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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) входить до складу Технікоекономічного обґрунтування будівництва Каховської ГЕС-2, яке розробляється у відпові
дності з договором № 3841 від 25.12.2014 р. між ПАТ «Укргідропроект» та ПАТ «Укргідроенерго». Завдання на розробку ОВНС наведене у додатку А.
Гідроенергетика України є невід'ємною частиною енергетичного комплексу країни.
Зважаючи на відносно невелику частку гідроенергетики в загальному виробітку електрое
нергії, Україна відчуває нестачу регулюючих потужностей, і тому намагається заповнити
потребу в них за рахунок теплоелектростанцій, що працюють на вугіллі, хоча це дуже не
ефективний і ненадійний шлях через те, що ці станції вже протягом тривалого часу знахо
дяться в експлуатації і потребують реконструкції і модернізації.
Мобільні гідроагрегати покривають пікову частину загального графіка навантаження
і служать аварійним і частотним резервом енергосистеми. Можливість роботи гідроагре
гатів в режимі синхронного компенсатора забезпечує як виробіток, так і споживання реак
тивної енергії. Крім того, ці установки забезпечують швидкий запуск резервних потужно
стей енергетичної системи в аварійних ситуаціях і управління частотою і напругою націо
нальної енергомережі. Більша частина електроенергії отриманої за рахунок гідроресурсів
України виробляється каскадом гідроелектростанцій розташованих на річці Дніпро.
ТЕО будівництва Каховської ГЕС-2 розробляється з метою збільшення виробітку
електроенергії в піковій зоні та використання холостих скидів із забезпеченням надійної
роботи гідровузла на періоди будівництва і подальшої експлуатації.
Необхідність збільшення потужності Каховської ГЕС викликана вимогами енергоси
стеми як на сучасному рівні, коли вже спостерігається гострий дефіцит високоманеврених
потужностей, так і в перспективі, коли в рамках євроінтеграції планується об'єднання ене
ргосистеми України та Європи.
При цьому необхідно буде збільшити з України обсяг експорту електроенергії висо
кої якості для покриття пікової частини графіка навантаження та забезпечення системних
послуг (виконання функції аварійного та частотного резервів, участь у підйомі наванта
ження).
В даний час за характером використання гідроелектростанцій в енергосистемі К а
ховська ГЕС-1 з середньобагаторічною кількістю годин використання встановленої поту
жності 3900 відноситься до напівпікових ГЕС (3000 - 5000 годин), а Київська, Канівська,
Кременчуцька, Дніпровська - до пікових ГЕС (менше 3000 годин).
Коефіцієнт використання встановленої потужності ГЕС-1 (0,44) значно вище ніж на
зазначених ГЕС: від 0,18 на Київській ГЕС до 0,29 на ДніпроГЕС.
Після створення ГЕС-2 коефіцієнт використання потужності ГЕС-1 + ГЕС-2 складе
0,25, що дозволить використовувати Каховську ГЕС більш ефективно для енергосистеми.
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2 ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС
Відповідно до законодавства України щодо охорони навколишнього середовища при
проектуванні, будівництві, реконструкції, експлуатації і знятті з експлуатації підприємств,
будівель і споруд в промисловості, сільському господарстві і так далі повинні передбача
тися заходи щодо охорони природи, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів, а також виконуватися вимоги екологічної безпеки проектованих об'єктів і охо
рони здоров'я населення.
Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» виконаний згідно з чинним за
конодавством та нормативно-правовими документами:
- ДБН А 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середо
вище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
- Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до
ДБН А.2.2-1-2003);
- "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками”
УкрНТЭК, Донецк, 2000;
- ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво;
- Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст
і промислових підприємств, ДСТУ 3013-95, Держстандарт України, Київ;
- Збірка методик по розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від неор
ганізованих джерел забруднення атмосфери. УкрНТЕК, м. Донецьк,2000р.;
- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
- Закону України «Про охорону рослинного світу»;
- Закону України «Про охорону тваринного світу»;
- Закону України «Про охорону земель»;
- Закону України «Про відходи»;
- Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»;
- Закону України «Про охорону археологічної спадщини»;
- Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
- Водного кодексу України;
- Земельного кодексу України, а також чинними нормами, правилами, інструкціями
та стандартами, що забезпечують екологічну безпеку проведення робіт на об'єкті.
Заяву про наміри надруковано в місцевих ЗМІ, в якій були зазначені можливі впливи
планованої діяльності на навколишнє середовище (додаток Б).
Громадські слухання на тему «Детальний план території для розміщення об’єкту
будівництва - Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2), що розташована в адміністратив
них межах Козацької селищної та Веселівської сільської рад Бериславського району
Херсонської області» було проведено 16.12.2015р. в смт Козацьке, протокол зазначених
слухань наведено у додатку В.
Вихідними даними для визначення екологічних параметрів і розробки природоохо
ронних заходів є:
- матеріали ТЕО будівельних та архітектурно-планувальних рішень, об'єми робіт
(технологія та організація будівельних робіт; склад технічних засобів, задіяних на об'єкті);
- схема генплану та транспорту М1:500;
- топографо-геодезичні вишукування;
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- гідрологічні та гідрографічні вишукування;
- інженерно-геологічні вишукування;
- екологічна оцінка впливу на іхтіофауну;
- дослідження фіто-, флоро- та ценорізноманіття;
- дослідження фауністичних комплексів;
- гідробіологічні дослідження;
- гідроекологічні дослідження.
Гідрологічні, гідрографічні, топографо-геодезичні та інженерно-геологічні вишуку
вання
було
виконано
ТОВ
«Міжвідомчий
центр
інженерних
досліджень
(арх. № 1444/МЦІД-3 -Т1);
Екологічна оцінка впливу на іхтіофауну розроблена Інститутом рибного господарст
ва НААНУ. Дослідження фіто-, флоро- та ценорізноманіття - Національний науковоприродничий музей НАНУ. Дослідження фауністичних комплексів - Інститут зоології
ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ.
Гідробіологічні дослідження - Інститут гідробіології НАНУ.
Гідроекологічні дослідження виконані Українським науково-дослідним інститутом
екологічних проблем (УкрНДІЕП) та Українським науково-дослідним інститутом водого
сподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП).
До можливих джерел потенційного впливу будівництва Каховської ГЕС-2 на навко
лишнє середовище відносяться:
- забруднення приземного шару атмосфери викидами вихлопних газів від будівель
ної техніки та автотранспорту (оксиди азоту і вуглецю, сірчаний ангідрид, сажа, вуглевод
ні), проведення зварювальних робіт (зварювальний аерозоль), укладання асфальтобетону
(вуглеводні), лакофарбові роботи (пари розчинника), планування території;
- водне середовище - збільшення рівнів коливання в нижньому б ’єфі при експлуата
ції ГЕС-2, тимчасове забруднення водного середовища будівельним сміттям на період ве
дення будівельних робіт;
- земельні ресурси - вилучення земель в постійне користування, тимчасове вилучен
ня земель на період будівництва, можливе забруднення стоками від технічного обслугову
вання (миття, заправка, інш.) автотранспорту на ділянці тимчасового, на період будівниц
тва, ділянкового господарства;
- вплив на іхтіофауну;
- вплив на екосистеми Каховського водосховища та пониззя Дніпра;
- вплив на якість поверхневих вод.
Даний розділ ОВНС «Будівництва Каховської ГЕС-2» виконаний для стадії ТЕО і є
першим етапом комплексної екологічної оцінки в проектному циклі, мета якого спрогнозувати наслідки реалізації запланованої діяльності, визначити нормативні обмеження і
оцінити допустимість реалізації проекту, а також визначити можливість попередження
або пом'якшення несприятливих впливів на навколишнє середовище для подальшої роз
робки і вживання заходів по попередженню/пом'якшенню негативних впливів.
Ступінь деталізації обмежений принципами значущості і доцільності для даного
етапу проектування, наявністю і доступністю офіційних даних про сучасний стан навко
лишнього середовища і соціальних умов.
Оцінка значущих дій на даній стадії не є остаточною і їх детальне опрацьовування не
закінчене. Уточнення впливу на навколишнє середовище планується виконати на наступ
них стадіях проектування.
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3
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ
ПРОЕКТУВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ

РАЙОНУ

3.1 Загальні відомості
Каховський гідровузол на р. Дніпро розташований у Бериславському районі Херсон
ської області в 10 км від м. Каховка . Схема розташування гідровузла наведена на рисун
ку 3.1.
До складу гідровузла входять наступні споруди: гідроелектростанція сумісного типу
з донними водоскидами; водозливна гребля; судноплавні споруди; земляна гребля; водо
забірна споруда Північно-Кримського каналу.
Каховське водосховище - нижня сходинка Дніпровського каскаду, схема якого зо
бражена на рисунку 3.2.
Водні ресурси водосховища використовуються для: водопостачання міст і сільських
населених пунктів; водопостачання промисловості; зрошування та зволоження земель;
гідроенергетики; водного транспорту; рекреації.
По узбережжю Каховського водосховища розташовані міста: Запоріжжя, Нікополь,
Каховка, Нова Каховка, Берислав та Камінка Дніпровська.
Основні проектні характеристики Каховського водосховища і ГЕС наведені нижче в
таблиці 3.1. Показники ГЕС відносяться до часу завершення другої черги реконструкції
ГЕС Дніпровського каскаду.
Таблиця 3.1- Проектні характеристики Каховського водосховища і ГЕС
Показник
Призначення водосховища
Рік введення ГЕС в експлуатацію
Клас капітальності споруд гідровузла
Вид регулювання стоку
Характерні проектні рівні в водосховищі
(біля греблі), м:
нормальний підпірний рівень (НПР);

Значення показника
комплексне: гідроенергетика, зрошення, во
допостачання, річковий транспорт, рекреація
перший агрегат - 18 жовтня 1955 р., остан
ній шостий агрегат - 13 жовтня 1956 р.
І
річне

16,0

розрахунковий форсований підпірний
рівень (ФПР);
рівень навігаційного спрацювання (РНС);
рівень мертвого об’єму (РМО)
Площа дзеркала, км2:
при НПР;
при РНС;
при РМО
Гідроелектростанція:
тип ГЕС;
кількість гідроагрегатів, шт;
тип турбіни;
встановлена потужність, МВт;
кількість отворів водоскиду, шт.;
ширина одного отвору водоскиду, м
Водозливна гребля:
тип;
кількість отворів, шт.;
ширина одного отвору, м;

18,0
14,0
12,70
2155
2048
1917
руслова, суміщена з донним водоскидом
6
ПЛ 20-ВБ-800
334,8
18
6
бетонна гравітаційна
28
12
Аркуш
1606 - 69-Т7

Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

7

Показник
відмітка гребеня водозливу, м
Глуха гребля:
тип;
довжина по гребеню, км;
відмітка гребеня водозливу, м
Судноплавний шлюз:
кількість ниток;
кількість камер;
довжина і ширина камери, м;
відмітка короля верхньої голови шлюзу, м;
відмітка короля нижньої голови шлюзу, м

Значення показника
7,0
земляна намивна
3,2
20,0
1
1
270х18
10,35
-4,65

Рисунок 3.1 - Схема розташування гідровузла
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Рисунок 3.2 - Схема розміщення гідровузлів Дніпровського каскаду
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3.2 Кліматичні умови
Територія зони впливу запроектованого будівництва Каховської ГЕС-2 розташована
уздовж берегів природного русла р. Дніпро між містами Нова Каховка та Херсон впро
довж 80 км. З точки зору фізико-географічного районування території України вона від
носиться до Південної степової підзони, Причорноморської південно-степової провінції і
входить до складу двох фізико-географічних областей - Бугсько-Дніпровської степової
Причорноморської низовини та Степової області Дніпровської терасово-дельтової рівни
ни.
На формування клімату даної території впливають наступні фактори: характер макромасштабної циркуляції повітряних мас, широтне положення, як чинник сонячної радіа
ції, та характер підстилаючої поверхні (орографічні умови, рослинність).
Клімат району проектування помірно-континентальний, для якого характерне жарке,
в окремі роки посушливе літо та відносно холодна зима.
Згідно фізико-географічному районуванню України розглядуваний район відносить
ся до будівельної кліматичної зони III Б1 (південний степ) - згідно з
ДБН 360 - 92 ** «Містобудування».
Район розташування об’єкту характеризується наступними параметрами:
- коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А - 160;
- коефіцієнт рельєфу місцевості - 1;
- швидкість вітру, повторюваність перевищення якої складає 5%, м/с - 4,66.
3.2.1 Т ем пература повітря
Середня багатолітня температура повітря в районі майданчика передбачуваного бу
дівництва складає 10,1 °С. Найтеплішим місяцем є липень, його середня місячна темпера
тура досягає 22,4 °С. Абсолютний максимум спостерігається в серпні, і досягає 39,3 °С.
Найхолоднішим місяцем року є січень з середньою місячною температурою повітря мінус
2,9 °С, абсолютний мінімум (в лютому) досягає мінус 31,0 °С.
За період спостережень з 1982 р. по 2012 р.( п=31), який відображає сучасну
тенденцію еволюцію клімату, середня річна температура повітря становить 10,6 °С (на 0,5
градусів більше багатолітньої). Найбільша строкова температура - 39,3 °С, найменша мінус 26,7 °С (на 4,3 градуси вище абсолютного мінімуму 1911 р.).
Дані про середньомісячні та екстремальні температури повітря за останні роки спо
стережень по м. с. Нова Каховка представлені у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 - Середньомісячні
м. с. Нова Каховка, Т °С

та

екстремальні

Місяць
I
II
III IV
V
VI
VII
Середня місячна
-1,5 -1,6 3,2 10,3 16,7 20,7 23,4
Абсолютний максимум 13,5 18,7 22,5 32,1 35,5 35,5 38,9
Абсолютний мінімум -26,7 -24,2 -18,4 -7,4 0,8 6,6
9,1
Характеристика

температури

повітря

X
XI
VIII IX
22,8 17,4 11,0 4,6
39,3 33,5 31,4 22,7
8,0 2,3 -4,8 -15,8

по

Рік
XII
0,1 10,6
17,4 39,3
-18,9 -26,7

Середня тривалість безморозного періоду становить 182 доби.
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3.2.2 Зволож еність території
Середньобагатолітня річна відносна вологість повітря по м.с. Нова Каховка складає
74 %. В теплу пору року відносна середня місячна вологість повітря коливається від 60 до
70 %, а в холодну - від 80 до 88 %. Найнижча відносна вологість припадає на серпень 50 % , найбільша - на січень (94 %).
Абсолютна вологість повітря досягає мінімуму в січні-лютому (4,8-4,9 мб), а макси
муму в липні - 16,0 мб.
Середня багатолітня кількість опадів становить 441 мм. Біля 62 % річної суми опадів
випадає в теплий період року (квітень-жовтень), в холодний - біля 38 %. В посушливі ро
ки річна сума опадів зменшується до 212 мм, у вологі збільшується до 627 мм.
У річному ході добового максимуму в районі проектування чітко простежується збі
льшення кількості екстремальних опадів у літній сезон (91 мм) внаслідок переважання в
цей час зливових опадів.
Значення добового шару опадів теплого періоду, забезпеченістю Р=1 % становить
140 мм.
Максимальна інтенсивність опадів за 5 хвилинний інтервал 10 хвилинний - 1,4 мм/хв, 30 хвилинний - 0,7 мм/хв, добовий - 0,04 мм/хв.

