними масивами. 

У більш гіршому стані знаходиться лівобережна частина греблі. Тут бетон практично 

відокремився на окремі блоки, що вільно лежать один на одному (рис.15) 
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Рисунок 13 Гребля водозабірного вузла Буцької ГЕС Рисунок 14 Гребінь земляної дамби в 

правобережному примиканні 

 

 

 
Рисунок 15 Лівобережна частина греблі 

 

При невиконанні заходів по відновленню греблі, слід очікувати подальше погіршення його 

стану, що в кінцевому підсумку призведе до неминучого її руйнування. Навіть при малих обсягах 

утвореної греблею водойми, це може привести до утворення хвилі прориву, який накладається на 

паводкову хвилю, що може привести до серйозного збитку для нижче лежачих населених пунктів і 

споруд. Таким чином, відновлення нормального стану бетонної частини греблі Буцької ГЕС 

виходить за рамки відновлювальних робіт станції і виростає в проблему щодо забезпечення 

регіональної безпеки. 

У правому примиканні до руслової частини греблі, після водозабірного вузла виконана глуха 

земляна гребля трапецієподібна в перерізі (рис 14). Ширина по гребню земляної греблі становить 5 

м, довжина 67 м, а максимальна висота у примиканні до водоприймальної камері становить 3 м. 

Проектне закладення укосів земляної греблі складає: верховий укіс 1:4, а низовой-1:2. 

Матеріалом земляної греблі є суглинок, а основою, як і для руслової частини греблі, служать 
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скельні ґрунти. На земляній греблі візуальним оглядом не було виявлено яких-небудь значних 

дефектів. 

Греблею створена невелика водойма, об’ємом 0,037 млн. м3, яке може мати лише незначний 

вплив на стік річки, та й той істотно зменшений замуленням водойми і заростанням по обох берегах. 

По суті відкритим залишилася лише невелика руслова ділянка річки (рис. 16). 

Природно очікувати, що чаша водойми Буцької МГЕС сильно замулена, що пов’язано також 

із відсутністю промивних отворів на греблі. 

 

 
Рисунок 16 Чаша водойми утвореною греблею 

Буцької ГЕС 

 
Рисунок 17 Чаша водойми в районі 

водоприймача 

 

У сильно зарослому стані знаходиться і вхід на водоприймальний вузол (рис. 17), що 

виключає можливість прийому розрахункової витрати без очищення русла в верхньому б’єфі. Для 

забезпечення безперешкодного входу води у водоприймач, необхідно організувати очистку хоча б 

ближніх підходів до водоприймача із застосуванням екскаваторів типу драглайн. 

Водозабірний вузол 

Водозабірний вузол берегового типу розташований на правому примиканні до греблі. 

Водоприймач являє собою невеликий канал прямокутної форми шириною від 4,1 до 4,8 м (рис. 18). 

Вхідна частина водоприймача розділена центральним блоком на два отвори. У кожному з них 

встановлені дерев’яні плоскі затвори розмірами 1,7 × 3,5м (рис.19). Перед затворами влаштовані 

пази для шандорів, які служать в якості ремонтних затворів. 

 

 
Рисунок 18 Водоприймальний вузол головних 

споруд 

 
Рисунок 19 Пласкі дерев’яні затвори на вході в 

водоприймач 

 

Канал водоприймача прямокутної форми, складний з грубоколотих каменів правильної 

форми, покритий штукатуркою з цементно-піщаного розчину. Штукатурка на багатьох ділянках 

відпала, оголивши кам’яну кладку (рис. 20). 

Через стан стінок каналу, а також через наявність безлічі тріщин в стінах (рис. 21), слід 
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очікувати, що відбувається суттєва фільтрація крізь стіни каналу. Стан тріщин в бетонних спорудах 

ГЕС більш детально вивчена інструментальними методами і представлена в наступних розділах. 

 

 
Рисунок 20 Оголена бутова кладка стін 

з’єднувального каналу 

 
Рисунок 21 Тріщини в бетонних стінах каналу 

 

Відстійник 

Відстійник, очевидно, був здійснений у вигляді невеликого ставка, огородженого з одного 

боку підпірною стінкою з кам’яної кладки (рис 22). Ставок відстійника, так само як і водойма, 

сильно заріс, і на дні є істотні мулові накопичення. 

Підпірна стіна деформувалася і місцями зруйнована. Практично по всій її довжині стався 

відрив від контрфорсів (рис.23) встановлених для підвищення стійкості стінки. 
 

 
Рисунок 22 Ставок, що використовується в 

якості камери відстійника МГЕС 

 
Рисунок 23 Відрив контрфорсів від стінки 

 

Промивний отвір відстійника позбавлений затворів і прикритий листом заліза (рис.24). 

Ставок відстійник завершується фронтальною підпірною стіною, що обгороджує басейн від 

основного русла річки (рис. 25). Стан підпірної стінки аварійний, і в будь-який час може статися її 

повне руйнування. 
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Рисунок 24 Затвор промивного отвору 

 
Рисунок 25 Загальний вигляд фронтальної 

підпірної стінки ставка-відстійника 

 

Фільтраційним потоком розмито основу бутобетонної підпірної стінки (рис. 26). В практично 

зруйнованому стані є і підпірні контрфорси стінки (рис. 27, 28) 

Бокова стінка приймальної ділянки відстійника зруйнована для відводу води від 

дериваційного каналу (рис.29), звідки вода стікає назад в річку, розмиваючи основу підпірної стінки 

та контрфорсів. 

 

 
Рисунок 26 Руйнування підпірної стінки біля 

основи фільтраційним потоком 

 
Рисунок 27 Руйнування контрфорсів підпірної 

стінки 
 

 
Рисунок 28 Руйнування контрфорсів 

 
Рисунок 29 Руйнування на боковій стінці 

приймальної ділянки відстійника 
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Руйнування підпірної стінки може привести до утворення невеликої хвилі прориву в річці, 

яка не приведе до істотних руйнувань, проте призведе до екологічного і естетичного впливу на 

русло річки нижче створу ставка відстійника. Крім того, руйнування стінки призведе до істотного 

збільшення обсягів ремонтно-відновлювальних робіт по реконструкції станції. 

Вхід в дериваційний канал перегороджений бетонною стіною, що не допускає надходження 

води в основний дериваційний канал. Очевидно, таке рішення прийнято з метою захисту 

дериваційного каналу від руйнування. 

Дериваційний канал 

Технічний стан 

Дериваційний канал довжиною 390 м, прямокутної форми виконаний з кам’яної кладки і 

потім покритий бетонною штукатуркою, товщиною 6-8 мм. Розміри каналу в поперечному перерізі 

3,3 × 2,2 м, з коливаннями, що не перевищують 3 % від проектних розмірів. 

Середній ухил по дну каналу становить 0.0003. Коливання ухилів, згідно з проведеною 

фактичною зйомкою складають в межах 0,0001-0,0006. Слід зазначити, що дійсні коливання ухилів 

каналу можуть бути трохи менші, так як при вимірах дно каналу було сильно забруднено і можливі 

невеликі помилки у вимірах.  

Штукатурка по стінах каналу на багатьох ділянках відпала і оголена кам’яна кладка стін 

каналу. На стінах є також невеликі зруйновані ділянки (рис.30).  

У дериваційному каналі є численні руйнування, вирвані фільтраційними потоками і впливом 

кореневих систем дерев, що ростуть поблизу (рис. 31). 

 

 
Рисунок 30 Руйнування на стінах каналу 

 
Рисунок 31 Руйнування на стінах каналу 

корінням дерев 

 

На деяких ділянках візуально помітні деформації стін від тиску ґрунту, які привели до 

виникнення протяжних повздовжніх тріщин на стінках (рис.32). 

На таких ділянках необхідно розвантажити тиск ґрунту за стінкою і після відновлення стіни 

влаштувати розпірні балки по верху каналу. Одночасно слід видалити дерева, що ростуть в 

безпосередній близькості від каналу з видаленням кореневих систем. 

Численні тріщини на стінах дозволяють зробити висновок про істотні фільтраційних втратах 

з каналу в період його експлуатації (рис. 33). Такі тріщини особливо небезпечні з боку лівої стінки 

каналу, де фільтрація буде супроводжуватися розмивом основи каналу і може привести до обвалу 

частини каналу в ущелині річки. 
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Рисунок 32 Відрив верхньої частини стіни 

каналу і її нахил від впливу 

 
Рисунок 33 Наскрізні тріщини на стінках 

дериваційного каналу 

 

Огляд стінки каналу з лицьового боку, показав наявність як мінімум трьох ділянок з 

потенційною можливістю такого руйнування (рис. 34). 

У стінках каналу є також ділянки з руйнуванням на висоту більше половини глибини каналу 

(рис.35). Очевидно, причиною таких місцевих руйнувань є водна ерозія стінок каналу в період його 

роботи. 

 

 
Рисунок 34 Розмив основи каналу з боку 

ущелини річки 

 
Рисунок 35 Локальні руйнування стінок каналу 

 

Дослідження показали, що використання каналу в сучасному його стані, без виконання 

ремонтно-відновлювальних робіт, не є можливим. Виконання локальних ремонтних робіт на 

пошкоджених ділянках каналу також є малоефективним, тому що є досить протяжні поздовжні 

тріщини по довжині каналу. 

При дослідженнях стану споруди були проведені обміри фактичних геометричних розмірів і 

ухилу каналу. Крім того була проведена оцінка стану внутрішніх поверхонь стінок і дна каналу на 

предмет оцінки її шорсткості. 

Аванкамера 

На кінцевій ділянці каналу виконана аванкамера, у вигляді огорожі торцевої частини каналу 

(рис 36). Над аванкамерою влаштовано приміщення для приводів плоских затворів, що 

огороджують входи в турбінні водоводи. 

Плоскі затвори виконані з дерева (рис. 37). Один із затворів знаходиться на місці, хоча і в 

непридатному для використання стані, а другий відсутній. Перед затворами виконано донний 

промивний отвір з затвором у вигляді дерев’яного плоского щита. 
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Рисунок 36 Загальний вигляд 

аванкамери 

 
Рисунок 37 Основні і промивний затвор аванкамери 

 

Приводи всіх затворів відсутні. У будь-якому випадку, все механічне обладнання аванкамери 

слід замінити на нове, більш сучасне. 

У напірній стінці каналу виконані два отвори для труб турбінного водоводу (рис. 38). 

Турбінний водогін 

Турбінний водогін складався з двох ниток діаметрами 1200 мм і 1600 мм (рис. 38). В 

оригіналі труби були виконані дерев'яні, про що свідчать частота опор під труби водогону (рис. 39). 

Довжина кожної нитки турбінного водогону становить 35 м. 

 

 
Рисунок 38 Отвори турбінних водоводів в 

напірній стінці аванкамери 

 
Рисунок 39 Опори турбінного водогону 

 

У будівлі ГЕС труба з меншим діаметром надходила на перший агрегат, а з великим, ділилася 

на дві труби діаметром 600 мм кожна і надходила на другий і третій агрегати. 

У зв’язку з тим, що при реконструкції передбачається установка одного агрегату, доцільніше 

заміна трубопроводу на 1 діаметром 1800 мм. Проведено перевірочні розрахунки турбінного 

водогону на гідравлічний удар. Результати показали досить високий запас міцності труб навіть при 

мінімальній товщині стінок трубопроводу. Виходячи з цього, товщина стінок трубопроводу 

прийнята конструктивно рівній 12 мм. 

Будівля ГЕС 

Будівля ГЕС побудована з грубо обробленого каменю правильної форми. Машинний зал має 

планові розміри 9,5 × 12,5 м, де були розміщені три агрегати Френсіс горизонтального виконання. 

Напірна стіна виконана із залізобетонних колон і балок, а в кам’яній кладці виконані залізобетонні 

пояси (рис. 40). 

Праворуч від машинного залу розташовані спеціальні приміщення (акумуляторна, 
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приміщення вимикачів, шаф управління, гідроцеху і т. д.). 

Все обладнання будівлі ГЕС повністю відсутнє. Покрівля будинку відсутня. Практично від 

будівлі придатні для подальшого використання стіни і каркас. У зв'язку з тим що на станції 

передбачається установка одного агрегату замість трьох раніше встановлених, то виникає 

необхідність повної реконструкції фундаментів агрегатів. Повністю повинні перероблятися також 

підагрегатна шахта і відвідний канал. 