1,8

мм/хв,

У районі будівництва в середньому буває 15 днів з твердими опадами, 85 днів з рід
кими і 14 зі змішаними.
Найбільша кількість днів з опадами, а також найбільша тривалість опадів спостері
гаються взимку. Але зимою при великій тривалості опадів кількість їх порівняно невели
ка. В цей період під час частих відлиг переважають мало інтенсивні облогові дощі та опа
ди у вигляді мряки затяжного характеру.
3.2.3 С ніговий покрив
Час утворення снігового покриву та сніготанення в значній мірі залежить від погодних умов і з року в рік можуть дуже варіюватися та відрізнятися від середніх багатолітніх
спостережень. Стійкий сніговий покрив за даними спостережень на м. с. Нова Каховка бу
ває в 20 % зим. Відсутність стійкого снігового покриву в окремі зими викликається трива
лими та інтенсивними відлигами.
Поява снігового покриву, в середньому, спостерігається в першій декаді грудня, схо
ду - в середньому в другій декаді березня. Середня кількість днів зі сніговим покривом
становить 36, найбільша - 97, найменша - 6. Середня багатолітня з найбільших декадних
висот снігового покриву за зиму становить 28 см.
Щільність снігового покриву складає 0,16 г/см З. Запас води в сніговому покриві про
тягом холодного періоду змінюється, досягаючи максимуму на початку весняного танен
ня. Середній з найбільших за зиму запасів води становить 16 мм, максимальний - 74 мм.
При сильному вітрі відбувається значний перерозподіл снігу по території.
Об'єм снігопереносу за зиму становить 100 м /м.
3.2.4 Ожеледь, паморозь
У холодний період року на ділянці передбачуваного будівництва можливе утворення
ожеледі, паморозі, відкладення (налипання) мокрого снігу і замерзле відкладення мокрого
снігу.
Район будівництва відноситься до категорії з помірною ожеледдю. Слід зазначити,
що акваторія, яка оточує будівельний майданчик, впливає як утеплюючий чинник, тому
тут ожеледеві явища послаблені порівняно з навколишньою територією.
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Відкладення ожеледі утворюються з жовтня по квітень, найбільша їх повторюваність
припадає на грудень-березень.
Середня кількість днів з ожеледдю за сезон 18 і в річному ході максимуму досягає в
грудні (11 днів), мінімуму - у лютому (1 день). Найбільша повторюваність припадає на
відкладення діаметром від 5 до 10 мм, рідше - до 40 мм.
У даному районі можливе утворення кристалічної і зернистої паморозі.
Зерниста паморозь спостерігається з листопада по березень з максимумом в січні.
Середня кількість днів з памороззю - 3, найбільша - до 10.
3.2.5 Режим вітру
Режим вітру формується в результаті впливу (вторгнення) повітряних мас з Атлан
тики та Скандинавії, Середземного моря (Атлантичні, Балтійські і Балканські циклони) та
в результаті впливу периферії Сибірського антициклону. В таблиці 3.3 наведені дані про
повторюваність вітру різних напрямків.
Таблиця 3.3 - Повторюваність (%) напряму вітру та штилю по м.с. Нова Каховка
Місяць
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Рік