Для пропонованого агрегату в якості будівлі ГЕС цілком достатній машинний зал колишньої 

станції. Решта приміщень існуючої будівлі можна використовувати в інших цілях після 

відповідного ремонту. 

Бетонні конструкції будівлі були перевірені на міцність на предмет подальшого 

використання. 

Трансформаторна підстанція 

Трансформаторна підстанція, скоріше за все, була виконана закритого типу, в правому крилі 

будівлі ГЕС.  

На відстані 35 м від станції є трансформаторна станція державної мережі, з трансформатором 

10/35 кВ потужністю 1000 кВА (рис. 41). 

 

 
Рисунок 40 Машинний зал будівлі ГЕС 

 
Рисунок 41 Трансформаторна підстанція 

10/35 кВ 

 

  



 
 

51 

 

4. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності 

та її альтернативних варіантів, у тому числі здоров’я населення, стан фауни, флори, 

біорізноманіття, землі, ґрунтів, води, повітря, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, 

включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ландшафт, соціально-

економічні умови та взаємозв’язок між цими факторами 

Вплив фізичних факторів: 

Джерелами фізичних факторів впливу на довкілля можуть бути роботи, пов’язані з 

реконструкцією об'єкту: шум та вібрація від машин та обладнання. В період експлуатації шумовий 

вплив для міні-ГЕС не є визначальним екологічним фактором. Для джерела, що знаходиться в 

повітрі, шум зменшується до допустимої величини на відстані 10 м. Для джерела, що знаходиться в 

воді, шум зменшується до фонової величини на відстані 30 м. 

Джерелом вібрації може бути турбіна в процесі її експлуатації або іншого обладнання МГЕС. 

Інших значимих джерел фізичного впливу на території планової діяльності в період будівельних 

робіт та експлуатації об'єкта не прогнозується. 

Впливи, очікувані на стадії виконання підготовчих та основних робіт мають тимчасовий та 

обмежений у просторі характер і не спричиняють жодних незворотних негативних впливів на 

довкілля. 

Вплив на повітряне середовище: 

Гідроелектростанції за своєю специфікою у порівнянні з альтернативними тепловими 

електростанціями володіють основною перевагою, пов'язаною з відсутністю викидів шкідливих 

речовин у атмосферу та забруднення атмосферного повітря. 

Вплив на водне середовище: 

Річка Гірський Тікич (довжина річки 167 км, площа басейну становить 3525 км2) протікає 

центральною лісостеповою областю Придніпровської височини. Бере початок у Вінницькій області, 

протікає через Оратівський район, Монастирищенський, Жашківський, Маньківський та 

Тальнівський райони Черкаської області. Сама назва вказує на гірський тип річки: береги її 

підвищені, кам’янисті і в деяких місцях утворюють великі мальовничі скелі. Подекуди Гірський 

Тікич утворює водоспади і нагадує гірську порожисту річку. Високий скелястий берег круто 

обривається до річки. У кількох місцях вона перегороджена греблями, які утворюють ставки і 

водосховища гідроелектростанцій. 

Біля селища Буки долина врізана на 70 м, тому річка має значне падіння. Поряд з глибоко 

врізаними ділянками долин прориву трапляються розширення долинно-озерного виду. 

У верхів’ях Гірського Тікича, де його долина досить широка, є кілька водоймищ: 

Острожанське (площа 618 га), Бузівське (290 га), Вороненське (580 га). Ці водосховища були 

створені понад два століття і вже замулилися, інтенсивно заростають водною та прибережною 

рослинністю. У 2000-2002роках, спостерігались літні замори риби внаслідок надмірної 

евтрофікації. Очевидно, що обміління великого водоймища яке прогресує, призведе в майбутньому 

до його заболочування. У повоєнні роки місцеве населення взимку по льодоставу викошувало на 

паливо очерет та рогіз, суттєво звільняючи водойму від надмірної біомаси. Нині під захистом 

очеретово-рогозових плавнів розвивається надмірна кількість зануреної та вільноплаваючої 

рослинності - здебільшого це кушир, рдесник кучерявий, елодея, жабурник, види ряскових. 

Відбувається масовий розвиток планктонних одноклітинних зелених та синьо-зелених водоростей. 

Мілководдя спекотного літа сильно прогріваються, перегнивання значної кількості фітомаси 

створює дефіцит кисню. 

В межах району річки переважають місцевості вододільних полого-хвилястих підвищених 

лесових рівнин на кристалічних породах з розвиненими глибокими малогумусними чорноземами. 

Місцевості річкових долин і долинно-балкових схилів з темно-сірими еродованими ґрунтами та 

опідзоленими чорноземами представленими у долині Гірського Тікича. Для району особливо 

властиві урочища каньйоноподібних звужень долин, врізаних у кристалічні породи. 

Згідно з гігієнічною класифікацією водних об’єктів за ступенем забрудненості річки 

належать до помірної групи (ІІ категорія). Але за результатами бактеріального та хімічного 

дослідження води у встановлених створах, зразки, які були взяті не відповідають нормам. 

Забруднення річки здійснюється в результаті скиду очищених, але не знезаражених стічних вод з 
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міських очисних споруд із-за їх застарілого устаткування. Головним джерелом забруднення річок 

Гірський Тікач є Тальнівський і Майданецький цукрові заводи, міська пральня, комбінат 

хлібопродуктів [14]. 

Результати гідрохімічного аналізу води показані в таблиці 24 

Таблиця 24 

Показник Од. вимір. Число 

Температура °С +14 

Колірність  градус 20 

Мутність мг/дм3 0 

Прозорість  см 28 

Водневий показник  (рН) 7,91-8,35 

Мінералізація води мг/дм3 597,2-623,9  

Загальна жорсткість в  мг/екв./дм 8 

Сульфати  мг/дм3 45,2 

Сухий залишок  мг/дм3 419,0 

Фтор  мг/дм3 0,1 

Хлориди  мг/дм3 45,5 

Лужність  мг / екв. / дм3 8,4 

Іонів кальцію мг/дм3 48,0-52,0  

Магній мг/дм3 43,8 

Поліфосфати мг/дм3 0,044 

БСК мг/дм3 5,44 

ХСК мг/дм3 24 

Розчиненого кисню у воді  мгО/дм3 8,0-9,4 мг 

Нітрити  мг/дм3 0,08 

Нітрати  мг/дм3 1,25 

Розчинений кисень мг/дм3 13,6 

 

Реалізація запланованої діяльності по реконструкції Буцької МГЕС не передбачає зміни 

пропускної здатності ріки, підвищення рівня води. Змін мормофетричних характеристик русла і 

заплави річки, як у нижньому б’єфі, так і у верхньому, не відбудеться. 

Живлення р. Гірський Тікич в районі смт Буки, Маньківського району, Черкаської області 

здійснюється переважно за рахунок атмосферних опадів та за певної долі підземних ґрунтових вод. 

Прямий гідравлічний зв’язок між річкою і ґрунтовими водами формується виключно природними 

чинниками та пов’язаний із ландшафтоутворюючими і гідрологічними особливостями басейну 

річки. Реалізація запланованої діяльності не змінить депресійну криву залягання підземних вод. 

При штатному режимі об’єкту, підвищення рівня ґрунтових вод не передбачається, загрози 

підтоплення прилеглих територій, споруд та будівель не прогнозуються. 

При реалізації запланованої діяльності підземні водоносні горизонти не використовуються 

для питних чи виробничих потреб. На запланованій території розміщення МГЕС свердловини 

відсутні.  

Особливості роботи МГЕС є сприятливими для поліпшення якості води у водоймах шляхом 

насичення її киснем і посилення процесів самоочищення, що відбувається завдяки створенню 

швидкісного режиму водних потоків та перемішування водних шарів. У зимовий період додаткове 

нагрівання води у водоймах циркуляційною водою та попусками при роботі у складі 

енергокомплексів, виключає льодоутворення та поліпшує кисневий режим водойм, створюючи 

сприятливі екологічні умови для іхтіофауни та бентосу. 

Окрім того, при будівництві і експлуатації МГЕС слід відмітити ще ряд позитивних факторів 

впливу об’єкта планової діяльності на водне середовище: 

- збільшення надійності протипаводкого захисту населених пунктів тощо; 

- відновлення пошкоджених берегів і берегоукріпних споруд; 

- збільшення рибних запасів р. Гірський Тікич через щорічне зарибнення. 
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Вплив на водну екосистему при спорудженні ГЕС 

Шум. Застосування потужних механізмів (бульдозери, екскаватори) можуть призвести до 

значного підвищення шуму, що негативно впливають на нерестуючих риб. 

Заходи мінімізації впливу: Проведення земельних робіт поза межами нерестового періоду. 

Хімічне забруднення. Робота великої кількості механізмів в безпосередній близькості до 

води сполучена з ризиком потрапляння у воду паливно-мастильних матеріалів, які вкрай негативно 

позначається на чутливій до забруднень іхтіофауни річки. 

Заходи мінімізації впливу: Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників. Контроль 

за станом техніки. 

Вплив на водну екосистему при експлуатації ГЕС. Після закінчення будівництва починається 

довгострокова експлуатація гідроелектростанції. ЇЇ робота у штатному режимі супроводжується 

кардинальними змінами екологічного стану річки в цілому та негативними явищами, головними з 

яких є: перешкода висхідним міграціям водних тварин і, насамперед, рибам під час нерестового 

періоду; потрапляння їх в турбіни і загибель при низхідних міграціях. 

Дериваційні ГЕС справляють додатково ще один досить потужний вплив — осушування 

(часто значне) ділянки річки між греблею та водовипуском після ГЕС, довжина цієї ділянки може 

сягати кількох кілометрів. Всі ці негативні впливи експлуатації ГЕС також необхідно мінімізувати. 

Перешкода міграціям 

Створена на річці Гірський Тікич гребля Буцької МГЕС міграційні шляхи риб. У водоймах 

зафіксовано представників риб, які належать 5 родинам: коропові, окуневі, щукові, сомові та 

в’юнові та іншим мігруючим видам до місць нересту, що знаходяться вище греблі. Результатом є 

розмежування річки на ділянки, внаслідок чого ці види втрачають можливість проникнення на 

верхні ділянки для нересту і зменшуються площі їх переднерестового нагулу. Звичайним із заходів 

мінімізації такого впливу стало влаштування рибопропускної споруди для пропуску у верхній б’єф 

мігруючих видів. 

Зважаючи на значну кількість видів риб та враховуючи те, що більшість видів риб річки 

характеризується наявністю потамодромних міграцій різної протяжності, стає абсолютно 

очевидною необхідність будівництва рибоходу при реконструкції МГЕС. 

При значній довжині обвідного каналу, коли певні його ділянки можуть бути поза межами 

прямої видимості з МГЕС, не можна нехтувати й значною небезпекою з боку браконьєрів, відомою 

в цьому регіоні. Попередні результати вказують на необхідність і своєчасність розробки заходів для 

мінімізації негативного впливу будівництва і експлуатації МГЕС на іхтіофауну річки. 

Потрапляння в турбіни 

Експлуатація ГЕС пов’язана пов’язана з пропуском крізь гідроагрегати великої кількості 

води, в якій може бути певна кількість молоді та дорослих риб. 

Потрапляючи в турбіни, частина риб може травмуватися та гинути. 

Відомо, що масштаби травмування та загибелі залежать від розміру риби, напору на станції, 

типу турбіни та деяких її характеристик. Відомо, що поворотно-лопатеві турбіни Каплана менше 

травмують риб, ніж турбіни інших типів.  

Заходи мінімізації впливу: Необхідне встановлення рибозахисного обладнання, яке має не 

допускати молодь та дорослих риб у зону впливу водозабору МГЕС. Ця вимога узаконена 

правовими актами – Водним кодексом України та Законом України «Про рибальство». Яке саме 

обладнання, якого типу – це окреме питання, яке потребує окремих досліджень. На стадії 

проектування планової діяльності буде оцінений вплив машино-механізмів на водне середовище з 

урахуванням можливих аварійних ситуацій та заходів із мінімізації їх наслідків у період будівництва 

і експлуатації МГЕС. 

Природно-заповідний фонд 

За інформацією Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної 

адміністрації від 14.10.2016 року № 02-45/4154(текстовий додаток 11) МГЕС не потрапляє в межі 

об’єкту природно-заповідного фонду (далі- ПЗФ) Буцький каньон, до охоронних зон об’єкту. 

Таким чином впливу на об’єкти природно-заповідного фонду і рідкісні та червонокнижні 

рослини не відбувається. 
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У Маньківському районі 9 гідрологічних заказників загальною площею 192 га. На чотири з 

них, що розташовані вздовж долини Гірського Тікича: Кутівський, Кислинський, Русалівський та 

Полківничий (с. Іваньки) припадає більше половини площі заказників району. Північно-західніше 

розташування Монастирищенського району та приуроченість його території до долин стоку 

льодовикових вод обумовило більш значну, порівняно з центральними районами басейну річки, 

заболоченість. Два гідрологічні заказники району: Цибулівський та Шуляцьке болото мають площу 

371 га та 318 га відповідно. Тут знаходяться болотні масиви, які відіграють роль стабілізаторів 

мікроклімату та регуляторів водного режиму р. Гірський Тікич. Дані об’єкти багаті цікавими 

представниками флори та фауни. 

Санаторій «Аквадар» знаходиться на околиці дубово-березового гаю у Маньківському 

районі і має цілюще повітря лісу, м’який клімат, джерельну воду озер. Санаторний комплекс має 

розвинену лікувальну базу європейського рівня та інфраструктуру для активного відпочинку. 

Головна його цінність - природне радонове джерело, що є основним лікувальним фактором 

санаторію. Оздоровчий комплекс «Аквадар» - це не тільки лікувальний заклад, але і місце для 

активного відпочинку всієї родини (рибалка, міні зопарк, кінні прогулянки, екскурсії по історичній 

Черкащині). 

По берегах річки Гірський Тікич в межах Черкаської області від смт. Буки до м. Тальне 

розташований маловідомий скельний масив. Петрофільні рослинні угруповання на скелях і 

гранітного русла річки являють собою дуже цікаві об’єкти для екологічних досліджень. До того ж 

залишки букових лісів і компактні посадки, що укріплюють береги, в їх числі унікальний 

«Графський ліс», можуть бути моделями для вивчення сукцесійних процесів. Наявність водоспадів, 

вирів, мальовничих скель і прямовисних стін надають масиву особливої естетичної цінності. 

 

 
Рисунок 42 

 

На річці Гірський Тікич біля селища Буки на кордоні Черкаської та Вінницької областей 

знаходиться мальовничий гранітний каньйон, якому в 1972 році був привласнений статус 

державного пам’ятника природи місцевого значення. Він входить в сотню найкрасивіших місць 

України і знаходиться на другому місці рейтингу «Сім чудес Черкащини».  

Весь каньйон утворений невисокими, але прямовисними скелями з виступами сірого граніту 

– один з уступів якого названий на честь відомого українського геолога-петрографа («Скеля 

Родіонова»). Сам каньйон має глибину до 20 м і ширину місцями 20-40 м. Скелі густо обліплені 

купками смарагдових рослин, тут навіть ростуть дикі тюльпани і дикий часник. Річка Гірський 

Тікич тече в протерозойських гранітах, вік яких оцінюється в 2 млрд. років і разом з річками Гнилий 

Тікич і Ятрань входить в басейн Південний Буг.  

Тваринний світ 

Територія, на якій передбачається здійснювати плановану діяльність на момент розробки 

звіту з оцінки впливу на довкілля вже мала зміни внаслідок проведених раніше робіт по будівництву 

МГЕС, яку планується реконструювати. 
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Фітопланктон водосховищ р. Гірський Тікич у літній період був представлений 87 видами 

водоростей із восьми відділів: Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta, Dinophyta, 

Cryptophyta, Chrysophyta, Xantophyta. У складі зоопланктону зареєстровано 46 видів з трьох 

основних систематичних груп: коловертки (Rotatoria), гіллястовусі (Сladocera) та веслоногі 

(Copepoda) ракоподібні. Основною систематичною групою, домінуючою за чисельністю видів, були 

коловертки (29 видів), які становили 58% від загальної кількості видів (таксонів). Гіллястовусі 

ракоподібні були представлені 6 видами. Веслоногі ракоподібні складали 11 видів. У видовому 

складі зообентосу було виявлено 42 таксони видового та надвидового рангу, в тому числі: плоскі 

черви (Turbellaria) і круглі черви (Nematodes) були представлені 1 видом кожний; 3 види олігохет 

(Oligochaeta); 3 види п’явок (Hirudinea); рівноногі ракоподібні (Isopoda) нараховували 1 вид; клас 

комахи, до складу якого входили ряди бабки (Odonata), веснянки (Plecoptera) та напівжорсткокрилі 

або клопи (Heteroptera) мали по 1 виду; личинки жуків (Coleoptera) нараховували 3 178 види; 2 види 

хірономід (Diptera), 25 видів молюсків, з яких 20 належать до черевоногих (Gastropoda) і 5 – до 

двостулкових (Bivalvia).  

Іхтіофауна річки Гірський Тікич, за словами місцевих жителів, до будівництва водосховищ 

була дуже бідною, оскільки русло було неглибоким і влітку часто пересихало. Після наповнення 

водойми видовий склад риб поступово збільшувався. Видовий склад риб річки Гірський Тікич (табл. 

25.)  

Таблиця 25 

№ 

п/п 
Назва Зовнішній вигляд 

1 2 3 

Коропові (Cyprinidae) 

1 Короп звичайний (Cyprinus carpio) 

 

2 Карась золотистий (Carassius auratus) 

 

3 Плітка звичайна (Rutilus rutilus) 

 

4 
Краснопірка звичайна (Scardinius 

erythrophthalmus) 

 

5 Верховодка звичайна (Alburnus alburnus) 

 

6 Плоскирка або густера (Blicca bjoerkna) 
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7 Лящ (Abramis brama) 

 

8 Гірчак звичайний (Rhodeus amarus) 

 

9 Чебачок амурський (Pseudorasbora parva) 

 

10 Пічкур звичайний (Gobio gobio) 

 

11 
Товстолобик строкатий (Hypophthalmichthys 

nobilis) 

 

12 
Товстолобик білий (Hypophtalmichthys 

molitrix) 

 

13 Лин (Tinca tinca) 

 

Сомові (Siluridae) 

14 Со́м звича́йний (Silurus glanis) 

 

Окуневі (Percidae) 

15 Судак звичайний (Sander lucioperca) 

 

16 Окунь звичайний (Perca fluviatilis) 

 

17 Йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus) 

 

18 Носар або бірючок (Gymnocephalus acerinus) 

 

Головешкові (Odontobutidae) 



 
 

57 

 

19 Ротань-головешка (Perccottus glenii) 

 

В'юнові, Щипавкові (Cobitidae) 

20 Щипавка звичайна (Cobitis taenia) 

 
Щукові (Esocidae) 

21 Щука звичайна (Esox lucius) 

 

Колючкові (Gasterosteidae) 

22 Колючка триголкова (Gasterosteus aculeatus) 

 

 

Територія планованої діяльності входить до лісостепового зоогеографічного району (карта 

зоогеографічного районування додається). 

 
Рисунок 43 Карта зоогеографіного районування 

 

Види тварин, які занесені до Червоної Книги України, або до регіонально-рідкісних видів на 

території, де буде проводитись планована діяльність не обліковуються. 

При виявленні на території планованої діяльності об’єктів тваринного і рослинного світу 

занесених до Червоної книги України підприємством ТОВ «Гідроресурс-К» відповідно до вимог 

статті 11 Закону України «Про Червону книгу України» буде забезпечено їх охорону та відтворення 

шляхом:  

- установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони їх використання (добування та 

збирання) в господарських цілях;  

- урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових актів; 

- проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій; 

- створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної мережі 

на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу; 

- урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги України під час 

розроблення проектної та проектно-планувальної документації; 
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- сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, інтродукції та реінтродукції таких видів 

у природні умови, де вони перебували (зростали);  

- здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення наукових засад їх 

охорони та відтворення;  

- здійснення інших заходів відповідно до законодавства.  

Рослинний світ 

У разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України «Про 

рослинний світ» вони будуть пересаджені на ділянки з однотипними умовами місцезростання. 

При виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та таких, що 

перебувають під загрозою зникнення типових природних рослинних угруповань занесених Зеленої 

книги України будуть вжиті відповідні заходи охорони, які передбачені Положенням про Зелену 

книгу України затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286. 

При виявленні на території планованої діяльності об’єктів рослинного світу занесених до 

Червоної книги України підприємством ТОВ «Гідроресурс-К» у відповідності до вимог статті 11 

Закону України «Про Червону книгу України» буде забезпечено їх охорону та відтворення шляхом:  

- установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони їх використання (добування та 

збирання) в господарських цілях;  

- урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових актів; 

- проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій; 

- створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної мережі 

на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу; 

- урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги України під час 

розроблення проектної та проектно-планувальної документації; 

- сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, інтродукції та реінтродукції таких видів 

у природні умови, де вони перебували (зростали);  

- здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення наукових засад їх 

охорони та відтворення;  

- здійснення інших заходів відповідно до законодавства.  

Внаслідок реалізації планованої діяльності можливий незначний допустимий вплив на 

просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів рослинного світу. 

Навколишнє соціальне середовище (населення): 

Реконструкція та експлуатація запропонованої МГЕС буде надавати позитивний вплив на 

місцеву економіку через зайнятість місцевого населення під час реконструкції, а також в більш 

довгостроковій перспективі - у вигляді орендної плати за земельні ділянки і податкових надходжень 

до місцевого бюджету, плати за послуги місцевих комунальних служб, і зайнятості технічного 

обслуговуючого персоналу. Проект реконструкції МГЕС передбачає залучення значних інвестицій 

в економіку смт Буки. 

Ні на одному з етапів Проекту не передбачено використання дитячої чи примусової праці. 

Реалізація Проекту є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки 

України в цілому. 

Впливи на здоров’я населення, матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну 

та культурну спадщину, соціально-економічні умови та взаємозв’язки між цими факторами 

виключаються як під час реалізації проекту так і після його завершення. 
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5 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема 

величини та масштабів такого впливу, характеру, інтенсивності і складності, ймовірності, 

очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу 

Оцінка впливу на навколишнє середовище показала, що при виконанні усіх передбачених 

заходів, у процесі експлуатації МГЕС буде носити локальний та допустимий характер. 

Найстарішу в Україні Буцьку ГЕС, що знаходиться у Черкаській області на річці Гірський 

Тікич, відновлять. На сьогодення депутати селищної ради та корпорація «Гідроресурс-К» узгодили 

проект землеустрою. Реставрація споруди обійдеться інвестору у 800 тисяч євро. 

Переговори тривали 5 років. Селищні депутати довго не давали своєї згоди. Побоювалися, 

що ГЕС забере воду в канал, а основне русло, яке біжить знаменитим Буцьким каньйоном, обміліє. 

"Ми вимагаємо не допустити екологічної катастрофи. Води в Тікичі щороку меншає. Якщо пустити 

частину русла в обхідний канал, в каньйоні не залишиться води. А, значить, не буде туристів", – 

обурювалися жителі селища Буки. 

Директор ТОВ "Гідроресурс-К" Олена Сіукаєва заспокоїла людей. 

"Взяти більше води, ніж це передбачено нормами ми не можемо. МГЕС працюватиме 

пізньої осені й ранньої весни, коли є стік води. Влітку вона падає нижче зафіксованого 

контролюючими органами рівня. Тоді гідроелектростанція взагалі не працює. Якщо не дасте нам 

працювати, а будете лише споглядати, то скоро настане такий час, що води буде дуже мало. 

Ставок, який розташований вище гідроспоруди, геть замулився й заріс очеретами. Невдовзі він 

перетвориться на болото. Ми обіцяємо почистити його. Рівень води збільшиться. Обіцяємо 

упорядкувати територію. Не буде стихійних звалищ і порожніх пляшок. Вже відновили дві малі 

ГЕС на Гірському Тікичі й лише в Буках ще не отримали згоди". 

Депутати повірили інвестору. Проект землеустрою ухвалили одноголосно.  