Пн
9,8
9,7
10,3
9,4
11,0
13,0
15,8
18,5
14,1
15,7
10,6
11,9
12,5

ПнС
18,5
22,5
27
23,6
25,1
16,7
17,4
22,7
18,0
16,5
13,1
12,3
19,4

С
21,2
23,8
20,7
16,3
15,5
11,9
11,4
14,2
14,1
17,0
20,0
18,7
17,1

ПдС
6,9
6,7
6,5
7,4
6,9
5,4
3,4
4,5
4,3
5,9
9,4
8,2
6,3

Пд
7,7
6,3
6,8
7,9
8,2
7,7
4,7
4,1
5,4
7,7
8,5
7,7
6,9

ПдЗ
11,6
11,3
11,8
16,3
13,8
16,6
14,1
9,2
14,6
13,4
13,7
13,4
13,3

З
14,4
10,7
9,3
12,0
10,9
17,1
18,3
12,6
16,4
12,9
14,8
16
13,8

ПнЗ
9,9
9,0
7,6
7,1
8,6
11,6
14,9
14,2
13,1
10,9
9,9
11,8
10,7

Штиль
3,1
3,1
2,5
3,8
5,1
5,3
4,5
3,9
5,4
4,3
3,4
2,8
4,0

На даній території в цілому переважають східні, північно-східні, західні та південнозахідні вітри.
В теплий період року домінують східні та північно-східні вітри, в холодний період західні, південно-західні та східні вітри. Найбільше штилів спостерігається в теплу пору
року (влітку - на початку осені) і досягає 5,4 %.
Середні річні швидкості вітру не перевищують 4 м/с. Середньомісячні швидкості ві
тру вищі в холодний період року (від 3,8 до 4,4 м/с) і зменшуються в теплий період року
(до 3,0 м/с). Найменші швидкості вітру коливаються від 1,7 до 2,7 м/с. Максимальні шви
дкості вітру досягають від 30 до 34 м/с.
Найбільша кількість днів з сильними вітрами (від 10 до 15 м/с) припадає на холод
ний період (з листопада по березень) і досягає від 5 до 23 діб, > 25 м/с - на кінець холод
ного (лютий) та початок теплого періоду (квітень). Найменша кількість діб із сильними
вітрами спостерігається в теплий період року (з квітня по жовтень), і становить в межах
від 1 до 4 діб. Максимальна кількість діб із сильним вітром з різною його швидкістю за рік
становить від 45 до 187.
Рози вітрів по м.с. Нова Каховка представлені на рисунку 3.3.
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Рисунок 3.3 - Рози вітрів по м.с. Нова Каховка
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3.2.6 Тумани, завірю хи
Вздовж побережжя Каховського водосховища утворюються берегові тумани (при
перенесенні вологого повітря з водної поверхні на береги і його охолоджуванні там). Се
зон туманів зазвичай починається в кінці жовтня і закінчується в квітні, деякі види тума
нів, наприклад, радіаційні можуть спостерігатися у будь-яку пору року.
У 78 % випадків тумани утворюються з жовтня по березень, найчастіше в листопа
ді - січні. Середня кількість днів з туманом у році становить 54, найбільша - 82. Більше
всього днів з туманом припадає на листопад-січень (від 7 до 9). Менше - на травеньвересень (понижуючись до 0,5-2 днів).
Особливо небезпечні тумани видимістю менше 50 м - в даному районі спостеріга
ються рідко. Найчастіше бувають тумани видимістю від 50 до 200 м та від 200 до 500 м.
Істотний вплив на виникнення і збереження сильного туману завдає вітер. Найбільш
сприятливим для утворення адвективних туманів є вітер з швидкістю менше від 3 до 4 м/с,
для радіаційного - від 1 до 2 м/с.
При більших швидкостях відбувається розсіювання туману.
Завірюхи зі значними інтенсивністю і тривалістю в даному районі спостерігаються
на підвищених і відкритих ділянках і можливі з листопада по квітень. Середня кількість
днів із завірюхою за холодний період - 5, найбільше 20. Найчастіше завірюхи бувають в
січні і лютому. Виникнення завірюх можливе у будь-який час доби, проте найбільш ймо
вірне від 6 до 18 годин.
3.2.7 Грози, град
В даному районі середня кількість днів в році з грозою 28, найбільша 39, найменша 14. Середня тривалість гроз від 45 до 50 годин (сумарно за рік), в день з грозою від 1 до 2
годин, найбільша - від 80 до 85 годин. Грози тривають від декількох хвилин до 10 годин і
більше.
Грози найчастіше бувають з 12 до 22 години (після полудня і увечері), їх мінімум
доводиться на нічні і вранішні години. Найбільша кількість днів з грозою буває в червні
(близько 50 % усіх днів з грозою за рік). У вересні грозова діяльність слабшає, в жовтні
буває один день з грозою. У зимові місяці грози - явище вкрай рідкісне і мало інтенсивне.
Град на даній території може випадати протягом усього року (навіть взимку). Кількість
днів з градом в середньому за рік складає 1. Максимальна кількість днів з градом 4. Най
більша ймовірність випадіння граду у травні (20 %).
Град можливий в даному районі практично впродовж усього року, але частіше буває
в травні і червні. Тривалість разового випадання граду від 10 до 15 хвилин. Випадання
граду
може
супроводжуватися
сильним
вітром
швидкістю
від
20
до
25 м/с.
3.2.8 П илові бурі
Розглянутий район через його посушливість і часті сильні вітри є
осередком пилових, або чорних бур в Україні з центром між м. Нова Каховка і м. Херсон з
частою їх повторюваністю, значною тривалістю і інтенсивністю.
Інтенсивні пилові бурі наносять збитки народному господарству, зокрема, сільсько
господарським угіддям, можуть спричиняти заноси лісових смуг та залізничних шляхів, є
одним із джерел замулення Каховського водосховища.
Середня кількість днів за рік з пиловою бурею в даному районі складає 9, найбільше
27. Ймовірність пилових бур за рік в розглядуваному районі досягає 78 %. Тривалість од
нієї пилової бурі коливається від 4 до 42 годин. Максимальна тривалість однієї пилової
бурі становить 72 години, в окремі роки може досягати 150 годин.
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3.3 Інженерно-геологічні умови
3.3.1 Геоморфологія району
На ділянці створу правобережної земляної руслової греблі до будівництва Каховсь
кої ГЕС р. Дніпро протікає у асиметричній долині глибоко врізаній в товщу неогенових
порід, заповненій четвертинними відкладеннями потужністю до 47 м.
Правий берег річки високий, обривистий з підвищенням над бечівником на 18-20 м,
складений оголеними неогеновими вапняками верхнього сармату (N ^ 3 ) і меотісу ( Ш т )
нижнього неогену і понту верхнього неогену (№ рп) та перекритий з поверхні четвертин
ними лесовидними суглинками, глинами і делювіальними відкладеннями.
В основі оголеного правобережного уступу таким же прямовисним уступом в прадолині р. Дніпро залягають вапняки оолітово-черепашкові і піски мілкі, кварцові середнього
сармату нижнього неогену (N ^2 ).
Вище бровки правобережний схил поступово підіймається в сторону вододілу і на
відстані 1,2 км з абсолютною відм. 55 м поверхня має зворотний схил вглиб долини пос
тупово знижуючись в напрямку балок Гунькиної і Шилової, які просліджуються на відс
тані 2-4 км від р. Дніпро.
Гунькина балка має розвиток на ділянці створу греблі, де простягається на відстань
2 км паралельно Дніпру. Безпосередньо проти ділянки створу ця балка круто повертає на
північний захід, після чого на відстані 4 км від берега з'єднується з балкою Шиловою. Дно
Гунькиної балки на ділянці вище створу греблі має абсолютні відмітки 17-18 м.
Шилова балка на ділянці примикання греблі розташована на відстані близько 3,5 км
від берега, а нижче - поступово наближується до Дніпра, з'єднуючись з його долиною на
відстані 5 км від створу греблі. Балка глибоко прорізає береговий схил. Відмітка її дна до
сягає 5,0 м. За балкою Шиловою береговий схил знову досить круто підіймається і пере
ходить у плато, поверхня якого має абсолютні відмітки 50-60 м. Це плато на різному від
даленні від берега прорізається поодинокими балками.
Лівий берег р. Дніпро мав пологий схил і представляв собою заплавну і першу над
заплавну тераси, де береговий схил перекритий четвертинними алювіальними піщаними
відкладеннями і тільки на окремих ділянках зустрічалися оголення корінних порід - вап
няків сарматського ярусу неогену. Відмітки схилу протягом 20-30 м вглиб берега підій
маються від 3,0 м до 12,0 м і далі до 20,0 м на відстані від берега 1,5-2 км.
3.3.2 С труктурно-тектонічна будова
Корінні неогенові породи (вапняки) на ділянці створу правобережної руслової зем
ляної греблі мають спокійне, майже горизонтальне залягання з пологим падінням вглиб
лівого берега р. Дніпра. Диз'юктивні дислокації на ділянці створу споруд Каховської ГЕС
відсутні, а спостерігається тільки мілка полога складчатість молодого віку з розповсюдженістю вздовж і вглиб правого берега. М іж м. Бериславлем і створом споруд ГЕС в
м. Новій Каховці виділяється пологе сінклінальне занурення всіх корінних порід від сар
мату до понту.
Центральна частина прогину знаходиться на відстані 3-3,5 км від створу, де породи
опущені на 3 м, а в напрямку до створу покрівля корінних порід знов підіймається. В ре
зультаті такої будови безпосередньо до створу примикає ділянка, де понт і меотіс досяга
ють майже 9 м потужності. Пологе занурення корінних порід спостерігається також і в
центральній частині вододіла між р. Дніпро і балкою Шиловою. Внаслідок цього, потуж
ність понту і меотісу має максимальне значення в середній частині вододіла й зменшуєть
ся вглиб берега і в напрямку до берегового схилу.
Положення покрівлі корінних порід визначається орографічними й геологічними
умовами ділянки. Найбільші абсолютні відмітки знаходяться на правому березі - від 17 до
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23 м, найбільше лощиновидне зниження відмічається на ділянці в сторону до с. Казацького.
В заплавно-руслової частині долини р. Дніпро рельєф покривуі має асиметричний
характер. На правому березі покрівля опускається під відкладення заплави у виді крутого
схилу і досягає відм. (-30) м.
Тектонічні тріщини в корінних породах відсутні й повсюдно розвинуті лише тонкі,
переважно волосні тріщини приурочені до плоскостей напластування порід.
Руйнування й вивітрювання корінних порід на правому березі менше ніж на лівому,
бо безпосередньо перекриті червоно-бурими глинами, лесовидними суглинками і делюві
альними відкладеннями. На правому березі корінні породи не підлягали впливу ерозійних
процесів, в зв'язку з чим поверхневе вивітрювання виявляється безпосередньо в оголеннях
берегових схилів, де міцні різновиди вапняка утворюють "карнизи", а слабкі - ніши. Вглиб
присхилової смуги зона поверхневого вивітрювання складає 2-4 м.
Вздовж оголеного правобережного берегового схилу понтичні вапняки є дуже каве
рнозні. Меотичні вапняки мають сильнокавернозні зони, кількість яких вглиб схилу на
відстані 1,5 км від нього не зменшується.
Каверни на межі схилу і вглиб його залишаються полі з розмірами каверн до
130х20х120 - 110х17х200, а в напрямку до вододілу кавернозні породи можуть переходити
в некавернозні породи. В вапняках верхнього сармату каверни дуже розвинуті, але закри
ті, так, в глибині схилу на відстані 3,5 км на правому березі вони заповнені зеленою гли
ною. При цьому на правому березі сильнокавернозні зони приурочені переважно до верх
ньої частини розрізу і частково - до нижньої.
Встановлені основні наступні особливості кавернозності порід правого берега: є од
на кавернозна зона в понті потужністю 1-2,5 м на абсолютних відмітках 11,0-16,0 м і 3-4
кавернозних зони в меотісі між абсолютними відмітками 9,0-14,0 м, відокремлених друг
від друга некавернозними, або слабокавернозними вапняками, каверни в понті і меотісі
полі, сполучені. В верхньому сарматі від абсолютної відм. 12,0 м є 2-3 зони також відо
кремлені одна від одної некавернозними породами, при цьому верхня зона має найбільш
витриманий характер на абсолютних відмітках 6,0-12,0 м і має потужність 1,5
2,5 м.
Кавернозні породи понту і меотісу оголюються на правому березі в нижньому та
верхньому б'єфах і занурюються в сторону пологого прогину корінних порід, в результаті
чого, вони примикають до створу в верхньому б'єфі протягом 4-5 км і знаходяться в зоні
підпору. Також в покрівлі верхнього сармату вздовж і вглиб берега в сторони верхнього і
нижнього б'єфів витримується сильнокавернозна зона, нижче якої зони сильнокавернозних порід не мають витриманого характеру.
Карст району гідровузла відноситься до древнього карсту, який сформувався, в ос
новному, в дочетвертинний період і незв'язаний з утворенням долини р. Дніпро.
Внаслідок літологічної неоднорідності вапняків понту - сармату процеси вилугову
вання в них мали вибірний характер. В результаті чого в районі утворився нетиповий
карст, коли уражена не вся товща порід, а лише окремі зони, відокремлені одна від одної
незакарстованими, або слабозакарстованими породами. Разом с тим, такі умови форму
вання карсту перешкоджали також утворенню крупних форм його, тому він проявляється
тільки у виді мілкої та крупної кавернозності.
Карст верхнього сармату утворився імовірно, в основному, на початку меотісу, коли
увесь район гідровузла представляв собою сушу і нічим не прикриті вапняки піддавались
вилуговуванню атмосферними опадами. Пізніше, але все ще у період континентального
режиму, в сарматі утворилося заповнення каверн невапняковими глинами. Карст меотісу і
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понту, в основному, сформувався в кінці понтичного часу, коли увесь район Нижнього
Дніпра внаслідок значного підняття Причорноморської западини перетворився у сушу.
При існуючих геоісторичних умовах формування долини р. Дніпра в геологічній бу
дові основи греблі на глибину зони взаємодії споруд з геологічним середовищем сформу
валася алювіальна товща порід верхнього й сучасного відділів четвертинної системи
(аQШ і aQIV), що розділена лимано-морськими мулами (£m-mQШ), які утворювались в
період трансгресії моря й опускання суші наприкінці періоду формування структури вер
хнього відділу ^ І І І ) .
Схема розташування інженерно-геологічних розрізів надана в додатку Г.
Середні і розрахункові показники ґрунтів тіла і основи греблі наведені в додатку Д.
3.3.3 С ейсмічність і сейсмічна небезпека
Уточнення сейсмічності й сейсмічної небезпеки ділянки розміщення основних спо
руд, в тому числі, правобережної руслової земляної греблі Каховської ГЕС виконав Інсти
тут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України у 2013 р.
Сейсмічні впливи на ділянку правобережної греблі чинять сильні землетруси Кар
патського і Кримського сейсмоактивних регіонів - району Добруджи, а також відносно
слабкі "місцеві" землетруси в межах Українського кристалічного щита.
Основну сейсмічну небезпеку для території Каховської ГЕС представляють підкоро
ві землетруси, центри яких розташовані в області зчленування Східних та Південних Кар
пат з Передкарпатським прогином (зона Вранча в Румунії) на відстані 520-550 км від Ка
ховської ГЕС.
Наявність "місцевих" землетрусів підтверджена доволі сильними землетрусами, які
виникали 25.12.2007 р., 14.01.2011 р. і 24.06.2013 р. в межах Українського кристалічного
щита, котрий вважався раніше асейсмічним районом. Так, інтенсивність стрясання у епіцентральній зоні землетрусу 2007 р. у північній частині м. Кривий Ріг становила 5 балів, а
у епіцентральній зоні землетрусу 2013 р. - 5-6 балів.
Уточнені значення нормативної бальності на основі деталізованої інформації про місцерозташування та моделі зон виникнення центрів землетрусів (ВУЗ) для "середніх" гру
нтових умов складають: проектний землетрус (ПЗ) - І0 = 5,48 бала, максимально розрахун
ковий землетрус (МРЗ) - І0 = 6,71 бала.
Правобережна руслова земляна гребля розташована в межах ділянки, в геологічній
будові котрої до глибини 40 м приймають участь грунти III категорії за сейсмічними влас
тивостями, які представлені алювіальними обводненими пісками з прошарками мулів се
редньою потужністю 4 м.
По результатам сейсмічного районування, геологічної будови і гідрогеологічних
умов територій правобережної руслової земляної греблі значення розрахункової сейсміч
ності на підставі врахування уточненої нормативної бальності і результатів інструмента
льних досліджень складають для грунтів основ ПЗ - Ір= 7 балів, МРЗ - Ір =8 балів (звіт
1444/МЦИИ-3-Т8).
Крім того, на основі уточнених даних параметрів сейсмічних впливів за допомогою
методики, розробленої в Інституті геофізики ім. С.І.Субботина НАН України, для терито
рії розміщення основних споруд Каховської ГЕС побудован комплекс розрахункових акселерограм, моделюючих проектний (ПЗ) і максимально розрахунковий (МРЗ) землетруси
з центром у зоні Вранча і "місцевих" центрів .
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3.4 Гідрогеологічні умови
В районі Нової Каховки знайдено цілий ряд водоносних горизонтів, з основним во
доносним горизонтом в сарматському ярусі. Найбільш важливими з точки зору водопо
стачання є вапняки міоценового ярусу. Ці водоносні горизонти особливо важливі і поста
чають питну воду для всієї Херсонської області. Вона виходить через близько 2500 сверд
ловин.
Довгострокове зрошення призвело до підвищення рівня грунтових вод і заміни гідроморфного промивного типу водного режиму, викликаного зрошенням, на автоморфний
непромивний тип водного режиму, або заболочування. Приблизно на 11 297 км 2 Херсон
ської області (близько 40 % від загальної площі) впливає постійне підтоплення, при цьому
найбільш постраждалими територіями є північний захід, південь і дельта Дніпра.
По складу мінералізації і хімічному складу, основні шари грунтових вод у регіоні рі
зноманітні і розподілені нерівномірно. З точки зору географії мінералізації грунтових вод
по всій території, яка розглядається та прилеглих територіях, широко застосовується на
ступний розподіл:
- до 1,0 г/л - переважно в містах Каховка і Нова Каховка;
- 1,0-1,5 г/л - в Каховському районі, а також на територіях, прилеглих до Каховсько
го водосховища і річки Дніпро.
Сучасні гідрогеологічні умови району правобережної земляної руслової греблі сфо
рмувалися в результаті сукупності природних і техногенних факторів - геологоструктурної будови долини р. Дніпра на ділянці греблі, кліматичних умов, будівництва й
експлуатації комплексу гідротехнічних споруд напірного фронту Каховського гідровузла
й водоймища із НПУ=16,0 м.
В геологічній будові основи греблі на глибину зони взаємодії споруд з геологічним
середовищем сформувалася алювіальна товща порід верхнього й сучасного відділів четве
ртинної системи, що розділена лимано-морськими мулами. Ці мули є відносною водотри
вкою товщею між обводненими пісками.
У результаті утворився перший від поверхні безнапірний водоносний горизонт русла
й заплави р. Дніпро, а під лимано-морськими мулами - напірний водоносний горизонт,
який набув більшої напірності за рахунок взаємозв'язку з водоймищем навіть при створе
них протифільтраційних заходах споруд напірного фронту.
Глибина залягання рівня, що сформувався, єдиного, безнапірного, взаємозалежного
водоносного горизонту підземних і фільтраційних вод, приуроченого до алювіальних піс
ків русла й заплави р. Дніпро і техногенних пісків тіла земляної греблі, становить 0,2
12,8 м. Практично на всіх ділянках правобережної земляної греблі під товщею лиманоморських мулів відзначається напірний характер водоносного горизонту у верхньочетвертинних алювіальних пісках від 10,5 до 35,1 м.
За матеріалами вишукувань МЦІД 2013 р. підземні й фільтраційні води верхнього
безнапірного горизонту по гідрохімічному типу, в основному, гідрокарбонатні, гідрокарбонатно-сульфатні, гідрокарбонатно-хлоридні, кальцієво-натрієві,
натрієво-кальцієві, нао
трієво-магнієві, прісні з мінералізацією 0,3-0,5 г/дм .
Підземні води нижнього напірного горизонту по гідрохімічному типу гідрокарбонатні, гідрокарбонатно-сульфатні, гідрокарбонатно-хлоридні й гідрокарбонатно-нитритні,
кальцієво-натрієві, натрієво-кальцієві, натрієво-магнієві, прісні з мінералізацією 0,3
0,7 г/дм3.
Води горизонтів, в основному, неагресивні відносно бетонних конструкцій. До арма
тур залізобетону води неагресивні при постійному зануренні й слабоагресивні при періо
дичному змочуванні, до металевих конструкцій - середньоагресивні.
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3.5 Гідрологічні умови
Дніпро належить до групи великих річок світу, а на території України ця ріка є най
головнішою водною артерією.
Площа його водозбору 503 тис. км 2 , довжина 2285 км, падіння річки - 252 м.
На протязі 623 км річка протікає по території Росії, 582 км - по Білорусі (до м. Лоїв),
транскордонна ділянка (по кордону Білорусі і України) - 67 км і 1013 км - на теренах
України.
В межах України площа водозбору р. Дніпро - 286 тис.км 2 (57 % від усього басейну).
Басейн річки розташований в трьох фізико-географічних зонах:
- лісової - до м. Київ з кількістю атмосферних опадів від 600 до 700 мм/рік, серед
ньою багаторічною температурою повітря від 5 до 6 °С;
- лісостепової - від м. Київ до гирла р. Ворскла (опади 500 мм/рік, температура 8 °С);
- степової (опади від 300 до 400 мм/рік, температура 9 °С).
Зараз на ділянці Дніпра нижче гирла р. Сож створено шість водосховищ: Київське,
Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське та Каховське.
Площа водозбору р. Дніпро до створу Каховської ГЕС становить 482 тис. км або
95,8 % всього басейну.
Найбільш значні притоки Дніпра до створу Каховської ГЕС: Березина, Сож, П ри
п'ять, Десна, Рось, Сула, Псел, Ворскла і Самара, що формують основну частину стоку в
гирлі.
Безпосередньо у Каховське водосховище впадають невеликі степові річки: р. Конка
(лів. бер., має площу водозбору, F=2580 км2), р. Томаківка (прав. бер., F=1020 км2),
р. Білозірка (лів. бер., F=1430 км2), р. Базавлук (прав. бер., F=4200 км2).
Живлення р. Дніпро переважно снігове - частка талих вод в середньому складає 60 %
річного стоку, може досягати 85 %.
Гідрологічний режим порушений господарською діяльністю (регулювання стоку, ві
дбори річкової води на постачання народному господарству).
В формуванні стоку р. Дніпро чільне місце посідає весняне водопілля. Пропуск мак
симальних витрат води через каскад Дніпровських ГЕС є найвідповідальнішим елементом
режиму експлуатації каскаду Дніпровських ГЕС. Максимальні витрати весняного водо
пілля є найвищими за рік. Дощові паводки в режимі р. Дніпро явно не виражені.
В таблиці 3.4 надані основні гідрологічні та вітро-хвильові характеристики.
Таблиця 3.4 - Основні гідрологічні та вітро-хвильові характеристики
Характеристика

Значення

482000
1 Площа водозбору в створі Каховської ГЕС, км2
2 Довжина річки до розрахункового створу, км
2192
3 Відстань від гирла до розрахункового створу, км
91
1680
4 Середня багаторічна витрата води, Qo м3/с
5 Об'єм стоку води, ' о км3
53,0
6 Модуль річного стоку, до л/(с-км2)
3,49
7 Розрахункові значення максимального стоку весняного водопілля різної забезпеченості,
(м3/с)/(км3):
Р=0,01 %+ДQ
37700/118
28900/94,9
Р=0,1 %
21500/72,7
Р=1 %
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Значення

Характеристика

13420/50,1
Р=10 %
8 Розрахункові значення найменших літньо-осінніх витрат води різної забезпеченості, м3/с
Р=50 %
593
Р=75 %
499
Р=90 %
428
Р=95 %
390
Р=97 %
367
9 Розрахункові значення найменших зимових витрат води різної забезпеченості, м3/с
Р=50 %
319
Р=75 %
229
Р=90 %
167
Р=95 %
137
Р=97 %
120
10 Розрахункові значення мінімальних середньомісячних літньо-осінніх витрат води різної
забезпеченості, м3/с
Р=50 %
736
Р=75 %
555
Р=90 %
465
Р=95 %
411
Р=97 %
358
11 Розрахункові значення мінімальних середньомісячних витрат води за зиму різної
забезпеченості, м3/с
Р=50 %
759
Р=75 %
595
Р=90 %
425
Р=95 %
350
Р=97 %
300
12 Рівень посування льоду на пригребельній акваторії, м БС
15,000-16,000
48
13 Максимальна спостережена товщина льоду, см
51
14 Максимальна товщина льоду, забезпеченістю Р=1 %, см
15 Максимальна товщина пливучих крижин, см
40
16 Максимальні розміри рухомих крижин в плані, м
400x400
15,000-16,000
17 Відмітка рівня льодоходу, м БС
18 Швидкість руху крижин під час вітрового дрейфу, м/с
0,2-0,3
39,2
19 Середня багаторічна мутність річкової води, р0 г/м3
210-453
20 Сума іонів в воді Каховського водосховища, мг/л
7,4-8,9- (біля поверхні)
21 Показник рН
7,6-8,5- (біля дна)
22 Середня багатолітня річна амплітуда коливання середньомісячних
22,3
температур води в Каховському водосховищі, °С
23 Найбільша за багатоліття річна амплітуда коливання середньомісячних
26,7
температур води в Каховському водосховищі, °С
24 Вітро-хвильовий режим:
24.1 ФПУ (18,000 м БС), швидкість вітру 33 м/с (Р=2 %)
3,74
24.1.1 Висота хвилі, м:
3,33
24.2 ФПУ (18,000 м БС), швидкість вітру 24 м/с (Р=20 %)
24.2.1 Висота хвилі, м:
Р=1 %
3,06
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Значення

Характеристика
Р=2 %
24.3 НПР (16,000 м БС), швидкість вітру 33 м/с (Р=2 %)
24.3.1 Висота хвилі, м:
Р=1 %
Р=2 %
24.4 РНС (14,000 м БС), швидкість вітру 24 м/с (Р=20 %)
24.4.1 Висота хвилі, м:
Р=1 %
Р=2 %
24.5 РМО (12,700 м БС), швидкість вітру 24 м/с (Р=20 %)
24.5.1 Висота хвилі, м:
Р=1 %
Р=2 %