Буцька ГЕС дуже приваблива гідроспоруда. Струмінь води падає на турбіну з висоти 19 

метрів. Гідроелектростанцію збудували вручну в 1929 році за планом ГОЕЛРО. Вивели з 

експлуатації у 70-х роках минулого століття. 

Результати розрахунку концентрацій шкідливих речовин від джерел викидів надаються. 

Контроль у галузі охорони атмосферного повітря буде здійснюватися як на стаціонарних 

джерелах утворення забруднюючих речовин, так і в атмосферному повітрі на межі СЗЗ та 

найближчої забудови.  

Оцінка ризику для здоров’я населення  

Здоров’я людини визначається складною взаємодією цілого ряду факторів: спадковість, 

соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і якість медичного 

обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, умови життєдіяльності та якість 

навколишнього природного середовища. Визначення точного внеску окремих факторів у розвиток 

захворювання нерідко є досить важким завданням, яке ускладнюється значною кількістю 

обумовлених ними ефектів, багато з яких, до того ж, можуть зустрічатися серед населення і без 

впливу цих факторів. 

У той же час, шляхом проведення належним чином спланованих епідеміологічних та 

еколого-гігієнічних досліджень можна виявити і кількісно оцінити ризик розвитку захворювань, 

пов’язаних з шкідливою дією факторів навколишнього природного середовища для відносно 

великих груп населення. Сьогодні одним із найбільш ефективних сучасних підходів до 

встановлення зв’язку між станом навколишнього природного середовища та здоров’ям населення в 

певному регіоні чи місті, що дозволяє вирішувати подібні завдання в умовах обмежених термінів і 

фінансових можливостей, є методологія оцінки ризику. 

Методологія оцінки ризику – це вибір оптимальних у даній конкретній ситуації шляхів 

усунення або зменшення ризику. Він складається з трьох взаємопов'язаних елементів: 

• оцінка ризику; 

• управління ризиком; 

• інформування про ризик; 

Саме їх сукупність дозволяє не лише виявити існуючі проблеми, розробити шляхи їх 

вирішення, а й створити умови для практичної реалізації цих рішень. 
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При цьому визначення ризику від забруднення атмосферного повітря дозволяє прогнозувати 

імовірність і медико-соціальну значимість можливих порушень здоров’я при різних сценаріях його 

впливу, а ще й встановлювати першочерговість і пріоритетність заходів з управління факторами 

ризику на індивідуальному та популяційному рівнях.  

Визначення факторів ризику, доведення їх ролі у порушенні здоров’я людини, а також 

кількісна характеристика залежності шкідливих ефектів від рівнів впливу конкретних факторів 

дозволяє оцінити реальну загрозу здоров’ю населення, що проживає на певних територіях, і дає 

об‘єктивні підстави для впровадження профілактичних заходів.  

Одночасно результати можна використовувати для розрахунків економічних втрат 

суспільства у результаті погіршення здоров’я населення або визначення затрат на впровадження 

профілактичних заходів та поліпшення навколишнього природного середовища. 

Отже, сучасна методологія оцінки ризиків для здоров’я та управління ними у разі 

впровадження її у практику державного санітарно-епідеміологічного нагляду, дозволяє вирішити як 

традиційні, так і нові завдання профілактичної медицини з урахуванням комплексу соціально-

економічних та екологічних проблем. 

Населення не зазнає впливу планованої діяльності за виключенням персоналу Виконавця, 

задіяного під час реконструкції (водозабору, дериваційного трубопроводу, будівлі електростанції) і 

пов'язаних (під'їзна дорога, лінія електропередачі) проектних об'єктів, таких як земельні роботи, 

пил, шум, викиди в атмосферу від транспортних засобів, збільшення інтенсивності дорожнього руху 

і т.д. 

Територія впливу обмежена ділянкою під МГЕС, яка розташована в межах існуючого русла 

ріки Гірський Тікич на землях комунальної власності Буцької селищної ради загальною площею 

0,5048 га, при цьому слід відмітити, що змін гідрологічного режиму не очікується. 

На всій проектованій території передбачено влаштування гідротехнічних споруд та провести 

заходи по берегоукріпленню і благоустрою навколо запроектованої МГЕС. 

Так як метою реконструкції запланованої МГЕС є вироблення електроенергії за допомого 

використання води р. Гірський Тікич, розміщення ГТС в руслі річки може впливати на 

представників іхтіофауни в ній і на рибогосподарську характеристику. 

При штатному режимі об’єкту технологія виробництва електроенергії МГЕС не передбачає 

будь-яких забруднень довкілля. Вода, що скидається у нижній б’єф, проходячи через гідроагрегати, 

насичується киснем, тим самим поліпшуючи свої якісні властивості і спроможність до 

самоочищення. 

Транскордонний вплив планованої діяльності виключається. 
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6 Опис методів прогнозування 

При оцінці впливу на довкілля використовувалися методи екстраполяції, інтерполяції та 

аналогії. Екстраполяція – це знаходження за рядом даних значень функції інших її значень, що 

містяться поза цим рядом.  

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними 

поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз. 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 

середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального 

природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. 

Брались за увагу припущення щодо можливих причин негативного впливу на навколишнє 

природне середовище та стан довкілля. Разом з тим більшість із можливих ризиків, що можуть 

виникнути в процесі провадження планованої діяльності не несуть істотної шкоди для 

навколишнього природного середовища та життя і здоров’я людей.  

При прогнозуванні використовувалися дані із Регіональної доповіді про стан навколишнього 

природного середовища в Черкаській області за 2016 рік.  

Використовувався короткостроковий (оперативний) прогноз. 

З метою оцінки впливу на довкілля використано також методи, які описані в наступній 

нормативно-технічній літературі.  

Розрахунок ризиків планованої діяльності:  

 - Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007 Оцінка ризику для здоров'я населення від 

забруднення атмосферного повітря; 

 - Додатки «Ж» та «И» ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.  

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 

 - Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников загрязнения атмосферы. ОАО «УкрНТЭК», Донецк 2000 р.; 

 - Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від 

транспортних засобів. Наказ Держкомстату України за № 452 від 13.11.2008 р.;  

Розрахунок скидів зворотних вод: - ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013 Споруди для очищення 

поверхневих стічних вод. Настанова з проектування (СН 496-77, MOD).  

- Методика розрахунку викидів шкідливих речовин в атмосферу. РД 31.06.06.86, Москва 

1986 р.;  

- Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 

производствами. Ленинград, Гидрометеоиздат. 1986 г. Розрахунок концентрацій забруднюючих 

речовин на межі санітарно- захисної зони:  

- ОНД-86 Держкомгідромет Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі 

шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємства; 

 - програмний комплекс ЕОЛ+ версія 5.3.8 рекомендований Мінприроди України. 
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7 Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля 

Будь-яка діяльність тим чи іншим чином впливає на навколишнє середовище. Разом з тим, 

при правильному підході до оцінки сучасного стану та прогнозу впливу на довкілля планованої 

діяльності можливо уникнути або звести до мінімуму негативні наслідки будівельних робіт та 

експлуатації об’єктів, в тому числі і гідроенергетичних за рахунок попередження негативного 

впливу або розробки інженерних і природоохоронних заходів та рекомендацій. 

До загальних заходів, що сприяють усуненню та зменшенню впливів на навколишнє 

середовище при реконструкції МГЕС, відносяться наступні: 

- очищення берегової лінії та русла річки від засмічення, розчистка від твердих наносів при 

виконанні підготовчих робіт; 

- заходи по мінімізації впливів під час реконструкції; 

- відновлення пошкоджених берегів та берегоукріплення, а також будівництво нових 

берегоукріплювальних споруд в межах впливу гідротехнічних споруд гідровузла; 

- покращення умов господарського водопостачання частини населення смт. Буки за рахунок 

прогнозованого підвищення рівня води в криницях на ділянці гідрогеологічного впливу водойми 

ГЕС; 

- запобігання розвитку подальших деформацій русла і берегів річки на вказаній ділянці; 

- забезпечення виконання умов влаштування мінімального санітарного попуску; 

- влаштування східчастого рибоходу в створі гідровузла для забезпечення нерестової міграції 

більшості видів риб та водних безхребетних; 

- для мінімізації потрапляння в проточний тракт ГЕС передбачено встановлення 

рибозахисного обладнання, яке має не допустити у зону впливу водозабору ГЕС молодь та дорослих 

риб під час їх низхідної міграції, а також повинно направляти їх у рибохід чи створ промивної 

споруди або полігонального водозливу для пропуску в нижній б’єф; 

- розташування основних гідротехнічних споруд в руслі річки, без виходу на заплавні землі; 

- виробництво електричної енергії з відновлюваних джерел; 

- максимальне використання місцевих матеріалів при будівництві; 

- органічне «вписування» споруд у місцевий ландшафт для досягнення оптимального 

архітектурного і соціального сприйняття місцевої громади; 

- моніторинг за рівнями та якістю ґрунтових вод під час реконструкції гідровузла та в процесі 

його експлуатації за рахунок влаштування п’єзометричних свердловин в створі гідровузла на 

кожному березі; 

- виконання протипожежних заходів під час реконструкції гідровузла та в процесі його 

експлуатації; 

- прогнозування аварійних (чи надзвичайних) ситуацій та забезпечення мінімізації збитків 

при їх настанні. 

7.1 Заходи та рекомендації по усуненню або мінімізації впливу на навколишнє природне 

середовище та здоров’я населення будівельних робіт 

Територія будівництва повинна бути огороджена з метою унеможливлення випадкового 

потрапляння на її територію людей, особливо дітей, крім осіб, задіяних на будівництві, а також для 

зниження акустичного навантаження на населення. 

Всі будівельні матеріалі повинні мати сертифікати УкрСЕПРО. 

При дотриманні всіх вимог санітарного законодавства та виконання рекомендацій, фактор 

дискомфорту для населення на період проведення будівельних робіт буде мінімальним і не завдасть 

будь-якої шкоди здоров’ю. 

З метою зниження викидів забруднюючих речовин в період будівельних робіт від 

будівельної техніки, а також зниження негативного впливу в цілому на атмосферне повітря 

необхідно передбачити заходи технічного характеру, до яких відносяться: 

- підтримка техніки в справному стані за рахунок проведення у встановлений час техогляду, 

техобслуговування і планово-запобіжного ремонту; 

- заборона експлуатації техніки з несправними або не відрегульованими двигунами і на не 

відповідному стандартам паливі; 
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- використання техніки сучасного зразка, при роботі якої утворюються викиди 

забруднюючих речовин в меншій кількості; 

- вантажопідйомне обладнання, монтажне оснащення допускається в експлуатацію тільки 

після перевірки; 

- перевезення сипучих матеріалів, тільки в зволоженому вигляді або під прикриттям; 

- фарбування труб та металевих конструкцій в заводських умовах, а в місці їх монтажу 

фарбування тільки зварних швів. 

Для виключення забруднення р. Гірський Тікич і підземних вод необхідно передбачити 

рішення технічного і організаційного плану, а саме: 

- ремонт і технічне обслуговування автотранспорту проводиться тільки на базі будівельно-

монтажної організації; 

- забороняється злив відпрацьованих масел на поверхню землі; 

- забороняється миття автотранспорту поза спеціально встановлених місць; 

- заправка автомобілів можлива тільки на стаціонарних організованих АЗС; 

- необхідний контроль за станом транспортних засобів і будівельних механізмів, щоб 

уникнути витоку масла і паливно-мастильних речовин на поверхню ґрунту. 

Для господарсько-побутових стоків використовуються біотуалети. 

Заходи щодо зниження впливу відходів на навколишнє середовище на період будівництва: 

- будівельні відходи сортуються по класах небезпеки, збираються, зберігаються і 

накопичуються в контейнерах, що запобігають їх можливому переходу з одного агрегатного стану 

в інший під впливом атмосферних опадів, в спеціально встановлених місцях тимчасового зберігання 

на майданчику з твердим покриттям; 

- регулярне транспортування будівельних матеріалів, без складування великих партій на 

будмайданчику; 

- наявність на ділянках виконання робіт пересувних контейнерів для твердих побутових 

відходів; 

- обов’язковий вивіз і подальша утилізація будівельного сміття, що надходить з будівельного 

майданчика, укладення договору між будівельною підрядною організацією і організаціями по 

переробці/утилізації будівельних відходів. 