2,72

3,65
3,25

2,81
2,50

2,67
2,37

3.6 Гідробіологічні умови
Сучасний стан біоти пониззя Дніпра
За мікробіологічними показниками майже всі ділянки основного русла Дніпра від
Каховки до Херсона відповідають класу якості води «добра» і «задовільна» протягом
всього вегетаційного періоду.
Показники загальної чисельності бактерій зколиваються у
з
межах 1,53-5,08 млн кл/см , а сапрофітних бактерій - 0,1-2,38 тис. кл/см . На деяких ді
лянках, у зв’язку із забрудненнями, що надходять з м. Херсон, вода характеризується під
вищеним вмістом бактерій і відповідає класу якості «слабко забруднена» та «помірно за
бруднена», а нижче Херсона за вмістом сапрофітних бактерій - класу «дуже брудна».
Фітопланктон. Дослідженнями в сучасний період визначено, що фітопланктон по
низзя Дніпра формується головним чином під впливом планктостоку з Каховського водо
сховища, внутрішньоводоймових процесів та фітопланктону заплавних водойм. Він хара
ктеризується
високим
видовим
багатством
та
представлений
прісноводносолонуватоводним комплексом, причому частка прісноводних форм складає від 76 до 83%
сумарної кількості таксонів. Найбільше різноманіття водоростей відмічено в заплавних
водоймах.
Провідне значення у формуванні таксономічної різноманітності належить діатомо
вим, зеленим і синьозеленим водоростям. У заплавних водоймах найбільш чисельні за ви
довим складом відділи Chlorophyta, Cyanophyta, Bacillariophyta. Вони складають відповід
но 38, 22 і 19 % загальної кількості видів, різновидів і форм.
Вища водна рослинність пониззя Дніпра характеризується флористичним та фітоценотичним різноманіттям. В сучасний період у рослинному покриві пониззя Дніпра зафі
ксовано 56 видів макрофітів. Переважають родини Potamogetonaceae (12 видів),
Cyperaceae (5), Lemnaceae (5), Hydrocharitaceae (4). Тут зберігся комплекс водної флори,
який включає раритетні види, що охороняються: Ceratophyllum tanaiticum (Європейський
Червоний Список), Aldrovanda vesiculosa, Trapa natans, Nymphoides peltata, Salvinia natans
(Червона книга України), Nymphaea alba, Utricularia vulgaris (Червоний список Херсонсь
кої області).
Дослідження, які були проведені Інститутом гідробіології НАН України у пониззі
Дніпра у 2014 р., дозволили виявити такі тенденції динаміки показників вищої водної рос
линності за останнє десятиріччя:
- у руслі Дніпра та основних його рукавах внаслідок збільшення розмірів мілин спо
стерігається розширення заростей реофільних видів вищих водних рослин;
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- рідкісними стали алювіально залежні види, які раніше були звичайними для пониз
зя Дніпра та утворювали власні угруповання;
- у другорядних протоках, які не втратили течії, прослідковується тенденція заму
лення та заболочування;
- збільшилася частка глухих другорядних проток, які майже втратили гідрологічний
зв'язок з руслом. В них відбуваються інтенсивні процеси заболочування та заростання
угрупованнями видів болотного комплексу;
- у заплавних водоймах продовжується тенденція збіднення флористичного складу,
в якому залишаються види-індикатори процесів евтрофікації та заболочування; спрощу
ється структура заростей;
- збільшилася частка водойм, які через послаблення водообміну та обміління, повні
стю заростають лататтям. У подальшому такі водойми перетворюються на дистрофні (з
втратою своєї цінності для рибного господарства);
- у більшості водойм формуються сірководневі зони, в яких рослинність майже від
сутня. Тут майже відсутні кормові організми для риб;
- зберігається тенденція зникнення раритетних видів водної флори - німфейника
щитолистого та горіха водяного.
- у водоймах, в які потрапили комунально-побутові стоки м. Херсона, спостеріга
ються процеси значної перебудови екосистеми, де розвиток макрофітів значно пригнічу
ється через гіперцвітіння водоростей.
Зоопланктон. Видове багатство зоопланктону в пониззі Дніпра в останні роки помі
тно зросло - загальна кількість видів збільшилась до 159, кількість родів - до 90. Найбі
льше різноманіття відмічено для родів ТгіЛосегса, Lecane, ВгасЫ оп^, Euchlanis. Руслова
мережа Дніпра та його основні рукави відрізняються дуже високим таксономічним багатс
твом зоопланктону. В їх складі виявлено 147 таксонів, з яких коловерток - 65, гіллястову
сих - 41, веслоногих - 25, та інших фауністичних груп - 16. Показники зоопланктону ко
ливаються в широких межах: чисельність - від 0,8 до 545 тис. екз./м3, біомаса - від 1,5 до
351 мг/м . Склад зоопланктону у водоймах суттєво різниться. У водоймах, що мають об
межений зв'язок з основним руслом, відмічено найбільше видове багатство зоопланктону.
В сучасний період на водотоках Дніпра відмічається поліпшення якості води за по
казниками зоопланктону. В руслі Дніпра в районі Херсона якість води підвищилась у по
рівнянні з 80-ми роками з 3-го класу «задовільно чисті» до 2-го класу «чисті». Екологіч
ний стан цієї ділянки оцінюється як «добрий». Відмічено тенденцію щодо зниження у
складі зоопланктону кількості видів з високими показниками сапробності, тобто самоочи
сна спроможність Дніпра досить велика.
Макрозообентос. В даний час у фауні пониззя Дніпра виявлено 21 фауністичну гру
пу донних безхребетних, представлених 226 видами, внутрішньовидовими таксонами і
таксонами інших рангів. Найбільш щільні скупчення бентосних організмів знаходяться на
мілководних, добре аерованих ділянках. Зі збільшенням глибини та замулення щільність і
біомаса гідробіонтів знижуються, зростає роль «м'якого» бентосу, в якому домінують гамариди і корофіїди (26 % і 65 %, відповідно).
Сучасний стан біоти Каховського водосховища.
Бактеріопланктон. У Каховському водосховищі на даному етапі відмічається стабі
лізація мікробіологічних процесів. Так, кількість бактеріопланктону коливається у межах
1,13-2,45 млн. кл./мл при біомасі 0,57-1,12 г/м3, без суттєвих змін за сезонами року. Н ай
більша концентрація бактерій відмічалася в населених пунктах, а також по балках, що сві
дчить про забруднення водойми. Вміст сапрофітних бактерій змінювався від 0,02 до
16,2 тис. кл/мл впродовж вегетації. Зростання кількості цих бактерій спостерігалося в ра
йоні промислових міст - Енергодара, Нікополя (2,5 тис. кл/мл) та Запоріжжя (11,3
14,2 тис. кл/мл).
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Фітопланктон. У Каховському водосховищі фітопланктон досить одноманітний,
зазвичай він представлений 4-5 домінантними видами. Навесні домінують діатомові во
дорості, влітку - синьозелені, восени - синьозелені та діатомові. Для водосховища харак
терна велика кількість заток та балок, які виникли у гирлових ділянках річок, що впадають
у водойму. Завдяки цьому видове різноманіття водоростей значно збільшується. В окремі
сезони тут реєструється 100-250 видів, а всього зареєстровано біля 700 видових та внут
рішньовидових таксонів водоростей. Найбільш різноманітно представлені зелені водорос
ті - 238 видів (роди Chlamidomonas, Pandorina, Tetrastrum, Scenedesmus), на другому місці
за видовим різноманіттям діатомові - 203 (Navicula, Stephanodiscus, Melosira) та синьозе
лені - 106 видів (Microcystis, Oscillatoria).
За даними сучасних досліджень, відмічено досить значне зниження біомаси синьозелених водоростей до 2,64-4,74 г/м . Поряд з цим зросла значимість зелених водоростей
- до 27,73 г/м3, що складає більшу частку загальної біомаси.
Щорічно по всьому водосховищу відбувається, як правило, два спалахи «цвітіння»
води: весняне - діатомовими водоростями (роду Melosira), та літньо-осіннє - синьозеленими водоростями (роду Microcystis). У літній період «цвітіння» води може спостерігати
ся на 80-95 % площі акваторії водосховища, особливо воно виражене в озерній частині.
Під час інтенсивного «цвітіння» вода у водосховищі стає непридатною для питного водо
постачання. Після відмирання водоростей і в процесі їх гниття у воді Каховського водос
ховища різко зменшується вміст розчиненого кисню, зростає забруднення біогенними ре
човинами, що значно погіршує якість води. Крім цього, синьозелені водорості
(Microcystis, Anabaena) виділяють токсини, які негативно впливають на процеси природ
ного самоочищення водойм, а також ведуть до загибелі гідробіонтів та масових задух риб
у водоймі.
За складом водоростей-індикаторів ступінь забруднення більшості ділянок Каховсь
кого водосховища відноситься до Р-а-мезосапробної зони (індекс сапробності у 2010-2012
роках коливався від 1,94 до 2,73), що характеризує воду водосховища як помірно забруд
нену. Але за середньою чисельністю фітопланктону води Каховського водосховища від
носяться до полі-гіпертрофних, що є суттєвим компонентом екологічного ризику.
Макрофіти. Найбільші масиви заростей вищої водної рослинності зосереджені на
мілководдях верхньої частини, а також в районі Великих Кучугур. Численні затоки, що
створилися по балках та притоках у середній та нижній частинах водосховища, зароста
ють слабко через відсутність придатних мілководь.
Рослинний покрив водосховища на сучасному етапі розвитку займає близько
7 тис. га та представлений формаціями Phragmitetum ausralis, Typhetun angustifolium,
Typhetun latifolium, Scirpetum lacustris, Scirpetum tabernaemontani, Potametum perfoliatus,
P. lucentis, P. pectinati, Myriophylletum spicati, Ceratophylletum demersi, Salvinietum natantis.
У верхній частині водосховища в районі Великих Кучугур, а також в затоці біля
м. Енергодар великі площі займають сплавини рогозу вузьколистного та очерету звичай
ного. На мілководдях розповсюджені угруповання занурених видів макрофітів
(Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus).
Зарослі ділянки мілководь є основними місцями нересту більшості промислових ви
дів риб. Крім цього, зарості вищої водної рослинності є місцями скупчення різноманітних
видів водної та біляводної фауни.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку рослинний покрив водосховища набув
рис стабільності. Вони виражаються у формуванні на значних площах стійких та високоп
родуктивних угруповань, які за цей час зайняли всі придатні екологічні ніші. До цих угру
повань у Каховському водосховищі відносяться ценози очерету, рдесника пронизанолистого та куширу зануреного.
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Зоопланктон водосховища представлений переважно інфузоріями, коловертками,
гіллястовусими та веслоногими ракоподібними, велігерами та молюсками.
У верхній ділянці через значну швидкість течії переважають коловертки, при просу
ванні до греблі збільшується частка ракоподібних. До видів, які визначають риси фауни
водосховища, відносяться: коловертки Brachionus calyciflorus, Keratella cochlearis,
Euchlanis dilitata, Asplanchna priodonta, ветвистовусі рачки: Daphnia cucullata, Bosmina
longirostrus, веслоногий рачок Acanthocyclops americanus. Ця група має стабільний склад,
високу чисельність та зустрічаємість.
Найбільш продуктивною за зоопланктоном є верхня частина водосховища, де його
біомаса досягає 3,0 г/м . Середня біомаса зоопланктону по водосховищу оцінюється як
0,55 г/дм3.
Порівняно з іншими водосховищами Дніпровського каскаду, в Каховському водос
ховищі спостерігається збіднення видового складу та чисельності планктонних безхребет
них, що пов’язано з погіршенням екологічної ситуації.
За структурою зоопланктонних видів-індикаторів трофності водосховище може бути
оцінене як евтрофне. Індекс сапробності, розрахований для 2012 р., за індикаторними ви
дами зоопланктону становив 2.12, що відповідає а-мезосапробній зоні і характеризує во
досховище як помірно забруднене.
Зообентос. У водосховищі зареєстровано 183 види донних безхребетних. Найбіль
шим видовим багатством характеризуються черевоногі молюски (18 видів), на другому
місці личинки бабок (16 видів), на третьому - твердокрилі (12 видів). У великій кількості
(7,8%) відмічені представники лиманно-каспійської фауни видів: гамариди, мізиди, кумо
ві ракоподібні та двостулкові молюски.
Дослідженнями Інституту гідробіології встановлено, що для відкритих глибоковод
них акваторій центрального плеса характерні найвищі показники розвитку ценозів макро
зообентосу. Високі показники біомаси (до 15-20 г/м ) свідчать про сприятливий стан кор
мової бази бентосоїдних риб.
На сучасному етапі у Каховському водосховищі сформувалися стабільні та високоп
родуктивні угруповання донних безхребетних. Безхребетні тварини розподілені по аква
торії водосховища нерівномірно: населення мілководних ділянок значно рясніше та різ
номанітніше, ніж глибоководних внаслідок того, що в літоралі складаються більш сприят
ливі умови існування організмів. Але надмірне та прогресуюче заростання гелофітами
(очеретом) деяких ділянок мілководь, особливо у верхів’ї водосховища, веде до їх заболо
чування та зниження інтенсивності розвитку зообентосу.
Забруднення різноманітного походження, яке потрапляє з численних підприємств,
значно погіршує екологічну ситуацію у водоймі та негативно впливає на донну фауну аж
до повного її зникнення на деяких ділянках. Це знижує цінність кормової бази риб та не
гативно впливає на функціонування водної екосистеми.