7.2 Заходи по попередженню або зменшенню негативного впливу будівництва та 

експлуатації МГЕС на ґрунтовий покрив та рослинний світ 

З метою охорони ґрунтового покриву при проведенні робіт передбачається: 

- застосування будівельних машин і механізмів, що мають мінімальний можливий питомий 

тиск ходової частини на підстилаючі ґрунти; 

- заборона складування будівельного сміття поза спеціально відведеними місцями 

тимчасового зберігання; 

- регулярне вивезення будівельного сміття та відходів з території ділянки; 

- забезпечення профілактичного ремонту машин і механізмів, що запобігає забрудненню 

ґрунтового шару паливно-мастильними матеріалами; 

- заправка машин і механізмів проводиться поза межами будівельного майданчика. 

Після завершення будівельних робіт на території об’єкту повинні бути ліквідовані непотрібні 

виїмки і насипи, прибрано будівельне сміття, проведено впорядкування території. 

Земляні роботи виконуються відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. Зняттю підлягає 

родючий шар ґрунту, зі сприятливими фізичними та хімічними властивостями та 

гранулометричним складом. 

Для обмеження подальшого поширення інвазійних видів та пом’якшення ефектів від їхнього 

вселення в долині р. Гірський Тікич пропонується ряд заходів: 

- ліквідація стихійних смітників, контроль за переміщеними субстратами на території 

заплави р. Гірський Тікич. 

Серед заходів, що сприяють зниженню негативних впливів на рослинний світ під час 

будівельних робіт необхідно відзначити наступні: 
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- максимальне обмеження робіт, що призводять до часткового або повного знищення 

природного рослинного покриву на прилеглих до зони будівництва територіях, чітке дотримання 

маршрутів доставки будівельних матеріалів; 

- знищення і ліквідація під час будівельних робіт вогнищ бур’янів, особливо тих, до складу 

яких входять найбільш експансивні місцеві та карантинні види; 

- проведення після завершення будівництва природо-відновних робіт (рекультивація 

порушених ділянок, ліквідація антропофільних флорокомплексів шляхом створення природних чи 

культур фітоценозів); 

- створення рекреаційних зон з урахуванням місць зростання популяцій рідкісних видів і 

розташування цінних у науковому та природоохоронному плані природно-територіальних 

комплексів. 

7.3 Пропозиції щодо нейтралізації, компенсації чи мінімізації негативних наслідків для 

тваринного світу 

Для запобігання негативних наслідків будівництва МГЕС пропонуються наступні 

рекомендації: 

- будівельні роботи на сухопутних ділянках починати або до початку репродуктивного 

періоду у тварин (квітень-червень), або вже після його закінчення. Це дасть змогу птахам та 

рухливим ссавцям встигнути вивести і вигодувати потомство на цій території, або завчасно 

мігрувати і вибрати інші місця для розмноження. Це також дозволить значно знизити загибель 

земноводних. 

- для своєчасного усунення непередбачених наслідків, що можуть негативно вплинути на 

стан фауністичних комплексів регіону реконструкції МГЕС, необхідно періодично проводити 

екологічний контроль під час робіт по реконструкції та після початку функціонування станції; 

- під час проведення будівельних робіт мінімізувати площу девастації прилеглих до ГЕС 

територій; 

- забезпечити спеціальні конструкції накопичувачі для відловлювання побутових відходів (в 

першу чергу, пластикових пляшок), особливо під час повені; 

- після завершення реконструкції здійснити комплекс рекультиваційних робіт і відновлення 

рослинності на прилеглих територіях з урахуванням структури і видового складу деревної та 

чагарникової рослинності, безпечних з точки зору загрози масових розмножень комах - шкідників 

лісового господарства; 

7.4 Заходи з охорони водних екосистем 

При реконструкції гідрооб’єктів передбачається проведення робіт по можливості з 

мінімальним осушенням русла. ГЕС завдає мінімальної шкоди біологічній системі ріки, оскільки 

забезпечує пропуск усього прямого стоку на всіх етапах будівництва. 

Організація робіт передбачена таким чином, щоб у воду потрапляло якнайменше ґрунту. 

Проведення земельних робіт поза межами нерестового періоду. Строки нерестового періоду 

оголошуються щорічно Черкаською Держрибоохороною. Недопущення залпового раптового 

скаламучування води в умовах стійкої сонячної погоди, що може призвести до екстремального 

дрифту безхребетних тварин. 

Для усунення перешкоди при висхідних міграціях риб планується влаштування східчастого 

рибоходу в створі гідровузла для забезпечення нерестової міграції більшості видів риб та водних 

безхребетних. Детальна конструкція рибоходу представлена в розділі 1.4 

Для мінімізації потрапляння гідробіонтів в проточний тракт ГЕС передбачено встановлення 

рибозахисних пристроїв електро-градієнтного типу (ЕГРЗ - М) виробництва ТОВ «НВК «Протон», 

яке має не допустити у зону впливу водозабору ГЕС молодь та дорослих риб під час їх низхідної 

міграції, а також повинно направляти їх у рибохід, чи створ промивної споруди або полігонального 

водозливу для пропуску в нижній б’єф. 

Принцип роботи ЕГРЗ-М заснований на поведінковій реакції риби на електричні поля 

спеціальних конфігурацій і параметрів. Пристрій ЕГРЗ -М складається з шафи управління 

(живлення від мережі 380 В), електродної системи і кабелів, які їх сполучають. Електродна система 

виконується з металевих стрижнів або графітних електродів, підвішених на розтяжці «гірляндою» 
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або встановлених на діелектричний каркас, який монтується перед створом водоприймальних вікон 

водозабору. 

Технічні можливості застосування рибозахисного пристрою ЕГРЗ -М не обмежені ні 

шириною водної акваторії, що захищається, ні глибиною розташування водоприймальних вікон. 

Для усунення замулення ложа водойми передбачається його промивка в паводковий період. 

7.5 Протипожежні заходи та пожежний захист 

У відповідності до вимог ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва, відстані 

між будівлями та спорудами прийняті в залежності від ступеня вогнестійкості та категорії 

виробництв за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

Ступінь вогнестійкості будівель і споруд МГЕС прийнятий відповідно до вимог ДБНВ.1.1-7, 

НАПБ 05.028, НАПБ 06.015 та, виходячи з меж вогнестійкості застосованих в будівлях і спорудах 

будівельних матеріалів і конструкцій. 

Планування території МГЕС передбачено так, що при раціональній щільності забудови 

території витримані необхідні протипожежні розриви, що запобігають розповсюдженню пожежі на 

сусідні будівлі та споруди; разом з тим в розривах між будівлями передбачена можливість для 

необхідного маневрування пожежних машин. 

Згідно з НАПБ А.01.001, НАПБ 05.028, до будівель та споруд МГЕС по всій їхній довжині 

забезпечується проїзд для пожежних автомобілів та технологічного транспорту. Автомобільні 

дороги та проїзди для пожежних машин мають дорожнє покриття, придатне для їх проїзду будь-

якої пори року. 

Об’ємно-планувальні і конструкторські рішення будівель і споруд МГЕС-2 в частині заходів 

протипожежної безпеки розроблені на підставі вимог НАПБ 05.028, ДБНВ.1.1-7, СНиП 2.09.02, 

ДБН В.2.2-28 та інших діючих нормативних документів. 

Обмеження поширення пожежі в будівлях досягається: 

- застосуванням конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, спрямованих на 

створення перешкод поширенню небезпечних факторів пожежі в приміщеннях, між приміщеннями, 

поверхами, протипожежними відсіками та секціями; 

- зменшенням пожежної небезпеки будівельних матеріалів і конструкцій, у тому числі 

оздоблень й облицювань, що застосовуються у приміщеннях і на шляхах евакуації; 

- зменшенням вибухопожежної та пожежної небезпеки технологічного процесу, 

використанням засобів, що перешкоджають розливанню та розтіканню горючих рідин під час 

пожежі; 

- застосуванням засобів пожежогасіння, в тому числі автоматичних установок 

пожежогасіння, а також інших інженерно-технічних рішень, спрямованих на обмеження поширення 

небезпечних факторів пожежі. 

Під час реконструкції передбачається використання тільки сертифікованого в Україні 

обладнання, устаткування та матеріалів систем протипожежної безпеки, що відповідають вимогам 

ДБНВ.2.5-56, ДСТУ EN-54, НАПБ В.01.034-2005/111, НАПБ 05.028 та іншим діючим нормативним 

документам. 

Дотримання технологічного регламенту експлуатації МГЕС забезпечує відсутність впливу 

планової діяльності на навколишнє середовище. Передбачаються наступні заходи по охороні 

довкілля:  

- проведення природоохоронних заходів – благоустрій території;  

- відходи, що утворюються під час експлуатації підприємства передаються на утилізацію 

спеціалізованим підприємствам; 

- для зменшення забруднення атмосферного повітря при роботі МГЕС;  

- заздалегідь розроблені спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок 

аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов та вживати заходів для ліквідації причин 

та наслідків забруднення атмосферного повітря. 

Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно призводити до 

забруднення ґрунтів, вод та інших природних об'єктів.  

Для охорони атмосферного повітря від забруднення передбачається: 

- використовувати дизельне пальне, яке є більш безпечним для довкілля; 
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- зберігання ПММ проводити в закритих ємностях 

Заходи по охороні водних ресурсів в процесі експлуатації МГЕС являються одним із 

головних вимог раціональної роботи МГЕС і регламентуються законом України “Про охорону 

навколишнього природного середовища”, Водним кодексом України і іншими діючими 

нормативними документами по охороні навколишнього середовища. 
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8. Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого 

вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи пом’якшення 

впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів реагування на надзвичайні ситуації. 

Події, що здатні привести до виникнення аварії можуть умовно бути розділеними на дві 

основні групи: 

- події першої групи – події, які можуть привести до порушення нормального 

експлуатаційного режиму роботи підприємства; 

- події другої групи – аварійні ситуації порушення нормального експлуатаційного режиму або 

стану обладнання, що призвели до порушення герметичності технологічної системи. 

Аварія рівня А – аварія, розвиток якої не виходить за межі технологічного блоку. 

Аварія рівня Б – аварія, розвиток якої виходить за межі технологічного блоку, але обмежена 

територією підприємства. 

Аварія рівня В – аварія, розвиток якої виходить за межі підприємства. 

Головне завдання обслуговуючого персоналу на першій стадії полягає в тому, щоб 

попередити аварію, тобто виявити небезпечну подію, ідентифікувати причину та потенційну 

небезпеку, виконати в необхідній послідовності в мінімально короткі терміни дії по переводу 

технологічної системи у безпечний стан. 

При своєчасних та правильних діях обслуговуючого персоналу аварія може бути 

попереджена. 

Переведення системи у безпечний стан може здійснюватися: 

1. Без зупинки технологічного процесу: 

- з використанням резерву; 

- з ручним регулюванням окремих параметрів технологічного процесу. 

2. Із зупинкою технологічного процесу: 

- із зупинкою окремих функціональних блоків; 

- з повною зупинкою в нормальному або аварійному режимі роботи. 

На другій стадії при порушенні герметичності системи перед обслуговуючим персоналом 

стає подвійне завдання: 

- оперативно відімкнути пошкоджену ділянку (обладнання) від системи та звільнити від 

технологічного середовища; 

- виконати необхідні дії по збереженню стабільності системи (аналогічно діям на першій 

стадії) з урахуванням нового стану, при відключенні частини обладнання. 

Подальший розвиток аварії в залежності від складу, кількості та місця аварії може протікати 

таким чином: 

1. При раптовому руйнуванні напірної водозливної греблі може протікати наступне:  

- утворення небезпечної хвилі води з великою кінетичною енергією, масою та швидкістю 

пересування; 

- знесення господарських споруд, житлових будинків, ЛЕП та інших об’єктів, що опинились 

у межах дії хвилі високого напору; 

- підтоплення інших будівель та споруд, знищення сільськогосподарських посівів, змивання 

верхнього родючого шару ґрунту. 

2. Руйнування обладнання, будівель, споруд при попаданні їх в зону дії вражаючих факторів і 

виникнення вторинних ефектів за принципом “доміно”. 

Визначення технологічних блоків 

Аналіз складу і характеристики небезпеки об’єкту проводиться поблочно з визначенням 

сценаріїв динаміки аварійних ситуацій. 

Технологічно і територіально ГЕС можна представити у вигляді одного технологічного 

блоку, що становлять основну небезпеку для персоналу та довкілля, а саме – водозливна гребля із 

водосховищем. 

Іншими об’єктами, що входять в склад ГЕС при аналізі та розрахунках можна знехтувати, 

враховуючи, що ступінь їх небезпеки порівняно незначний та не потягне за собою катастрофічних 

наслідків. 

В подальшому окремо приводяться: 
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- картка небезпеки блоку; 

- схема можливих моделей виникнення і розвитку аварій; 

- схема по стадійного аналізу виникнення і розвитку аварій. 

 

Таблиця 26 

Найменування Буцька ГЕС на р. Гірський Тікич 

Т и п Дериваційна 

Призначення Вироблення електроенергії 

Перелік можливих аварій 

Руйнування водозливної греблі 

Утворення хвилі 

Руйнування споруд і обладнання, травмування персоналу, 

руйнування навколишніх об’єктів нижче за течією 

Розпізнавальні знаки аварії 

Руйнування греблі 

Характерний звук падіння води 

Різке підвищення рівня води нижче за течією 

Утворення хвилі 

Засоби захисту Відсутні 
 

А-1.1.0 

Дія зовнішніх факторів 

(землетрус, терористичний акт) 

Б-1.1.0 

Руйнування греблі, обладнання, 

травмування персоналу 

В-1.1.0 

Руйнування навколишніх 

будівель, споруд, травмування 

персоналу, випадкових людей-

аварія рівня “В” 
 

Таблиця 27 

№ п/п 

Назва стадії 

розвитку аварії 

(аварійної 

ситуації) 

Основний принцип аналізу умов 

виникнення (переходу на наступну 

стадію) аварії (аварійної ситуації) та 

її наслідків 

Способи та засоби по 

попередженню і локалізації аварії 

(аварійної ситуації) 

1. А-1.1.0 

Дія зовнішніх 

факторів 

Явища природного характеру 

(землетрусу, переміщення ґрунту, 

урагани). До зовнішніх факторів, які 

можуть призвести до вибуху, 

відносяться терористичні акти 

Непередбачені заходи по 

попередженню небезпечної дії 

зовнішніх факторів. Додержання 

правил безпечної експлуатації 

2. Б-1.1.0 

Руйнування 

споруд і 

обладнання. 

Травмування 

персоналу 

Руйнування греблі призводить до 

катастрофічних наслідків. Певне 

руйнування будівель і споруд ГЕС. 

Травмування та загибель персоналу 

Негайне оповіщення 

територіального управління МНС, 

РВВС, швидкої медичної допомоги. 

Аналіз масштабів руйнування та 

пошкодження будівель і 

обладнання. Організація проведення 

ремонтно-відновлювальних робіт. 

Виявлення постраждалих, надання 

їм медичної допомоги 

3. В-1.1.0 

Руйнування 

будівель і 

споруд, 

травмування 

персоналу і 

випадкових 

людей 

Руйнування, розповсюдження хвилі 

залежить від маси води в 

водосховищі 

Негайне оповіщення 

територіального управління МНС, 

РВВС, швидкої медичної допомоги. 

Аналіз масштабів руйнування та 

пошкодження будівель підприємств 

і організацій, житлових будинків. 

Організація проведення ремонтно 

відновлювальних робіт. Виявлення 

постраждалих, надання медичної 

допомоги. 
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Стаття 8 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» визначає поняття 

правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації - це особливий правовий режим, який може 

тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях у разі виникнення надзвичайних екологічних 

ситуацій і спрямовується для попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози 

життю і здоров'ю громадян, а також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної 

ситуації. Офіційні повідомлення щодо зони надзвичайної екологічної ситуації в районі 

реконструкції ГЕС відсутні. 

Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного негативного 

впливу на довкілля в результаті реконструкції МГЕС при дотриманні технічних і технологічних 

нормативів, нормативно-правових документів не очікується.  

Проектні рішення повинні забезпечувати високий ступінь надійності.  

Комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень, забезпечить надійну 

безаварійну роботу об’єкту.  

Враховуючи це, розробник проекту має здійснити певні дії (так звані «заходи із пом'якшення 

впливу»), щоб запобігти, зменшити або пом'якшити негативний вплив цього проекту. 
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9 Визначення усіх труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на 

довкілля 

В процесі підготовки та написанні звіту з оцінки впливу на довкілля, по реконструкції МГЕС, 

труднощів не виявлено.  
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10 Зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого територіального органу 

За інформацією Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної 

адміністрації від 24.04.2018 № 293/02/10-02-21 підприємству ТОВ «Гідроресурс-К» (додаток 4), з 

дня офіційного оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля (реєстраційний номер 2018312276/454 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), 

щодо реконструкції мініГЕС на р. Гірський Тікич в Маньківському районі, Черкаської області на 

землях Буцької сільської ради) зауваження і пропозиції до планованої діяльності, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля зауваження та пропозиції надійшли від 

«Всеукраїнської громадської організації «Спілка археологів України» від 17.04.2018 № 6/02-22 

(додаток 5). 

Від «Спілки археологів України» надійшло пропозиція щодо «… провести археологічні 

вишукування на предмет наявності або відсутності об’єктів археологічної спадщини безпосередньо 

на ділянках проведення планованих будівельних робіт, і якщо їх наявність підтвердиться – 

передбачити проектною документацією необхідні пам’яткоохоронні заходи відповідно до вимог 

частини першої ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини». 

Для врахування пропозиції «Спілки археологів України» виконавець розділу ОВД звернувся 

до Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА та отримав відповідь 

від 17.10.2018 № 02/10-03-15/953/02/01-03-37 «Висновок щодо погодження відведення земельних 

ділянок загальною площею 0,5031 га під об’єкт «Реконструкція міні-ГЕС в смт Буки Маньківського 

району Черкаської області», які знаходяться по вул. Лісовій,67а у смт Буки Маньківського району» 

(додаток 13). Під час обстеження вищезазначених ділянок об’єктів культурної спадщини не 

виявлено. 

 



 
 

72 

 

11 Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час 

провадження планованої діяльності 

Реалізація проекту проводяться ТОВ «Гідроресур-К» у супроводі авторського і технічного 

нагляду щодо впровадження та, за необхідності – коригування, технологічної схеми виконання 

спеціальних досліджень. 

Спеціальна програма моніторингу не розробляється оскільки негативні екологічні наслідки 

під час планової діяльності мізерні, по її закінченні – відсутні. У рамках своїх повноважень контроль 

за дотриманням вимог екологічного законодавства здійснює уповноважений територіальний орган 

з питань екології та природних ресурсів. Ці ж суб’єкти можуть здійснювати після проектний 

моніторинг, якщо це буде визнане доцільним.  
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12. Резюме нетехнічного характеру 

У рамках підготовки до реалізації планової діяльності в руслі річки Гірський Тікич до Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059 - VIII, у порядку, передбаченому 

статтею 6 цього закону, розроблений Звіт про оцінку впливу на довкілля (ОВД) діяльності з 

реконструкції і експлуатації МГЕС дериваційного типу в смт Буки  Маньківського р-ну  Черкаської 

області. 

Планована діяльність з реконструкції МГЕС в смт Буки Маньківського р-ну Черкаської 

області належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із пунктом 4, частини 3, 

ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. При 

підготовці Звіту про ОВД проаналізовані літературні дані та проведені додаткові комплексні 

натурні та камеральні дослідження. 

У Звіті про ОВД описано існуючий стан довкілля планової під реконструкцію МГЕС ділянки 

та прилеглої до неї території; основна увага акцентувалася на компонентах довкілля, які будуть 

зачеплені планованою діяльністю: поверхневих вода та іхтіофауні. 

Кількісний розподіл риб в річці по всій протяжності русла досить рівномірний. Деяке 

зниження чисельності риб спостерігається тільки на ділянці вище відмітки проектування МГЕС що 

викликано антропогенним пресом внаслідок рекреації. 

Зважаючи на іхтіофауну, а також враховуючи те, що більшість видів риб річки Гірський 

Тікич характеризується наявністю потамодромних міграцій різної протяжності, стає абсолютно 

очевидною необхідність влаштування рибоходу при реконструкції МГЕС. 

Слід вказати прийнятий тип рибоходу - ефективний (на основі відповідних розрахунків та 

досвіду будівництва та експлуатації аналогічних МГЕС у подібних умовах). 

При значній довжині обвідного каналу, коли певні його ділянки можуть бути поза межами 

прямої видимості з МГЕС, не можна нехтувати й значною небезпекою з боку браконьєрів. Вартість 

будівництва обвідного каналу може дорівнювати вартості будівництва технічного рибоходу, в тому 

числі й східчастого типу. Таким чином, попередні результати вказують на необхідність і 

своєчасність розробки заходів для мінімізації негативного впливу будівництва і експлуатації МГЕС 

на іхтіофауну р. Гірський Тікич. 

Світлове, теплове, хімічне, радіаційне та інші види забруднення довкілля не очікуються. 

Потенційні ризики для здоров’я людей можуть бути пов’язані з виконанням персоналом 

підготовчих робіт і будівельних робіт з планової діяльності. 

Ризики для об’єктів культурної, історичної спадщини, соціального середовища в цілому – 

відсутні. 

Вплив на клімат планована діяльність не спричиняє у зв’язку з відносно незначним своїм 

масштабом. 

Транскордонний вплив відсутній. 

Таким чином, характер і масштаби планованої діяльності дозволяють констатувати: 

- негативні впливи на довкілля мають характер дуже обмежений у просторі і часі та не 

спричиняють наслідків на населення і природне середовище, які вимагають додаткового втручання 

чи реагування з метою їх пом’якшення чи усунення; 

- позитивні наслідки планованої діяльності очевидні, оскільки вона спрямована не тільки на 

виробництво електроенергіі, вона захищатиме прилеглий населений пункт від шкідливих наслідків 

від дії паводків, сприяє відновлення пошкоджених берегів і берегоукріпних споруд, розвитку 

рибного господарства.  
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13. Список посилань, що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля  

1. Земельний Кодекс України  

2. Водний Кодекс України 

3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

4. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» 

5. Закон України «Про охорону земель» 

6. Закон України «Про відходи» 

7. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

8. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

9. Закон України «Про рослинний світ» 

10. Закон України «Про тваринний світ» 

11. Гірничий закон України 

12. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. К. 

МОЗ України .1996р. 

13. ОНД-86 04-41259-4. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л.,Гидрометеоиздат,1987г. 

14. ГОСТ 17.2.3.02-78. «Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих 

викидів шкідливих речовин - промисловими підприємствами». 

15. ГОСТ 17.2.1.03-84. «Охорона природи. Атмосфера. Терміни і визначення контролю 

забруднення». 

16.  ГОСТ 17.1.3.13-86. «Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони 

поверхневих вод від забруднення».  

17.  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія».  

18. ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму. 

19. ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 

20. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных 

выбросах. Л. Гидрометеоиздат.1987г. 

21.  «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами». Том І-ІІІ . УкрНТЕК, Донецьк-2004.  

22. Класифікатор відходів ДК 005-96  

23. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2016 році 

Черкаська область. 

24. Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин Центрального Побужжя: 

Монографія / Г.Є. Гончаренко, С.В. Совгіра, О.Д. Лаврик, В.Г. Гончаренко. – К. Наук. світ, 

2009. – 329 с.  

25.  Чорна Г.А. Гідрологічні заказники Черкащини в регіональній екомережі Правобережного 

Лісостепу України // Географія та екологія: наука і освіта: мат. конф. – Київ, 2006.– С. 161–

163. 

26. «Еколого-географічні та біологічні дослідження басейну річки Гірський Тікич», 

Монографія /Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Лаврик О.Д. Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини  

27. «Сучасні екологічні умови та стан іхтіофауни Юрпільського, Горадашівського та 

Кривоколінського водосховищ річки Гірський Тікич , Монографія /Митяй І.С., Шевченко 

П.Г., Хомич В.В., СИТНИК Ю.М. 1./Національний університет біоресурсів і 

природокористування України/ м. Київ 03041, 2 Інститут гідробіології НАН України. 

28. Біорізноматніття екомережі Черкащини та оптимізація співвідношення угідь. /Бащенко 

М.І., Гончар О.Ф., Білушенко А.А./ 

 

Бібліографія 

1. ДБН А.2.1.1-2014 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 

Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 

2. ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення. 
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3. ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист 

територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення. 