3.7 Сучасний гідроекологічний стан та якість води екосистем зони
впливу об’єкту проектування
Специфіка роботи Каховської ГЕС визначила характерні риси водного режиму кож
ної з підсистем гирлової ділянки Дніпра. В основному руслі і багатьох протоках відміча
ються періодичні одно- і двопікові протягом доби прямі довгі хвилі, фазова швидкість
яких досягає 7-8 м/с, та поступальне переміщення водних мас від греблі ГЕС до гирла зі
швидкістю 0,2-0,6 м/с. В заплавних водоймах через вказані довгі хвилі відбувається зов
нішній водообмін з русловою мережею, який залежить від висоти хвиль і морфометричних характеристик самих водойм і проток, з'єднуючих їх з русловою мережею. Період зо
внішнього водообміну водойм гирлової ділянки Дніпра різний - від двох до декількох деАркуш
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сятків діб, що власне і обумовлює істотну різницю їх екологічного статусу. Заплавні ма
сиви обводнюються також за рахунок попускових коливань рівня води в русловій мережі.
Водний режим гирлової ділянки Дніпра, який визначає стан екосистеми і якість води
гирлової ділянки Дніпра, залежить від двох параметрів попусків Каховської ГЕС: режиму
попусків (частоти і інтенсивності) та їх об’ємів.
Найважливішим фактором функціонування екосистеми гирлової ділянки Дніпра є,
безумовно, об’єм попусків, який визначає фон водності річки.
При зменшенні об’ємів попусків процеси самозабруднення починають переважати.
Так, якщо постійно здійснювати попуски з витратою 300 м3/с, то на 25-й день в гирловому
замикаючому створі Дніпра концентрація органічної речовини (за БСКповн) тільки за ра
хунок продукування його екосистемою може збільшитись на 8-10 г О2/м3. Збільшення
об’ємів попусків обумовлює посилення процесів самоочищення і поліпшення якості води.
Режим (частота та інтенсивність) і об'єм попусків Каховської ГЕС визначають в ос
новному водний режим гирлової ділянки Дніпра, від якого у свою чергу залежить: функ
ціонування екосистем русла, водойм і заплавних масивів, співвідношення процесів самоо
чищення та самозабруднення, якість води і біопродуктивність, переміщення солоних вод.
3.7.1 Еколого-гідрологічні умови
В природних умовах Дніпро у пониззі характеризувався середнім стоком 51,9 км /рік
з коливаннями від 22 до 96 км /рік. В період весняного водопілля проходило до 50-54 %
річного стоку. Найбільші витрати у цей час сягали 25 тис. м3/с.
Становлення сучасного водного режиму Дніпра і більшості складових його екосис
теми відбувалося у 1947-1976 роки, коли поступово створювалися водосховища Дніпров
ського каскаду ГЕС. У цей час збільшувалися незворотні забори води (до 10-15 км3/рік).
Середній стік зменшився до 40-44 км /рік. Частка стоку у весняний період зменшилась до
36,3 %.
Період стабілізації гідрологічного режиму Дніпра, у тому числі в районі його пониз
зя, почався після заповнення останнього у каскаді - Канівського водосховища. Він склада
ється з двох циклів: маловодного (до 1993 року) та близького до середньої водності
(останні 18 років).
В сучасний цикл, при середній водності у створі Каховської ГЕС 42,5 км /рік, суттє
во підвищився стік у зимовий та літньо-осінній періоди, весняне водопілля стало мало ви
раженим. Лише останні декілька років спостерігаються підвищені витрати води у весняні
місяці.
На фоні загального зменшення стоку і зниження висоти весняного водопілля вирі
шальне значення для функціонування екосистеми Нижнього Дніпра набули нерівномірні
протягом діб та тижнів попуски Каховської ГЕС. Вони зумовлюють короткочасні коли
вання рівня води більшу частину року (крім весняних місяців).
Відчутну роль у водному режимі гирла Дніпра відіграють також коливання рівня во
ди у східній частині лиману, обумовлені згінно-нагонними, припливними, сейшевими,
бризовими та іншими явищами, які розповсюджуються почасти до греблі Каховської ГЕС.
В результаті в основному руслі, протоках, заплавних водоймах та інших елементах
водної системи гирлової ділянки Дніпра практично протягом всього року (за виключен
ням весняних періодів високої водності, коли Каховська ГЕС працює рівномірно) відбу
ваються короткочасні коливання рівня води.
Завдяки цим коливанням у літні періоди значні об’єми Дніпровської води проника
ють у заплавні водойми і понижені ділянки заплави, що забезпечує існування заплавних
гідробіоценозів і реалізацію їх самоочисних спроможностей.
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Статистичний аналіз матеріалів спостережень свідчить про те, що у 80-ті роки Ка
ховська ГЕС здійснювала протягом доби два попуски у 42 % випадків. Одноразові попус
ки відбувалися лише у 27 % випадків. Рівномірний режим стоку в нижньому б ’єфі Кахов
ської ГЕС, коли внутрішньодобові коливання рівня не перевищували 5 см, спостерігався у
31 % випадків (в період весняного водопілля). Особливістю режиму роботи ГЕС тоді було
те, що одноразові попуски, як правило, здійснювались в періоди підвищеної водності
Дніпра. Ця особливість зберігається і на сьогодні.
У той же час співвідношення одно та дворазових попусків у нижній б ’єф кардиналь
но змінилося. Осереднені за період з 1994 по 2013 роки дані свідчать про різке зменшення
долі двопікових попусків - до 7 %. Проте в 60 % випадків ГЕС працює один раз на добу, що
є погіршанням стану всіх елементів екосистеми Нижнього Дніпра за останні 20-30 років.
3.7.2 С едиментаційний режим
Завислі речовини в Каховському водосховищі формуються в умовах різкого змен
шення транспортуючої здатності потоку, що призводить до помітного освітлення води в
порівнянні з річковими умовами. Але у Каховському водосховищі вода помітно каламу
титься за рахунок переробки берегів вітровими хвилями. Крім того, при косому підході
хвиль до берегів утворюються вздовж берегові потоки наносів.
Намули поступають у водосховище з зовні (скиди з ДніпроГЕСу та бокова приточність) і утворюються в самому водоймищі в результаті абразії берегів і дна під впливом
вітрового хвилювання, а також розвитку і відмирання фітопланктону.
В Каховське водосховище ззовні (алохтонні наноси) надходить щорічно в середньо
му 500 тис. тон седиментів. В самому водосховищі (автохтонні наноси) утворюється
21700 тис. тон седиментів. Затримується в водосховищі 99,5 % наносів, тобто
скидається
о
всього 0,5 % або 111 тис. тонн. При побутовій нормі рідкого стоку 1340 м /с (1956-2011
р.р.) середня багатолітня каламутність води, що скидається із водосховища, становить біля
3 г/м (за рахунок мінеральної складової).
Формування, темпи накопичення, склад та властивості комплексу вторинних донних
грунтів - донних відкладів значною мірою визначаються сукупністю джерел надходжен
ня формуючого їх матеріалу у водойму. В Каховське водосховище від цих джерел надхо
дить до 21,7-млн.тон речовини. Продукти розмиву дна до кінця 80-х років складали 1,4
середньорічної кількості продуктів розмиву берегів. По мірі формування комплексу дон
них відкладів процес розмиву дна затухає, зберігаючись лише на мілководдях.
Зважені намули представлені мінеральними частинками і органічними сполуками.
Органічна складова представлена фітопланктоном і продуктами його розпаду. Навесні ор
ганічна складова рідко перевищує 10-15 %, літом значення каламутності в самому водос
ховищі 25 г/м3 часто досягається за рахунок фітопланктону. У петрографічному відно
шенні в мінеральній частині намулів переважають кварц і монтморилоніт (різновид силі
катів). Геохімічний склад характеризується домінуванням кремнезему (SiO2) - до 70 % і
глинозему (А12О3) - до 10 %.
3.7.3 Гідрохімічна характери сти ка
Гідрохімічна оцінка якості води Каховського водосховища та нижнього б ’єфу К а
ховського гідровузла виконана на підставі даних спостережень Центральної геофізичної
обсерваторії у 2012-2013 р.р., гідрохімічної лабораторії Каховської гідрометобсерваторії
Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністра
ції у 2014 році та Дніпровського басейнового управління водних ресурсів у 2015 році.
На підставі результатів спостережень за забрудненням поверхневих вод Каховського
водосховища та нижнього Дніпра можна стверджувати, що хімічний склад тісно пов'яза
ний з природними умовами. Насамперед це стосується головних іонів та мінералізації во
ди. В зв'язку з незначним коливанням середньорічної водності Каховського водосховища
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та нижнього Дніпра протягом останнього десятиліття мінералізація води практично не
змінюється і коливається в межах 339-403 мг/дм 3. Склад головних іонів стабільний, серед
З
З
них домінують кальцій - 48,1-51,7 мг/дм , гідрокарбонати 160-185 мг/дм , хлориди 46,9
3
3
52,1 мг/дм , сульфати 52,1-54,2 мг/дм .
Стабільний стан гідрохімічних систем підтверджує середнє значення рН води, яке
знаходиться в межах 7,90-8,05. Кисневий режим в басейні Каховського водосховища та
нижнього Дніпра стабільний, а коливання концентрацій кисню відповідає сезонним зако
номірностям і знаходиться в межах від 13,7 мг/дм3 - взимку до 7,43 мг/дм3- влітку.
В механізмах евтрофування водосховищ ключову роль відіграє антропогенно обумо
влене надходження біогенних елементів. Як правило, визначним чинником, що впливає на
рівень трофності водойми є обсяги надходження у водосховище фосфору у співвідношен
ні з обсягами надходження азоту. У воді Каховського водосховища та нижнього б ’єфу ма
ксимальний вміст азоту в амонійній формі
складав 0,35 мг/дм3, азоту нітритного з
0,014 мг/дм3, азоту нітратного - 0,35 мг/дм . Кількість загального фосфору коливалася в
межах 0,180-0,412 мг/дм3.
Величини хімічного (ХСК) і біологічного (БСК) споживання кисню дозволяють су
дити про забруднення води речовинами, що окислюються. Хімічне споживання кисню
(ХСК) впродовж року коливалося в межах 12,0-28,8 мг/дм , біологічне споживання кисню
(БСК5) - в межах 2,26-3,05 мг/дм3.
Вміст специфічних забруднюючих речовин (нафтопродукти, синтетичні поверхневоактивні речовини, до певної міри феноли, важкі метали), що потрапляють у поверхневі
води внаслідок діяльності людини, в басейні Каховського водосховища та нижнього Дніп
ра зазнає незначних змін впродовж року. Нафтопродукти потрапляють у поверхневі води
внаслідок змивання з поверхні водозабору і їх кількість становить 0 - 0,03мг/дм
(ГДК-0,05 мг/дм3).
Феноли є одними з найпоширеніших забруднювальних речовин. Вони надходять у
поверхневі води як із стічними водами, так і в наслідок внутрішньоводоймищних проце
сів. Забруднення фенолами вод Каховського водосховища та нижнього Дніпра залиша3
3
ється стабільним і коливається в межах 0,001- 0,002 мг/дм (ГДК 0,001мг/дм ). Синте
тичні поверхнево-активні речовини (СПАР) уповільнюють процеси мінералізації органіч
них речовин, погіршують органолептичні властивості води. Вміст СПАР коливається в
межах 0-0,01 мг/дм3 (ГДК 0,5 мг/дм3), це відповідає середнім багаторічним значенням.
Важкі метали - одна з основних груп хімічного забруднення водосховищ. Вони ма
ють мутагенну і токсичну дію, різко знижують інтенсивність біохімічних процесів у вод
них об’єктах. На відміну від органічних речовин, які певною мірою піддаються деструкції,
важкі метали лише перерозподіляються між окремими ланками водних екосистем (вода,
донні відклади, біота). Однак незважаючи на значне надходження у Каховське водосхо
вище та нижній б’єф важких металів, концентрація їх у воді як по сезонах, так і по аквато
рії в середньому не перевищує ГДК. Вочевидь, це пояснюється здатністю важких металів
сполучатися з розчиненими органічними сполуками.
З токсичних речовин найбільшу небезпеку для водних екосистем представляють пе
стициди. У воді водосховища та нижнього б’єфу такі хлорорганічні пестициди, як ДДТ,
ДДЕ, Альфа ГХЦГ, Гамма ГХЦГ на період спостережень у 2012-2013 р.р. були практично
відсутні.
В таблиці 3.5 надано дані щодо якості поверхневих вод у Каховському водосховищі
та нижньому б’єфі проектованої Каховської ГЕС-2 за результатами даних спостережень
Центральної геофізичної обсерваторії у 2012-2013 р.р., гідрохімічної лабораторії Каховсь
кої гідрометобсерваторії Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обла
сної державної адміністрації у 2014 році.
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Таблиця 3.5 - Середні показники забруднення поверхневих вод Каховського
водосховища та нижнього б’єфу за результатами даних спостережень 2012-2014 р.р.
Центральної геофізичної обсерваторії та гідрохімічної лабораторії Каховської
гідрометобсерваторії Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської
обласної державної адміністрації
Середні
показники
Мінералізація,
мг-екв/дм3
Завислі речови
ни, мг/дм3
Прозорість, м
рН
Сульфати,мг/дм
Хлориди, мг/дм3
Гідрокарбонати,
мг/дм3
Кальцій, мг/дм
Розчинний
кисень, мг О/дм3
% насичення
Біхроматна
окислюваність,
мг О/дм3
БСК5, мг О2/дм3
Феноли, мг/дм3
Нафтопродукти,
мг/дм3
СПАР, мг/дм3
Азот амонійний,
мг Щдм3
Азот нітритний,
мг Щдм3
Азот нітратний,
мг Щдм3
Фосфор (загаль
ний), мг/дм3
Мідь, мкг/дм
Цинк, мкг/дм
Залізо (загальне),
мг/дм3
Марганець, мкг/дм
Хром , мг/дм

Місця відбору проб (2012-2014 р.р.)
Значення ГДК
Берислав, Н.Каховка Н.Каховка Херсон
Херсон
культурно2 км ниж в межах 1 км нижче в межах 1 км вище
рибопобут.
че міста
міста
міста
міста
міста
господар.
347-382

352-373

363-379

360

368

1000

1000

2,00-2,30

2,00-2,10

2,20-2,30

2,20

2,10

фон+0,75

25

2,6-2,2
8,00-8,00
51,1-53,3
49,4-49,1

2,4-2,3
8,00-8,05
51,9-53,1
47,7-49,6

2,5-1,8
8,05-8,05
52,0-52,9
48,4-50,4

1,3
8,05
53,1
47,4

1,3
8,05
54,2
48,8

6,5-8,5
500
350

6,5-8,5
100
300

167-176

168-171

171-174

168

173

-

-

51,3-50,6

50,9-50,3

50,9-49,9

50,0

49,5

-

-

8,08-8,05

8,40-8,73

8,40-8,40

8,40

8,40

4,0

4,0

80-78

91-92

87-87

89

87

-

-

28,8-25,0

28,8-25,4

29,8-26,9

30

62,5

4,5
0,001

3,0
0,001

30,7-23,5 26,2 - 23,0

2,60-2,58 2,91-2,89
2,82-2,91
2,91-2,90 2,91-2,60
0,001 0,001- 0,002 0,001-0,001 0,001-0,001 0,002-0,001
0,01- 0,01