4. ДБН В.1.1-7-2016  Пожежна безпека об'єктів будівництва. 

5. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України. 

6. ДБН В.1.1-25:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист 

територій та споруд від підтоплення та затоплення. 

7. ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної 

оборони). 

8. ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. 

Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість. 

9. ДБН В.2.3-22:2009  Мости та труби. Основні вимоги проектування. 

10. ДБН.А.3.1-5:2016  Організація будівельного виробництва. 

11. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування. 

12. ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000 Регулювання  русел річок. Норми проектування. 

13. ДБН В.1.2-14-2009  Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної 

безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. 

14. ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні 

положення проектування. 

15. ДБН В.2.3-4-2015. Автомобільні дороги. 

16. СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений (Основи гідротехнічних 

споруд). 

17. ДБН В.2.4-20:2014 Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення. 

18. СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные (Гідротехнічні споруди 

річкові). 

19. ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві". Основні  

положення; 

20. ДСТУ –Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт, 

улаштування основ та спорудження фундаментів». 

21.  ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні і залізобетонні конструкції. Основні положення. 

22. ВНД 33-2.3-04-01 Рибозахисні та рибопропускні споруди. 

23. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и 

рыбозащитные сооружения 

24. Посібник до ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000 «Регулювання русел річок. Норми 

проектування». Вказівки щодо захисту земель, порушених водною ерозією». 

25. ВБН В.2.6.-33-2.3.01-99 Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд. 
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Список додатків 

 

1. Повідомлення про плановану діяльність розміщені в ЗМІ (газета «Маньківські новини» від 

15.03.2018). 

2. Повідомлення про плановану діяльність розміщені в ЗМІ (газета «Нова Молодь Черкащини» 

від 14.03.2018). 

3. Повідомлення про плановану діяльність розміщені на стенді в смт Буки. 

4. Лист Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації 

від 24.04.2018 № 293/02/10-02-21 підприємству, по Повідомленню про плановану діяльність, 

щодо відгуків громадської організації. 

5. Лист Всеукраїнської громадської організації «Спілка археологів України» від 17.04.2018 № 

6/02-22 щодо Повідомлення про плановану діяльність. 

6. План розміщення комплексу будівель і споруд Буцької ГЕС. 

7. Рішення виконкому Буцької селищної ради від 17.03.2016№ 6-11/VII про затвердження 

детального плану території окремої земельної ділянки для комплексу будівель і споруд Буцької 

ГЕС. 

8. Договори оренди земельних ділянок 

9. Рішення виконкому Буцької селищної ради від 17.07.2017 № 45 щодо зміни номера будівлі 

МГЕС (вул. Лісова, 67а). 

10. Лист Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області від 27.11.2018 № 1913/01/10-

23-18  

11. Дані Черкаського обласного центру з гідрометеорології щодо короткої характеристики 

окремих елементів клімату. 

12. Лист Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації 

від 03.10.2018 № 02/10-04-12/1942/02/10-04-12 підприємству щодо величини фонових 

концентрацій забруднюючих речовин. 

13. Висновок Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА від 

17.10.2018 № 02/01-03-15/953/02/01-03-37 щодо погодження відведення земельних ділянок під 

об’єкт МГЕС. 

14. Лист Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації 

від 18.10.2016 № 02-45/4154 та карта-схема. 

15. Лист ТОВ «Гідроресурс-К» про використання комунікацій (під’їзних доріг та ліній 

електропередач) 

16. Розрахунок забруднення атмосфери програмним комплексом ЕОЛ 

17. Рішення Буцької селищної ради від 17.05.2017 року №15-1/VII. 

18. Платіжне доручення від 29.01.2019 №2305 - оплата за проведення громадського обговорення. 
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Додаток 16 

 

Програмний комплекс розрахунку забруднення атмосфери 

згідно програми «ЕОЛ-ПЛЮС» версія 5.23 

Задание на расчет. 

Расчет выполнен 25.11.2018 в 21:41 программой «Эол-Плюс», версия 5.23. 

 

ТАБЛИЦА 1. Список промплощадок. 
Код пр. площадки Наименование промплощадки 

 1 Реконструкція МГЕС 

 

ТАБЛИЦА 2. Список веществ. 
Код в-ва Наименование вещества 

 123 Заліза оксид**(в переpахунку на залізо) 

 143 Марганець та його з'єднання (в переpахунку на діоксид марганцю) 

 203 Хром шестивалентний (в переpахунку на триокис хрому) 

 301 Азоту діоксид 

 303 Аміак 

 304 Азоту оксид 

 328 Сажа 

 330 Ангідрид сірчистий 

 337 Вуглецю оксид 

 342 Фториди, газоподібні з`єднання(фтористий водень,4-фтор.кремній) 

 343 Фториди добpе pозчинні неоpганічні (фтоpид і гекс.натрію) 

 344 Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) 

 410 Метан 

 703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 

 827 Вініл хлористий 

 1555 Кислота оцтова 

 2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 

 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

 

ТАБЛИЦА 3. Список групп суммаций. 
Код Вещества образующие группы суммаций (коды) Коэффициент 

 группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 31 301 330 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 35 330 342 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 37 301 303 304 330 99999 0 0 0 0 0 1 

 11002 342 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 

 

ТАБЛИЦА 4. Параметры расчетных площадок. 
N Коорд. центра сим. Длина, м Ширина, 

м 

Шаг сетки Угол поворота расч. пл. отн. Признак 

 п/п X, м Y, м   ось OX, м ось OY, м оси OX осн. сист. коорд., град. зоны 

 1 1000 1000 2000 2000 50 50  0 

 

ТАБЛИЦА 5. Задание на расчет. 
Наименование 

города 

Скорости ветра в м/c Скорости ветра в 

долях (Umc) 

Шаг перебора 

опасных 

направ. 

Фикс. 

напр. 

К-во 

наиб. 

Число 

макс. 

Призн. 

учета  

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ветра ветра вклад. концен. фона 

Маньківський 

р-н 

0.5     0.5 1 1.5   10  5 10  
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ТАБЛИЦА 1. Описание метеорологических условий и географическая привязка  

Код 

города 
Наименование города 

Средняя темп. воздуха 

Предельная 
скорость ветра, 

м/с 

Региональный 
коэф. страт. 

атмосферы 

Угол между 

северным 
направлением 

и осью OX, 

град. 

Площадь 

города, кв. км 

Требуемый 

уровень конц. в 

точке (долей 
ПДК) 

в самый 

жаркий 
месяц, град. 

С 

в самый 

холодный 
месяц, град. 

С 

 15 Маньківський р-н 24.9 -9 11 200 90  1 

ТАБЛИЦА 2. Описание промплощадок (географическая привязка) 

Код города Код промплощадки Наименование промплощадки 
Привязка к основной системе координат 

X начала,м Y начала,м Угол поворота, град. 

15 1 Розчистка водойми 0 0 90 

ТАБЛИЦА 3. Описание источников выброса вредных веществ 

Код 

города 

  

Код 

пром. 

пл. 

Код 

источ-

ника 

Наименование 

источника 

Код модели 

или угол 

между осью 
OX и длиной 

плоскостного 

источника 

Коэфф. 

рельефа 

Коорд. 

точечного или 

начала 
линейного 

источника или 

центра 
симетрии 

плоскостного 

Коорд. конца 

линейного или 

длина и 
ширина 

плоскостного 

или точечного 
с прямоуг. 

устьем 

Высота 

источника, 

м 

Диаметр 

точечного или 

плоскостного 2-
го типа или 

скорость выхода 

ПГВС(Wo) для 
линейного, (для 

плоск. 1-го типа 

- 0) 

Расход 

ПГВС, 

(для 
плоск. 1-

го типа - 

0) 

Температура 

ПГВС (град. 

C) 

Класс 

опасности 

X1, м Y1, м X2, м Y2, м 

 15 1 1 пересувні 444 1 1000 1000   5 0.5 0.29 24.9 5 

 15 1 2 неорг 444 1 1010 1000   5 0.5 0.29 24.9 5 

 15 1 3 неорг 444 1 1010 1010   5 0.5 0.29 24.9 5 

 15 1 4 неорг 444 1 1025 1010   5 0.5 0.29 24.9 5 

 15 1 5 неорг 444 1 1020 1010   5 0.5 0.29 24.9 5 

ТАБЛИЦА 4. Характеристика состава выброса источника 

Код 
города 

Код пром. 
пл. 

Код ист-
ка 

Код 
вещества 

Суммарный 
выброс т/год 

Коэфф. 

упоряд. 
оседания 

вещества 

Максимальный выброс (г/с) при скоростях ветра 

0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 
16 

м/сек 

 15 1 1 301 2.245 1 0.424          

 15 1 1 303 4E-6 1 2E-6          

 15 1 1 304 0.00804 1 0.00102          

 15 1 1 328 0.273 1 0.051          

 15 1 1 330 0.305 1 0.0566          

 15 1 1 337 2.766 1 0.588          

 15 1 1 410 0.0186 1 0.0033          

 15 1 1 703 0.002 1 0.0004          

 15 1 1 2754 0.607 1 0.123          

 15 1 1 11812 225.457 1 1          

 15 1 2 2902 0.0345 1 0.0056          

 15 1 3 301 0.002 1 0.001          

 15 1 3 328 2E-5 1 1E-5          

 15 1 3 330 0.0001 1 6E-5          

 15 1 3 337 0.029 1 0.016          

 15 1 3 703 2E-8 1 1E-8          

 15 1 3 2754 0.005 1 0.003          

 15 1 4 123 0.003 1 0.002          

 15 1 4 143 0.0004 1 0.0003          

 15 1 4 203 0.0006 1 0.0004          

 15 1 4 342 4E-7 1 3E-7          

 15 1 4 343 0.0003 1 0.0002          

 15 1 4 344 0.0006 1 0.0004          

 15 1 5 337 0.0001 1 0.0001          

 15 1 5 827 1E-5 1 1E-5          

 15 1 5 1555 0.0003 1 0.0001          

ТАБЛИЦА 5. Описание вредных веществ 

Код вещества Наименование вещества ПДК Коэфф. упоряд. оседания 

 123 Заліза оксид**(в переpахунку на залізо) 0.4 1 

 143 Марганець та його з'єднання (в переpахунку на діоксид марганцю) 0.01 1 

 203 Хром шестивалентний (в переpахунку на триокис хрому) 0.0015 1 

 301 Азоту діоксид 0.2 1 

 303 Аміак 0.2 1 

 304 Азоту оксид 0.4 1 

 328 Сажа 0.15 1 

 330 Ангідрид сірчистий 0.5 1 

 337 Вуглецю оксид 5 1 

 342 Фториди,газоподібні з`єднання(фтористий водень,4-фтор.кремній) 0.02 1 

 343 Фториди добpе pозчинні неоpганічні (фтоpид і гекс.натрію) 0.03 1 

 344 Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) 0.2 1 

 410 Метан 50 1 
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 703 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 0.0001 1 

 827 Вініл хлористий 0.005 1 

 1555 Кислота оцтова 0.2 1 

 2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 1 1 

 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0.5 1 

 11812 Діоксид вуглецю 0 1 

ТАБЛИЦА 6. Описание групп суммации вредных веществ 

Код Вещества образующие группы суммаций (коды) Коэффициент 

 группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 31 301 330 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 35 330 342 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 37 301 303 304 330 99999 0 0 0 0 0 1 

ТАБЛИЦА 7. Описание распределения фоновых концентраций (U - скорость ветра м/с) 

Код города Код в-ва 
Задание 

фона 

Коорд. поста 

наблюдения 
Конц. (в 

долях ПДК) 

при U<=2 

Концентрация (доля ПДК) при 2<U<U* по направлениям 

X, м Y, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

 15 143 а   0,4         

15 203 а   0,4         

15 301 а   0,09         

15 303 а   0,4         

15 304 а   0,4         

15 328 а   0,4         

15 330 а   0,04         

15 337 а   0,08         

15 342 а   0,4         

15 343 а   0,4         

15 344 а   0,4         

15 1555 а   0,4         

15 2754 а   0,4         

15 2902 а   0,1         

Вещество 123 (Заліза оксид**(в переpахунку на залізо)) 
Расчетная площадка 1 

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.021 1000 1000 338.20 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.021 1050 1000 201.80 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.018 1000 1050 57.99 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.018 1050 1050 122.01 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.014 1050 950 247.38 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.014 1000 950 292.62 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.013 950 1000 352.41 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.013 1100 1000 187.59 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.012 1100 1050 151.93 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.012 950 1050 28.07 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вещество 143 (Марганець та його з'єднання (в переpахунку на діоксид марганцю)) 

Расчетная площадка 1 

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.13 1000 1000 338.20 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.13 1050 1000 201.80 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.11 1000 1050 57.99 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.11 1050 1050 122.01 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.085 1050 950 247.38 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.085 1000 950 292.62 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.076 950 1000 352.41 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.076 1100 1000 187.59 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.069 1100 1050 151.93 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.069 950 1050 28.07 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вещество 203 (Хром шестивалентний (в переpахунку на триокис хрому)) 

Расчетная площадка 1 

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 
долей ПДК 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Напр. ветра, 
град. 