0,02-0,01

0,02-0,01

0,02-0,01

0,02-0,02

0,3

0,05

0,01- 0,01

0,01-0,01

0,01-0,02

0,01-0,01

0,01-0,01

0,5

0,028

0,34-0,33

0,34-0,35

0,34-0,34

0,33-0,33

0,34-0,34

2,0

0,5-1,0

3,3

0,024

45

9,1

-

-

0,012
0,012
0,34-0,34
0,374
0,270
-

0,013-0,012 0,013-0,012 0,012-0,011 0,011-0,011
0,34-0,34

0,35-0,34

0,34-0,33

0,35-0,34

0,348-0,284 0,354-0,288 0,336-0,268 0,348-0,270

-

-

-

2,8-1,6
17-9

3,2-1,6
13-11

1000
1000

0,001
0,01

-

-

0,19-0,05

0,16-0,04

0,3

0,1

0,1
0,05

0,01
0,001

11-18
8-9
0,002-0,003 0,002-0,003 0,002-0,002 0,002-0,003 0,002-0,003

ГДК для водойм культурно-побутового та рибогосподарського призначення визна
чається наступними нормативними документами:
- СанПіН 4630-88;
- Гранично-допустимі концентрації (ГДК) і орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ)
забруднюючих речовин для води рибогосподарських водойм, М.,1990 р.;
- Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб
рибного господарства щодо ГДК органічних та мінеральних речовин у морських та пріс
них водах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України № 471 від
30.07.2012 р.
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На підставі отриманих даних згідно з екологічною класифікацією «Методики еколо
гічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями», Київ, 1998 р. якість
води Каховського водосховища та нижнього б’єфу можна оцінити наступним чином:
- за вмістом завислих речовин вода відноситься до I (1 кат.) класу (відмінна); за рів
нем рН до II (3 кат.) класу (добра);
- за прозорістю - у Каховському водосховищі до I (1 кат.) класу (відмінна), у ниж
ньому б ’єфі до I (1 кат.) - II (2 кат.) класів (відмінна та дуже добра).
- за кількістю розчиненого кисню - в холодний період до I (1 кат.) класу (відмінна),
влітку - до II (3 кат.) класу (добра) та до III (4 кат.) класу (задовільна);
- за процентом насичення киснем вода у Каховському водосховищі відноситься до
III класу (4 кат.) («задовільна»), у нижньому б ’єфі - до II класу (3 кат.) («добра»).
- за рівнем біхроматної окислюваності у Каховському водосховищі - в основному
до III (4-5 кат.) класу (слабко забруднена та помірно забруднена), у нижньому б’єфі - до II
(3 кат.) - III (4 кат.) класів («досить чиста», «слабко забруднена»);
- за вмістом амонійного та нітритного азоту - до III (4 кат.) класу (слабко забрудне
на), нітратного азоту до II (3 кат.) класу (досить чиста);
- за вмістом сульфатів - до II (2 кат.) класу (чиста);
- за вмістом нафтопродуктів, СПАР - до II (2 кат.) класу («чиста»), фенолів - до II (3
кат.)-Ш (4 кат.) класів («досить чиста», «слабко забруднена»);
- за вмістом загального заліза - до I (1 кат.)- III (4 кат.) класів (від «дуже чиста» до
«слабко забруднена»);
- за вмістом важких металів: міді та цинку до II (2 кат.)-П (3 кат.)-Ш (4 кат.) класів
(«чиста», «досить чиста» та «слабко забруднена»), марганцю до I (1кат.)-П (2кат.) класів
(«дуже чиста» та «чиста»).
За результатами проведених досліджень поверхневих вод Дніпровським басейновим
управлінням водних ресурсів у 2015 році, гідрохімічний стан води у Каховському водос
ховищі та нижньому б’єфі мав сезонні зміни та сезонні коливання якісних показників, які
в цілому відповідали нормативним значенням.
Наслідком погодних умов літа 2015 р. у західному, північному та частині централь
ного регіонів Дніпровського басейну (суха, без опадів, спекотна і майже безвітряна пого
да), а також значного (рекордного) зниження водності, як самого Дніпра, так і його приток
стало те, що високі температури води спричинили, починаючи з другої половини червня
масове «цвітіння» води у водосховищах, і, як наслідок, зниження у воді розчиненого кис
ню, починаючи вже з ІІ декади червня і у подальшому протягом решти літніх місяців і на
віть у першій половині вересня, та ріст показників її органічного забруднення.
У нижньому б’єфі Каховського водосховища спостерігалося достатньо виражене
зниження вмісту розчиненого у воді кисню - 6,4-5,2 мгО2/дм3 (протягом липня, серпня та
вересня), зростання показника ХСК до 27,3 мгО/дм (у вересні) та вмісту марганцю до
0,07 мг/дм (у серпні та жовтні). За цими показниками вода відносилася до III класу - за
бруднена, 4 і 5 категорії - слабко та помірно забруднена.
Протягом жовтня та листопада значення показників покращилися. У жовтні вміст
З
З
розчиненого у воді кисню складав 7,7-8,2 мгО2/дм , показник ХСК - 23,7 мгО/дм , у лис
топаді 7,7-10,0 мгО2/дм3 та 23,7-23,5 мгО/дм3 відповідно.
Гідрохімічний стан води пониззя Дніпра залишався досить стабільним. Так у серпні
вміст розчиненого у воді кисню біля м. Херсона складав 9,8 мгО2/дм3, показник ХСК 24,6 мг О/дм , що є найкращими значеннями для Дніпровського басейну протягом місяця.
Восени відбувалися коливання основних показників якості води в сторону збільшення або
зменшення без різких зламів. Інтегральний показник якості Дніпровської води біля
м. Херсон дозволив віднести її до II класу - добра, 2 категорії - дуже добра.
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Таким чином, воду Каховського водосховища та нижнього б’єфу за більшістю пока
зників за результатами даних спостережень Центральної геофізичної обсерваторії, гідро
хімічної лабораторії Каховської гідрометобсерваторії Департаменту екології та природних
ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації та Дніпровського басейнового
управління водних ресурсів у 2012-2015 р.р. можна віднести до І,ІІ,Ш класів якості («від
мінна», «добра» та «задовільна»), до категорій від «дуже чиста» до «помірно забруднена».
3.7.4 Радіоекологічна ситуація
Радіаційний стан водних об’єктів басейну Дніпра в останні роки визначається пере
важно техногенними радіонуклідами, що змиваються з водозаборів, забруднених внаслі
док аварійних викидів з Чорнобильської АЕС.
Оскільки зараз головним шляхом надходження радіонуклідів до Київського водос
ховища з подальшою міграцією по каскаду Дніпровських водосховищ залишаються води
р. Прип’ять, то умови формування поверхневого стоку на території її водозбору, перш за
все на території зони відчуження, мають вирішальний вплив на радіаційний стан вод всьо
го Дніпровського каскаду.
У січні-червні 2014 року гідрометеорологічні умови, що склались у 30-км зоні від
чуження, не призводили до ускладнень радіаційної ситуації на водних об’єктах зони та
Дніпровської водної системи.
По довжині Дніпровського каскаду водосховищ внаслідок процесів седиментації і
розбавлення Дніпровської води більш чистими водами бокових приток вміст радіонуклі
дів зменшується.
У Каховському водосховищі в районі Нової Каховки у 2014 році значення концент
рацій стронцію-90 і цезію-137 у середньому за півроку становили 26 та 0,40 Бк/м3 відпові
дно (у 2013 році аналогічні показники становили 29 та 0,43 Бк/м ).
У Дніпро-Бузькому лимані у районі Очакова вміст стронцію-90 в середньому за пів
року становив 17 Бк/м3, цезію-137 - 5,2 Бк/м3 (у 2013 р. аналогічні показники складали 14
та 1,8 Бк/м3 відповідно).
3.7.5 С учасний стан техногенного н аван таж ен н я на водні ресурси К аховського
водосховищ а та Н иж нього Д ніпра
Сучасний рівень техногенного навантаження на водні ресурси Каховського водосхо
вища та Нижнього Дніпра оцінюється як дуже значний, що обумовлене великими обсяга
ми водоспоживання та водовідведення.
Основними забруднювачами водних об’єктів є промисловість, комунальне та сільсь
ке господарство. Безпосередньо до Каховського водосховища потрапляють промислові та
побутові стічні води таких промислових центрів, як Запоріжжя, Нікополь та Марганець.
Основними забруднювачами на ділянці Нижнього Дніпра та Дніпро-Бузького лима
ну є системи побутової каналізації та промислові підприємства міст Нова Каховка, Херсон
та Миколаїв.
Найбільш гострою проблемою є відведення стічних вод з м.Берислав. У зв ’язку з
аварійною ситуацією на каналізаційній мережі м. Берислав 3 2002 року здійснюється скид
неочищених стічних вод у Каховське водосховище в обсягах 150-180 тис. м3. Через відсу
тність коштів ліквідація аварійної ситуації затягнулася на невизначений термін.
Великі обсяги забруднюючих речовин потрапляють до Нижнього Дніпра разом зі
стоком р. Інгулець, головним забруднювачем якого є промисловість Криворіжжя. Окрему
проблему при цьому створює утворення значних обсягів високомінералізованих шахтних
та кар’єрних вод Кривбасу. Щорічно у річки Інгулець і Саксагань скидаються без очи
щення до 12 млн. м3 таких вод.
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Незважаючи на розбавлення високомінералізованих вод р. Інгулець Дніпровською
водою, якість води залишається низькою, особливо на початку поливного періоду. Приро
дна відновлювальна функція річки вичерпана. Поливи водою підвищеної мінералізації
призводять до осолонцювання ґрунтів та зниження урожайності сільськогосподарських
культур.
Істотним джерелом забруднення водних об’єктів у водозбірних басейнах Каховсько
го водосховища та Нижнього Дніпра є дренажні води зрошувальних систем, забруднені
пестицидами, гербіцидами, мінеральними солями.
Забруднення природних водних об’єктів басейнів Каховського водосховища та Н и
жнього Дніпра неочищеними і недостатньо очищеними стічними водами підприємств ж и
тлово-комунального комплексу тривалий період була і залишається основною екологіч
ною проблемою.
Проблеми з очисткою стічних вод існують майже у кожному населеному пункті об
ластей. Причиною неякісного очищення стічних вод є застарілі технології, фізична і мора
льна зношеність обладнання і споруд, несвоєчасне проведення поточних і капітальних ре
монтів, відсутність коштів для оновлення, розширення та підтримання в належному стані
очисних споруд.
Значна кількість забруднюючих речовин надходить у водні об’єкти з території насе
лених пунктів, не обладнаних очисними спорудами побутових та зливових вод. Недостат
ня робота комунальних служб, неякісне прибирання вулиць та прибудинкових територій,
низька культура утримання санітарного стану населених пунктів приводить до забруднен
ня поверхневого стоку сміттям, нафтопродуктами та завислими речовинами. Крім того, з
поверхневим змивом із сільськогосподарських угідь і тваринницьких комплексів, із за
брудненими грунтовими водами у поверхневі води потрапляють біогенні елементи та за
лишки агрохімії.
Розораність водозбірних басейнів сягає граничних меж при надто низькому ступені
залісення, на багатьох річках і водоймах ще не закріплені прибережні захисні смуги.
Основним чинником, який заважає вирішенню проблем забруднення води на ділян
ках Каховського водосховища та Нижнього Дніпра є нестача коштів на ремонтні роботи
та інноваційне впровадження сучасних технологій щодо очищення зворотних вод.
3.7.6 В икористання водних ресурсів в басейні К аховського водосховищ а та
пониззі р. Дніпро
Для здійснення досліджень з оцінки сучасного стану використання водних ресурсів в
басейні Каховського водосховища та пониззі р. Дніпро використано дані державного об
ліку водокористування за 2013 р. Розглянуто біля 760 підприємств-водокористувачів, які
звітуються щорічно перед Державним агентством водних ресурсів України за використану
ними воду.
Підприємства-водокористувачі та підприємства-забруднювачі систематизовано за
водогосподарськими ділянками Каховського водосховища (305-92 км) та пониззя р. Дніп
ро (92-41 км), а саме:
Каховське водосховище
I. Запорізька ГЕС - м. Запоріжжя (305-290 км).
II. м. Запоріжжя - м. Марганець (290-240 км).
ПІ. м. Марганець - м. Нікополь (240-210 км).
ГУ. м. Нікополь - м. Берислав (210-105 км).
V. м. Берислав - м. Нова Каховка (105-92 км).
р. Дніпро
VI. м. Нова Каховка - м. Херсон (92-41 км).
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За даними державної статистичної звітності 2ТП-водгосп у 2013 р. з Каховського во
досховища та пониззя р. Дніпро для водопостачання населення й галузей економіки за
брано 3831,22 млн. м3 води, а саме: біля 3774,63 млн. м3 або 98,5 % - з поверхневих дже3
3
рел (з них 3720,68 млн. м або 98,6 % з Каховського водосховища та 62,14 млн. м або
1,4 % - з р. Дніпро) і 56,6 млн. м3 або 1,5 % - з підземних джерел.
Використання свіжої води становить в цілому 1034,74 млн. м , з них з Каховського
водосховища - 986,45 млн. м3 або 95,4 %, а з р. Дніпро - 48,29 млн. м3 або 4,6 %. До цього
виробничі потреби задовольняються 913,71 млн. м води або 87,7 % від загального спожи
вання, господарсько-питні - 70,53 млн. м3 або 7,5 %, на зрошення потрібно 46,346 млн. м3
або 4,5 %, на сільськогосподарське водопостачання та ставково-рибне господарство - 3,6
млн. м3 або 0,3 %. Найбільшими споживачами води в регіоні є промисловість - 86,4 % від
загального об’єму використаної свіжої води, потім комунальне - 7,1 % і сільське - 6,5 %
господарства.
Порівняно з 1990 р. забір води в 2013 р. в регіоні дослідження зменшився майже в
2 рази, а об’єм використаної води - у 5 разів, що обумовлено скороченням водопостачання
в промисловості внаслідок спаду виробництва та зменшення подачі води на зрошення.
Основні показники використання води у 2013 році, свідчать про таке: загальна кіль
кість звітуючих водокористувачів в регіоні нараховує 758 підприємств, з них 578 (76,3 %)
розташовано в басейні Каховського водосховища, а 180 (23,7 %) - в пониззі р. Дніпро.
Найбільша їх кількість зосереджена в межах ІІ і V ділянок водосховища та VI ділянці на
р. Дніпро. На зазначених ділянках у 2013 р. підприємствами-водокористувачами з водних
джерел забрано 3794 млн. м3 або 98,7 % від загального забору, причому 97,1 % припадає
на Каховське водосховище.
В цілому найбільшими водоспоживачами на всіх 6 водогосподарських ділянках є:
структурна одиниця «Запорізька ТЕС» ПАТ «Дніпроенерго» (м. Енергодар), Управління
ГКМК (м. Каховка), Управління ПКК (м. Таврійськ), ДПП «Кривбаспромводопостачання»
(м. Кривий Ріг), Управління каналами Північно-Рогачицької зрошувальної системи, МКП
«Миколаївводоканал» (с. Микільське, Бєлозерський р-н), КП «Нікопольське ВУВКГ»
(м. Нікополь), ПрАТ «Енергоресурси» (м. Нікополь), ДУ «Новокаховський рибоводний
завод частикових риб», а також ряд підприємств сільського господарства.
3.7.7 Я кість води та дж ерела забруднення поверхневих вод К аховського
водосховищ а та нижнього б’єфу К аховської ГЕС-2
В Каховське водосховище у 2013 р. сумарно з 18,3 млн. м забруднених (без очи
щення та недостатньо очищених) і нормативно очищених стічних вод скинуто: 13,3 тис. т
мінеральних речовин (за величиною сухого залишку), біля 1,9 тис. т сульфатів, 2,4 тис. т
хлоридів, 127,7 т магнію, 188,4 т кальцію, 121,3 т натрію, 329 т завислих речовин, 278 т
легкоокиснюваних органічних речовин (за величиною БСКп), 12 т амонійного азоту, 4 т
нітритного і 902 т нітратного азоту, 86,2 т фосфатів, а також 6,3 т дев’яти важких металів
(з них 3,4 т заліза, 0,8 т алюмінію, 1,8 т фторидів) і біля 3 т органічних речовин токсичної
дії (нафтопродукти - 1,1 т, СПАР - 1,96 т).
Основними забруднювачами Каховського водосховища і пониззя р. Дніпро є підпри
ємства комунального господарства та промисловості. Їх частка становить біля 100 % зага
льних скидів забруднюючих речовин. Промисловість представлена в основному енергети
чним комплексом. На сьогодні при нестабільній роботі промислових підприємств вони
забруднюють воду Каховського водосховища в меншій мірі, ніж 20 років тому. Їх частка в
забрудненні водних об’єктів регіону досліджень не перевищує 14 % від загального скиду
забруднюючих речовин. В основному вони розташовані в межах II і III ділянок на Кахов
ському водосховищі. Щодо сільського господарства, то у зв’язку з різким зменшенням
площ зрошення їх частка в забрудненні водних об’єктів не перевищує 2 %.
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Крім точкових джерел забруднення слід зазначити й несанкціоновані аварійні скиди,
що надходять у водні об’єкти від різних водокористувачів, та невраховані забруднення від
дифузних джерел. Здебільшого забруднюючі речовини надходять з поверхневим стоком з
сільськогосподарських угідь і від промислових підприємств. Але цей вид забруднення в
роботі не враховували за браком достовірних вихідних даних.
Для здійснення екологічної оцінки якості води Каховського водосховища і р. Дніпро
в межах м. Херсон проаналізовано дані 22 пунктів спостережень Державної гідрометеоро
логічної служби України (Держгідромету) та Дніпровського басейнового управління вод
них ресурсів (БУВР), розташованих від м. Запоріжжя (305 км від гирла) до м. Херсон
(41 км від гирла) і згрупованих на 6 ділянках за роками
різної водності: маловодним о
2001 р. (об’єм стоку в басейні Дніпра становить 42,3 км ), середніми за водністю - 2005 і
2009 рр. (об’єми стоку
становлять відповідно 55,6 і 51,0 км3) і багатоводним - 2013 р.
з
(об’єм стоку 63,5 км ). Оцінку якості зазначених водних об’єктів виконано за компонен
тами сольового складу, трофо-сапробіологічними критеріями та критеріями вмісту специ
фічних речовин токсичної дії згідно з вимогами «Методики екологічної оцінки якості по
верхневих вод за відповідними категоріями».
Мінералізація води Каховського водосховища й пониззя р. Дніпро у вегетаційний
період (з весни до осені) суттєво не змінюється та становить до 370 мг/дм3 за середніми її
з
значеннями та до 400 мг/дм - за найгіршими. Не відрізняється мінералізація Дніпровської
води й у різні за водністю роки. Так, в багатоводний 2013 р. вона становила біля
363 мг/дм за середніми значеннями і до 400 - за найгіршими. У маловодному 2001 р. в
пригирловій ділянці р. Дніпро мінералізація дещо зменшилася до 340 мг/дм3 за середніми
значеннями й залишилася на такому ж рівні за найгіршими (450 мг/дм ). У середні за вод
ністю роки (2005 і 2009) мінералізація становила 370 мг/дм3 за середніми значеннями та
до 400 мг/дм3 - за найгіршими. Визначено більш-менш стабільний сольовий склад Дніп
ровської води, що пояснюється створенням Кременчуцького, Дніпродзержинського (1960
1964 рр.) і Київського (1965 р.) водосховищ внаслідок чого сезонна динаміка мінералізації
води у верхній частині водосховища змінилася й обумовлюється не гідрологічним, а еко
логічним режимом вище розташованих водосховищ.
Протягом всього періоду спостережень на репрезентативних ділянках Каховського
водосховища та пониззя р. Дніпро значення індексу сольового складу в цілому залишаєть
ся майже незмінним: І1=2,0, категорія 2, субкатегорія 2, ІІ клас якості за найгіршими зна
ченнями і І1=1,7, категорія 2, субкатегорія 2(1), ІІ клас якості - за середніми величинами.
Порівняння результатів оцінки якості води на репрезентативних ділянках Каховсько
го водосховища і пониззя р. Дніпро за узагальненими показниками та характеристиками
сольового складу в вегетаційний період в цілому дозволило віднести Дніпровські води до
«дуже добрих», «чистих», прісних, гіпогалинних за найгіршими значеннями та до «дуже
добрих», «чистих» з ухилом до «відмінних», «дуже чистих», прісних, гіпогалинних вод за середніми. Незмінною залишається і сольова формула води. За класифікацією
О.О. Альокіна вода усіх ділянок досліджень вибраних водних об’єктів відноситься до гідрокарбонатного класу групи кальцію, другого-третього типу.
Води приток Каховського водосховища Конки, Томаківки і Базавлук є більш мінера
лізованими. Це обумовлено тим, що в Степовій зоні, яка характеризується перевищенням
випаровування над атмосферними опадами і значним поширенням практично водонепро
никних лесовидних суглинків, формуються води малих річок з фоновою мінералізацією
понад 1000 мг/дм3 (р. Конка
- 1500 мг/дм3 навесні; р. Базавлук - 872 мг/дм3
навесні, 1511
з
ф
з
мг/дм3 влітку, 1500 мг/дм взимку) і навіть до 3000 мг/дм3 (р. Конка влітку - 2282 мг/дм і
взимку - 2695 мг/дм3). Але слід зазначити, що всі перелічені притоки мають незначний
річний стік (від 0,04 до 0,8 км3) і в порівнянні з основним водотоком не можуть суттєво
впливати на ступінь мінералізації води Каховського водосховища.
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3.8 Грунтовий покрив
Згідно з Грунтовою картою України 1977 року ґрунт в районі Каховської ГЕС кла
сифікується як дерново-піщаний і глинисто-піщаний, в основному неоглеєний в комплексі
зі слабо гумінованими пісками і чорноземним піщаним ґрунтом.
В районі ділянки проектування, безпосередньо на греблі Каховської ГЕС, грунтовий
покрив складають антропогенні грунти, покриті рудеральною рослинністю. Алювіальні
грунти поширені в районах, що періодично затоплюються. На півострові Козацькому пе
реважають алювіальні грунти та зустрічаються слаборозвинені піщані грунти, які легко
піддаються ерозії, з низьким вмістом води і поживних речовин.

3.9 Флористичні комплекси зони впливу проектування
Рослинний світ зони впливу запроектованої Каховської ГЕС-2 представлений 7 флорокомплексами. За попередніми даними ця територія, яка повністю входить в межі Націо
нального природного парку „Нижньодніпровський”, характеризується значним біорізноманіттям - 567 видів судинних рослин, серед яких значна кількість ендемічних, субендемічних, погранично-ареальних, реліктових та раритетних видів, що характеризують дану
флору як таку, що має високий природоохоронний статус та важливе наукове значення.
За результатами експедиційних досліджень в зоні безпосереднього впливу КГЕС-2
та прилеглих територій в межах НІ 111 «Нижньодніпровський» виявлено 17 раритетних ви
дів, занесених до 3-го видання Червоної книги України (2009) та 18 видів рослин регіона
льного созологічного статусу, внесених до списку рідкісних рослин Херсонської області.
Водяний горіх плаваючий та сальвінія плаваюча занесені також до Додатку І Бернської
конвенції.
В зоні впливу КГЕС-2 виявлені угруповання формацій, занесені до Зеленої книги
України (2009): рдесника сарматського, сальвінії плаваючої, водяного горіху плаваючого,
латаття білого, глечиків жовтих, плавуна щитолистого, ряски горбатої, стрілолисту стрілолистого та ін.
В зоні впливу КГЕС-2 виявлені 12 угруповань формацій занесених до Зеленої книги
України (2009).
Сучасний стан флори досліджуваного регіону характеризується значним посиленням
антропогенного впливу. При синантропізації паралельно відбуваються два основні проце
си: з одного боку - вимирання і пригнічення природних елементів флори, а з іншого - зба
гачення її адвентивними видами. Це стало причиною значної трансформації природних
флористичних комплексів і формування на їх основі угруповань з досить одноманітним і
збіднілим видовим складом.
На всій площі земель, територій зони впливу КГЕС-2, цілісні осередки природної
флори чергуються з порушеними і часто вкрай синантропізованими ділянками.

3.10 Фауністичні комплекси зони впливу проектування
Район будівництва становить собою екотонну зону, тобто територію змішання різ
них природних елементів, що загалом повинне призводити до підвищення біорізноманіття. Але, враховуючи значний ступінь антропогенного навантаження, згаданий екотонний
фактор тут практично відсутній.
В цілому, річкова долина із заплавами є інтразональною зоогеографічною структу
рою, що, в певній мірі, виявлене і для фауністичних комплексів заплави нижньої течії
Дніпра у межах будівництва. Більшість видів хребетних тварин, що мешкають у дослі
джуваному регіоні, зустрічаються, як по всій заплаві нижче по течії від дамби ГЕС, так і
вздовж Каховського водосховища вище неї. Суттєву частину їх становлять синантропні
види, які завдяки високій щільності людських поселень у межах регіону є досить розпо
всюдженими у таких біотопах.
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Загалом, треба відмітити, що тваринні комплекси району будівництва Каховської
ГЕС-2, хоча є частково збідненими, але в цілому є репрезентативними в зоогеографі
чному відношенні. Окрім цього, тут спостерігається змішання правобережних та лівобе
режних степових фауністичних елементів, що підвищує видове різноманіття досліджува
ної ділянки.
Комахи. Ентомофауна в зоні будівництва є типовою для Дніпровських плавнів та
надзаплавних терас. Її основне ядро складають водні, літоральні, лучні та степові види.
Досить специфічним є комплекс видів, пов'язаних з напівзануреною рослинністю. Окремо
слід відзначити представників комплексу штучних лісів, які суттєво збільшують загальне
ентомологічне різноманіття. Водні комахи представлені здебільшого напівтвердокрилими
і твердокрилими. Основу ентомокомплексів на суходолі у зоні ГЕС складають представ
ники рядів: богомоли, прямокрилі, рівнокрилі хоботні, напівтвердокрилі, твердокрилі,
сітчастокрилі, лускокрилі, перетинчастокрилі, двокрилі.
Хребетні тварини. Загальний аналіз розподілу наземних хребетних тварин по біо
топам району планованого будівництва дозволив виділити такі фауністичні комплекси:
Водно-болотний та біляводний фауністичний комплекс. Сюди відносяться тварини,
що оселяються в прирусловій заплаві та біля тимчасових водойм, що утворилися після
сходу повені та добування гальки.
З ссавців це: водяна нориця, ондатра, кутора мала та, інколи, нутрія. В останні роки
різко зростає чисельність бобра. Рідкісними є видра та норка американська, що ведуть напівводний спосіб життя. Мишу-крихітку та нічницю водяну також можна умовно віднести
до біляводного фауністичного комплексу.
Серед птахів зустрічаються баклан великий, очепури велика і мала, чаплі сіра та ру
да, квак, лебідь шипун, крижень, лиска, мартини звичайний та жовтоносий, крячки білок
рилий, білощокий, чорний та річковий, рибалочка. Можуть гніздитися окремі пари орлана-білохвоста та луня болотяного.
З плазунів та земноводних до цього комплексу входять тритони (гребінчастий, зви
чайний та дунайський), вужі звичайний та водяний, жаби озерна та їстівна, кумка червоночерева, черепаха болотяна, а у період розмноження - також ропухи, жаба гостроморда
та квакша звичайна.
Лісовий фауністичний комплекс. Включає види, які мешкають в різних типах лісо
вих біотопів, які дуже обмежено представлені у зоні будівництва ГЕС. Згадані біотопи
складають деревні зарості з переважанням тополі білої та верби вздовж берегів численних
островів та на схилах долини.
Серед ссавців тут домінують бурозубка звичайна, миші лісова та мала, присутні біл
ка звичайна, куниця звичайна, заєць сірий, їжак білочеревий, лисиця звичайна, тхір лісо
вий, ласка звичайна, окремі види кажанів. У більш-менш великих лісових масивах та на
островах зустрічаються свиня дика та козуля європейська.
Птахи представлені численними тут боривітром звичайним, горлицею садовою, оду
дом, дятлами сірійським та великий строкатим, сорокопудами чорнолобим і терновим,
шпаком звичайним, зябликом, синицею великою, вороновими, дроздами. Нечисленні: со
ва вухата, вивільга, соловейко східний, щиглик, костогриз.
З земноводних зустрічаються ропуха звичайна та жаба гостроморда.
Лучно-степовий фауністичний комплекс. Включає тварин, які населяють відкриті
місця, захисні дамби, пасовища та с/г угіддя.
З ссавців тут мешкає нориця лучна, миша польова, бурозубка звичайна, ласка, захо
дять лисиця, заєць сірий та їжак білочеревий; полюють кажани. Рідкісним є горностай та
бурозубка мала.
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Серед птахів - жайворонки степовий і польовий, щеврик польовий, плиска чорного
лова, щиглик, шпак звичайний, просянка. З плазунів та земноводних зустрічаються ящірка
прудка, полоз жовточеревий та, рідко, гадюка степова.
Синантропний комплекс. Охоплює тварин, мешкання яких тісно пов’язане з діяль
ністю людини. Вони, як правило, оселяються безпосередньо у населених пунктах або по
руч з ними. Цей комплекс добре представлений у зоні Каховської ГЕС, тому що Дніпро
тут з обох берегів майже повністю оточений ланкою сіл та міст, а також зоною стаціонар
ної рекреації.
Ссавці представлені кажанами, які оселяються на горищах людських будівель, біло
зубкою малою, мишею хатньою, пацюком сірим, тхором лісовим та куницею кам’яною.
Птахи є найбільш численною синантропною групою: горлиця звичайна, серпокрилець чорний, посмітюха, горобці хатній і польовий, горихвістка чорна, ластівки сільська і
міська, ворона сіра, галка тощо.
З земноводних та плазунів у антропогенних біотопах зустрічаються тільки часнич
ниця звичайна та, частково, ящірка прудка і квакша звичайна.
Рідкісні та охоронювані види. В районі майбутнього будівництва ГЕС-2 зустріча
ються окремі види тварин, занесених до Червоної книги України (2009). З видів комах, що
внесені в Червону книгу України відмічені: дозорець-імператор, махаон, подалірій, стріч
карка малинова. Один з зареєстрованих видів - бражник обліпиховий, внесений в Євро
пейський червоний список.
Повний список «червонокнижних» комах, які можуть бути виявлені в досліджува
ному районі, наведений у науково-технічному звіті інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена.
Хребетні тварини, занесені до Червоної книги України. Аналіз складу рідкісних та
раритетних видів хребетних, що мешкають на території будівництва або в прилеглих еко
системах, дозволив встановити, що більшість їх є представниками комплексів закритих
біотопів: лісового та чагарникового, а також біляводних і водно-болотних угідь.
Серед рідкісних земноводних та плазунів, виявлених у межах будівництва ГЕС-2,
представниками Червоної книги України є тритон дунайський, гадюка степова та полоз
жовточеревий. Останні два види зустрічаються спорадично.
Попередні дослідження показали, що Нижній Дніпро та район Каховської ГЕС ма
ють певне значення також для ряду видів птахів, занесених до Червоної книги України:
пелікан рожевий, баклан малий, чапля жовта, огар, чернь білоока, гоголь, крех середній,
скопа, орлан-білохвіст, шуліка чорний, лунь польовий, ходуличник, мартин каспійський.
Найбільш звичайним з них є баклан малий та ходуличник. Більшість з згаданих видів зу
стрічаються тут тільки у міграційний період та під час живлення.
Рідкісні ссавці району будівництва представлені 13 видами з Червоної книги Украї
ни - кутора мала, вечірниця мала, вечірниця руда, нічниця водяна, лилик двоколірний,
кажан пізній, нетопир-карлик, нетопир лісовий, нетопир середземноморський, хом’ячок
сірий, тхір лісовий, видра річкова. Всі вони мешкають у дельті Дніпра, але в дуже обме
женій кількості. Найбільш звичайним з них наразі є кажани, усі види яких зараз занесені
до останнього видання Червоної книги України (2009).
До головних мисливських видів птахів, що зустрічаються в районі будівництва К а
ховської ГЕС-2 та на суміжних територіях можна віднести крижня, попелюха, лиску, фа
зана, припутня та горлицю звичайну.
Мисливські ссавці є досить суттєвим елементом мисливської фауни зони будівницт
ва. Серед них слід відзначити ондатру, куницю кам’яну, норку американську, лисицю зви
чайну, собаку єнотовидного, свиню дику, козулю європейську та зайця сірого.
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3.11 Характеристика іхтіофауни
Каховське водосховище належить до рибогосподарських водних об'єктів загально
державного значення, що зумовлює можливість його використання для промислового ви
лову риби, який здійснювався протягом практично всього періоду існування водосховища.
Первинний склад іхтіофауни Каховського водосховища сформувався за рахунок ви
дів, що перебували в р. Дніпро в зоні затоплення із істотним впливом напівпрохідних
форм Нижнього Дніпра та Дніпровсько-Бузької гирлової системи.
До складу іхтіофауни в перші роки існування водосховища входило 47 видів, основ
ними з яких були плоскирка, синець, лящ, чехоня, тюлька, верховодка, окунь. На даний
час іхтіофауна Каховського водосховища нараховує 42 види риб, які належать до 15 ро
дин, з яких промислове значення мають біля 20 видів. Основними тенденціями змін у ви
довому складі та видах-домінантах іхтіофауни Каховського водосховища була елімінація
стенобіонтних та реофільних видів, тоді як лімнофільні представники понто-каспійського
прісноводного, і, меншою мірою, бореально-рівнинного фауністичних комплексів отри
мали в умовах зарегульованого стоку знайшли сприятливі умови існування. Головними
чинниками були зміна гідрологічного режиму, утворення стагнаційних зон з озерним ха
рактером біотопів, накопичення надлишкової органічної речовини, яка частково акумулю
ється у макрофітах, частково - в детриті, що спричинює інтенсифікацію процесів зарос
тання та замулення критичних для забезпечення життєвого циклу риб біотопів, та пору
шення природних міграційних шляхів риб.
На даний час основними промисловими видами риб Каховського водосховища є
лящ, сріблястий карась, плітка. В уловах ставних та закидних неводів домінуюче поло
ження (до 70 % загальної маси) займають вселені рослиноїдні риби (білий, строкатий товстолоби та їх гібриди).
Більшість представників аборигенної іхтіофауни Каховського водосховища є консументами другого порядку, частка представників більш високих трофічних рівнів в загаль
ній іхтіомасі є відносно невеликою - 3-5 %. Домінуюче положення як за чисельністю, так і
іхтіомасою, серед промислових видів, на відміну від інших водосховищ Дніпра, займають
риби-зоопланктофаги. Серед екологічних груп (за типом нерестового субстрату) основу
іхтіокомплексу складають фітофільні види (94,1 % загального промислового запасу).
Каховське водосховище, на відміну від інших водосховищ каскаду, характеризується
недостатнім рівнем розвитку нерестового фонду, який, до того ж, нерівномірно розподі
лений за частинами водосховища. Основними нерестовищами на Каховському водосхо
вищі є незамулені або слабко замулені ділянки з глибинами до 2 м, захищені від вітрового
та хвильового впливу, з розвиненим нерестовим субстратом. Нерестовища, більше прида
тні для відтворення фітофільних видів риб, зосереджені у верхній частині водосховища.
Облікова малькова зйомка на станціях нижньої частини водосховища у 2014
2015 рр. показала переважання непромислових та малоцінних у промисловому відношен
ні видів. Промисловий вилов риби на Каховському водосховищі, який протягом 2000
2009 рр. набув загальної тенденції до збільшення, у 2010-2012 рр. знову зменшився до середньобагаторічного рівня 2,3-2,4 тис. т.; у 2013 р. - 2,6 тис. т. Фактична промислова рибопродуктивність водосховища в 2013 р. склала 11,8 кг/га, що помітно менше середньої
по каскаду.
Склад іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової області в період 1931-1960 рр. налі
чував 79 видів риб, що належать до 20 родин. Найчисельнішою за кількістю видів була
родина коропових - 26 видів. Другою за кількістю видів було родина бичкових - 16 видів.
Потім йшли окуневі (7 видів), осетрові (5 видів), оселедцеві (4 види). Осетрові були пред
ставлені білугою, шипом, стерляддю, чорноморсько-азовським осетром і севрюгою. З чи
сла оселедцевих реєструвалися чорноморсько-азовський оселедець, чорноморський пуза
нок, чорноморський шпрот і чорноморсько-азовська тюлька.
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У 1961-1985 рр. в Дніпровсько-Бузькій гирловій області мешкав 81 вид риб (в тому
числі і ті, що тимчасово заходили з Чорного моря), які відносяться до 21 родини. Прісно
воді були представлені 39 видами, морські - 17, солонуватоводні - 12, прохідні та напівпрохідні (далі - прохідні) - 12 видами.
На сучасному етапі в Дніпровсько-Бузькій гирловій області реєструється 73 види
риб, що належать до 21 родин. Прісноводих видів налічується 35, морських - 12, солонуватоводних - 11, прохідних - 15 видів. Останніми роками у складі іхтіофауни гирлової
системи починає реєструватися піленгас, який розповсюдився майже по всій акваторії
Дніпровсько-Бузького лиману із заходом в пониззя Дніпра, зокрема, в район м. Херсона.
У верхній частині пониззя Дніпра мережа нерестовищ є досить обмеженою. У мину
лому найбільш продуктивним був Собецький лиман. В сучасних умовах ця водойма є дос
татньо зарослою ВВР. Відсоток зарощеності досягає 90%. Лиман є досить замулений вна
слідок практично повної відсутності проточності. Протоки і єрики заросли макрофітами,
замулилися і не забезпечують задовільний водообмін. Такі нерестовища як оз. Кругле, Д о
вге, Хрещате втратили стовідсотково свою значимість. Причини ті ж самі - відсутність
належного водообміну. На інших озерах, розташованих дещо нижче за течією, але на тій
же системі заплавних озер острову Казацький, за нашого часу відбувається нерест срібля
стого карася та частково ранньою весною заходить для відтворення щука. Основними не
рестовищами такого типу тут є Великі Дуплечі, Малі Дуплечі та Лебедине.
На відміну від Каховського водосховища, основу угруповань молоді риб на мілково
дних ділянках пониззі Дніпра (в тому числі і заплавних озер), формують промислові види,
на частку яких у 2014-2015 рр. припадало в середньому 54,4 % загальної кількості молоді
риб в уловах. Серед цієї групи домінуючим видом є сріблястий карась (16,6 % загальної
чисельності), який фіксується практично на всіх станціях; достатньо високою є чисель
ність тарані (5,2 %) та плоскирки (16,9 %). Серед непромислових видів, як і в Каховському
водосховищі, домінує гірчак (24,7 % загальної чисельності).
Основу промислової іхтіофауни пониззя Дніпра складають фітофільні напіврохідні
(тарань, лящ, сазан, судак) та туводні риби (карась сріблястий, лин, плоскирка, окунь, щу
ка), які нерестяться переважно на затопленій заплаві та в заплавних водоймах.
На даний час через скорочення обсягів рибоводно-меліоративних робіт умови при
родного відтворення і нагулу напівпрохідних і прісноводних риб у заплавних водоймах
погіршилися (замулення, обміління, заростання і заболочування). П ов’язано це перш за
все зі зниженням водообміну та зменшенням швидкості течій. Рибопродуктивність у по
низзі Дніпра продовжує знижуватися. Зараз вона досягла майже критичних значень
6,1 кг/га (за винятком вилову тюльки), тобто знизилась більш ніж на порядок порівняно з
останніми роками.