Скор. ветра, 
м/c 

Код 
ист-ка 

Вклад, 
% 

Код 
ист-ка 

Вклад, 
% 

Код 
ист-ка 

Вклад, 
% 

Код 
ист-ка 

Вклад, 
% 

Код 
ист-ка 

Вклад, 
% 

 1.12 1000 1000 338.20 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.12 1050 1000 201.80 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.94 1000 1050 57.99 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.94 1050 1050 122.01 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.76 1050 950 247.38 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.76 1000 950 292.62 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.68 950 1000 352.41 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.68 1100 1000 187.59 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.61 1100 1050 151.93 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.61 950 1050 28.07 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Вещество 301 (Азоту діоксид) 

Расчетная площадка 1 

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.84 1000 950 275.19 0.50 1 99.79 3 0.21 0 0 0 0 0 0 

 0.76 950 1000 354.81 0.50 1 99.79 3 0.21 0 0 0 0 0 0 

 0.68 1050 1000 186.34 0.50 1 99.75 3 0.25 0 0 0 0 0 0 

 0.68 1000 1050 83.66 0.50 1 99.75 3 0.25 0 0 0 0 0 0 

 0.61 1050 1050 135 0.75 1 99.73 3 0.27 0 0 0 0 0 0 

 0.61 950 950 315 0.75 1 99.80 3 0.20 0 0 0 0 0 0 

 0.13 1000 1000 315 0.50 1 99.67 3 0.33 0 0 0 0 0 0 

 0.13 1050 950 230.71 0.50 1 99.77 3 0.23 0 0 0 0 0 0 

 0.11 950 1050 39.29 0.50 1 99.77 3 0.23 0 0 0 0 0 0 

 0.11 900 1000 357.27 0.75 1 99.79 3 0.21 0 0 0 0 0 0 

Вещество 303 (Аміак) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.000034 1000 950 270 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000034 1000 1050 90 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000034 1050 1000 180 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000034 950 1000 8.5304E-11 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000027 1050 950 225 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000027 950 1050 45 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000027 950 950 315 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000027 1050 1050 135 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000026 1000 1000 180 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000020 1100 1000 180 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вещество 304 (Азоту оксид) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.0087 1000 950 270 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0087 1000 1050 90 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0087 1050 1000 180 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0087 950 1000 8.5304E-11 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0068 1050 950 225 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0068 950 1050 45 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0068 950 950 315 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0068 1050 1050 135 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0067 1000 1000 180 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0050 1100 1000 180 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вещество 328 (Сажа) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 1.11 1000 950 275.19 0.50 1 99.98 3 0.017 0 0 0 0 0 0 

 1.11 950 1000 354.81 0.50 1 99.98 3 0.017 0 0 0 0 0 0 

 1.09 1050 1000 186.34 0.50 1 99.98 3 0.021 0 0 0 0 0 0 

 1.09 1000 1050 83.66 0.50 1 99.98 3 0.021 0 0 0 0 0 0 

 0.91 1050 1050 135 0.75 1 99.98 3 0.023 0 0 0 0 0 0 

 0.91 950 950 315 0.75 1 99.98 3 0.017 0 0 0 0 0 0 

 0.90 1000 1000 315 0.50 1 99.97 3 0.028 0 0 0 0 0 0 

 0.86 1050 950 230.71 0.50 1 99.98 3 0.019 0 0 0 0 0 0 

 0.86 950 1050 39.29 0.50 1 99.98 3 0.019 0 0 0 0 0 0 

 0.65 900 1000 357.27 0.75 1 99.98 3 0.018 0 0 0 0 0 0 

Вещество 330 (Ангідрид сірчистий) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.37 1000 950 275.19 0.50 1 99.91 3 0.094 0 0 0 0 0 0 

 0.37 950 1000 354.81 0.50 1 99.91 3 0.094 0 0 0 0 0 0 

 0.36 1050 1000 186.34 0.50 1 99.89 3 0.11 0 0 0 0 0 0 

 0.36 1000 1050 83.66 0.50 1 99.89 3 0.11 0 0 0 0 0 0 

 0.30 1050 1050 135 0.75 1 99.88 3 0.12 0 0 0 0 0 0 

 0.30 950 950 315 0.75 1 99.91 3 0.091 0 0 0 0 0 0 

 0.30 1000 1000 315 0.50 1 99.85 3 0.15 0 0 0 0 0 0 

 0.29 1050 950 230.71 0.50 1 99.90 3 0.10 0 0 0 0 0 0 

 0.29 950 1050 39.29 0.50 1 99.90 3 0.10 0 0 0 0 0 0 

 0.22 900 1000 357.27 0.75 1 99.91 3 0.095 0 0 0 0 0 0 



 
 

121 

 

Вещество 337 (Вуглецю оксид) 

Расчетная площадка 1 

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.41 1050 1000 179.46 0.50 1 97.87 3 2.12 5 0.011 0 0 0 0 

 0.41 1000 950 270.01 0.50 1 97.93 3 2.06 5 0.0085 0 0 0 0 

 0.40 1000 1050 87.01 0.50 1 97.53 3 2.46 5 0.0072 0 0 0 0 

 0.40 950 1000 3.66 0.50 1 98.13 3 1.86 5 0.011 0 0 0 0 

 0.32 1050 1050 132.71 0.75 1 96.93 3 3.05 5 0.019 0 0 0 0 

 0.32 1050 950 224.78 0.75 1 98.04 3 1.95 5 0.0076 0 0 0 0 

 0.32 1000 1000 316.31 0.50 1 96.30 3 3.68 5 0.016 0 0 0 0 

 0.32 950 950 316.64 0.75 1 97.70 3 2.28 5 0.013 0 0 0 0 

 0.28 950 1050 35.84 0.50 1 97.08 3 2.90 5 0.016 0 0 0 0 

 0.23 900 1000 356.53 0.75 1 97.57 3 2.42 5 0.014 0 0 0 0 

Вещество 342 (Фториди,газоподібні з`єднання(фтористий водень,4-фтор.кремній)) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.000063 1000 1000 338.20 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000063 1050 1000 201.80 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000053 1000 1050 57.99 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000053 1050 1050 122.01 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000043 1050 950 247.38 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000043 1000 950 292.62 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000038 950 1000 352.41 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000038 1100 1000 187.59 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000035 1100 1050 151.93 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.000035 950 1050 28.07 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вещество 343 (Фториди добpе pозчинні неоpганічні (фтоpид і гекс.натрію)) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.028 1000 1000 338.20 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.028 1050 1000 201.80 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.023 1000 1050 57.99 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.023 1050 1050 122.01 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.019 1050 950 247.38 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.019 1000 950 292.62 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.017 950 1000 352.41 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.017 1100 1000 187.59 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.015 1100 1050 151.93 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.015 950 1050 28.07 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вещество 344 (Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію)) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.0084 1000 1000 338.20 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0084 1050 1000 201.80 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0070 1000 1050 57.99 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0070 1050 1050 122.01 0.50 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0057 1050 950 247.38 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0057 1000 950 292.62 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0051 950 1000 352.41 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0051 1100 1000 187.59 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0046 1100 1050 151.93 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0046 950 1050 28.07 0.75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вещество 410 (Метан) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.00022 1000 950 270 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.00022 1000 1050 90 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.00022 1050 1000 180 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.00022 950 1000 8.5304E-11 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.00018 1050 950 225 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.00018 950 1050 45 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.00018 950 950 315 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.00018 1050 1050 135 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.00017 1000 1000 180 0.50 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.00013 1100 1000 180 0.75 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Вещество 703 (Бенз(а)пірен ( мкг/100м3)) 

Расчетная площадка 1 

Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.91 1000 950 275.19 0.50 1 100.00 3 0.0022 0 0 0 0 0 0 

 0.91 950 1000 354.81 0.50 1 100.00 3 0.0022 0 0 0 0 0 0 

 0.91 1050 1000 186.34 0.50 1 100.00 3 0.0027 0 0 0 0 0 0 

 0.90 1000 1050 83.66 0.50 1 100.00 3 0.0027 0 0 0 0 0 0 

 0.86 1050 1050 135 0.75 1 100.00 3 0.0029 0 0 0 0 0 0 

 0.86 950 950 315 0.75 1 100.00 3 0.0021 0 0 0 0 0 0 

 0.41 1000 1000 315 0.50 1 100.00 3 0.0035 0 0 0 0 0 0 

 0.41 1050 950 230.71 0.50 1 100.00 3 0.0025 0 0 0 0 0 0 

 0.40 950 1050 39.29 0.50 1 100.00 3 0.0025 0 0 0 0 0 0 

 0.40 900 1000 357.27 0.75 1 100.00 3 0.0022 0 0 0 0 0 0 

Вещество 827 (Вініл хлористий) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.0083 1000 1000 333.43 0.50 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0082 1050 1000 198.43 0.50 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0072 1000 1050 63.43 0.50 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0068 1050 1050 126.87 0.50 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0058 1000 950 288.43 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0056 1050 950 243.43 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0054 950 1000 351.87 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0048 1100 1000 187.13 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0048 950 1050 29.74 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0044 1100 1050 153.43 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вещество 1555 (Кислота оцтова) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.0021 1000 1000 333.43 0.50 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0021 1050 1000 198.43 0.50 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0018 1000 1050 63.43 0.50 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0017 1050 1050 126.87 0.50 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0015 1000 950 288.43 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0014 1050 950 243.43 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0013 950 1000 351.87 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0012 1100 1000 187.13 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0012 950 1050 29.74 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0011 1100 1050 153.43 0.75 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вещество 2754 (Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.41 950 1000 354.81 0.50 1 97.87 3 2.13 0 0 0 0 0 0 

 0.41 1000 950 275.19 0.50 1 97.87 3 2.13 0 0 0 0 0 0 

 0.40 1050 1000 186.34 0.50 1 97.46 3 2.54 0 0 0 0 0 0 

 0.40 1000 1050 83.66 0.50 1 97.46 3 2.54 0 0 0 0 0 0 

 0.34 1050 1050 135 0.75 1 97.26 3 2.74 0 0 0 0 0 0 

 0.34 950 950 315 0.75 1 97.95 3 2.05 0 0 0 0 0 0 

 0.33 1000 1000 315 0.50 1 96.68 3 3.32 0 0 0 0 0 0 

 0.32 950 1050 39.29 0.50 1 97.66 3 2.34 0 0 0 0 0 0 

 0.32 1050 950 230.71 0.50 1 97.66 3 2.34 0 0 0 0 0 0 

 0.24 1000 1100 86.99 0.75 1 97.38 3 2.62 0 0 0 0 0 0 

Вещество 2902 (Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок) 

Расчетная площадка 1 
Точки наибольших концентраций и перечень источников, дающих наибольший вклад 

Конц. в точке, 

долей ПДК 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Напр. ветра, 

град. 

Скор. ветра, 

м/c 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

Код 

ист-ка 

Вклад, 

% 

 0.042 1050 1000 180 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.038 1000 950 281.31 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.038 1000 1050 78.69 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.037 1000 1000 8.5304E-11 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.034 950 1000 8.5304E-11 0.50 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.032 1050 950 231.34 0.75 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.032 1050 1050 128.66 0.75 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.028 950 1050 39.81 0.75 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.028 950 950 320.19 0.75 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.024 1100 1000 180 0.75 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Додаток 17 
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Додаток 18 

 