3.12 Території та об’єкти природно-заповідного фонду
Велика ділянка нижньої течії Дніпра з прилеглими територіями від Каховської ГЕС
до Дніпровського лиману є одним з найцінніших заплавно-літоральних об’єктів Європи.
Основою національного природного парку «Нижньодніпровський» (Указ Президента
України № 657 від 24.11.2015 р.) є дельта Дніпра, яка відрізняється виключним різномаїттям і має велике значення для його збереження.
Національний природний парк площею 80177,80 га створено в межах територій Білозерського, Бериславського, Голопристанського, Цюрупинського районів міст Херсон та
Нової Каховки Херсонської області. Карта схема Національного природного парку «Ниж
ньодніпровський» наведено в додатку Е.
У парку виділяють три райони: Верхній, Центральний та Нижній, а на їх території
відповідні зони. В зоні впливу Каховської ГЕС-2 знаходиться верхній природнорекреаційний район парку.
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Верхній природно-рекреаційний район, площею 43200 га охоплює заплавні та час
тину надзаплавних ділянок від греблі Каховської ГЕС до с. Антонівки з великими площа
ми лісопаркових ландшафтів, водойм, водотоків, ділянок степових схилів з відслоненнями
вапняків з численними рідкісними, реліктовими і ендемічними видами. Господарювання помірно-інтенсивне - випас худоби, сінокосіння, посіви с/г культур, дачні ділянки. Насе
лені пункти - Дніпряни, Козачі Лагері, Кринки та деякі інші.
Рекреаційне навантаження помірно інтенсивне. Тут розміщений ботанічний заказник
“Інгулецький лиман”, зоологічні заказники “Кринківське поселення бобрів” та “Микильське поселення змій” . На території Верхнього району виділено 5 зон: зона абсолютної за
повідності, заповідно-туристична (природоосвітня), рекреаційна, господарська, буферна.
В межах парку збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук,
піщаних степів, степових схилів Дніпра, відслонень гірських порід.
Херсонським державним університетом було розроблено проект створення націона
льного природного парку «Нижньодніпровський», відповідно до якого територія Парку
включає 15 об’єктів природно-заповідного фонду України загальнодержавного і місцевого
значення. Тут зосереджено близько 1500 видів судинних рослин, більше 1000 безхребет
них водних тварин, 67 видів риб, 9 видів земноводних, 9 видів плазунів, 258 видів птахів
та 40 видів ссавців.
До різних природоохоронних списків занесено 350 видів біоти, серед яких 62 види
рослин і грибів та 288 видів тварин. До Червоної книги України занесено 147 видів біоти,
серед яких 29 видів рослин та грибів і 118 видів тварин. До Зеленої книги України відне
сено 21 рослинне угруповання.
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4 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ
4.1 Водогосподарське обґрунтування
При прийнятій встановленій потужності ГЕС-2 250 МВт у результаті розрахунків за
127- річним стоковим рядом за 1885/86-2011/12 роки були визначені водноенергетичні по
казники ГЕС-1+ГЕС-2, які представлені у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 - Водноенергетичні показники ГЕС-1+ГЕС-2 за відсутності заходів що
до збільшення водовіддачі Дніпровського каскаду
Показник
1 Встановлена потужність ГЕС-1+ГЕС-2, МВт
у тому числі:
ГЕС-1
ГЕС-2
2 Максимальна наявна потужність при суміс
ній роботі ГЕС-1+ГЕС-2, МВт
у тому числі:
ГЕС-1
ГЕС-2
3 Річний виробіток електроенергії,
млн. кВт-год
3.1 Середньобагаторічний:
у тому числі:
- піковий
- позапіковий
3.2 У найбагатоводнішому році
(1933/34 рр.)
у тому числі:
- піковий
- позапіковий
3.3 У наймаловоднішому році
(1922/23 рр.)
у тому числі:
- піковий
- позапіковий
3.4 В році 50%-ої забезпеченості
у тому числі:
- піковий
- позапіковий
3.5 В році 90%-ої забезпеченості
у тому числі:
- піковий
- позапіковий

Значення показника при піковому режимі
роботи ГЕС-1+ГЕС-2 впродовж
чотирьох годин
шести годин
585
585
335
250

335
250

641

634

322
319

320
314

1416

1403

782
634

994
409

2667

2630

936
1731

1384
1246

598

611

598
0
1389

611
0
1420

640
749
906

1144
276
910

587
319

671
239

Як видно з даних таблиці 4.1, піковий виробіток при роботі ГЕС-1+ГЕС-2 у 6-ти го
динній зоні графіку навантаження вище, ніж у 4-х годинній зоні, в той же час позапіковий
виробіток - нижче.
Це пов’язано з залученням більшого об’єму стоку для роботи у піковій зоні при доАркуш
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бовому регулюванні потужності та, відповідно, зменшенням об’єму стоку, який за
лишається для позапікового виробітку.
В перспективі на Дніпровському каскаді можуть бути проведені заходи щодо збіль
шення гарантованої водовіддачі, які дозволять збільшити безповоротне водоспоживання в
басейні Дніпра. У зв'язку з цим, показники енерговіддачі ГЕС-1 + ГЕС-2 можуть бути
зменшені.
При відновленні літньо-осіннього спрацювання Каховського водосховища шляхом
будівництва насосної станції в голові зПівнічно - Кримського каналу гарантоване безповоротне водоспоживання складе 10,3 км .
Як показали орієнтовні водноенергетичні розрахунки узагальненим способом, при
цьому водоспоживанні показники енерговіддачі зменшуються:
- середньобагаторічний
1293 млн.кВт*год або на 8,7 %;

виробіток

електроенергії

з

1416

млн.кВт*год

до

- гарантована середньозимова (ХІІ-Ш) потужність 90%-ої забезпеченості з 112 до
100 МВт або на 10,7%.
Зменшення середньобагаторічного виробітку відбудеться, в основному, за рахунок
позапікової її частини.
При зниженні гарантованої потужності до 100 МВт забезпечена тривалість викорис
тання наявної потужності ГЕС-1 + ГЕС-2 в добовому графіку завантаження складе
3,74 години замість 4,19 години.

4.2 Стисла характеристика проектованого об’єкту
4.2.1 М ісце розташ ування, склад та ком поновка споруд
Місце розташування основних споруд ГЕС-2 (рекомендований варіант) було визна
чене на основі виконаного вибору місця розташування основних споруд ГЕС (1606-14-Т2).
Основні споруди розташовуються в правобережному примиканні існуючої земляної
греблі Каховської ГЕС. Вісь споруд перпендикулярна осі земляної греблі і перетинає її на
ПК2+00, а підвідний і відвідний канали мають криволінійний обрис і плавно спрягають
проточний тракт споруд ГЕС-2 з дном водосховища і річки.
У цьому варіанті споруди ГЕС-2 розміщені, в основному, на незатоплюваних відміт
ках і на мілководді, що значно полегшить проведення робіт зі зведення споруд.
В результаті виконаного порівняння варіантів компоновки за рекомендований було
прийнято варіант пригребельної компоновки ГЕС-2, при наступному складі споруд:
- тимчасова гребля;
- підвідний канал;
- водоприймач;
- залізобетонні водоводи;
- будівля ГЕС з монтажним та пристанційним майданчиками;
- відвідний канал;
- розподільчий пристрій.
Всі споруди ГЕС-2 практично розташовані в межах існуючої земляної греблі ГЕС-1,
при цьому на гребені існуючої греблі зберігається залізнична колія на відм. +20,000 м і
автомобільна дорога на відм. +16,800 м зі сторони нижнього б’єфу, з якої на пристанцій
ний майданчик будівлі ГЕС-2 на відм. +13,830 м передбачений під'їзд як з правого берега,
так і з лівого.
На пристанційному майданчику зі сторони нижнього б'єфу розташований критий ро
зподільчий пристрій КРПЕ-330 кВ і службово-виконавчий корпус СВК.
Аркуш
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Схема генплану та транспорту наведено у додатку (1606-18-1). Підвідний канал повною довжиною 336,00 м складається з двох частин:
- перша ділянка довжиною 118,30 м криволінійного обрису радіусом 150,00 м вико
нується в тілі існуючої греблі. Канал прямокутного перетину трапецієподібний в плані,
шириною 95,00 м в примиканні до водоприймача, утворюється підпірними кутиковими
стінами змінної висоти і довжини. Довжина підпірних стін по лівому борту каналу 140.00 м, по правому борту - 240,00 м. Дно каналу горизонтальне на довжині 79,30 м на
відм.+4,700 м з кріпленням залізобетонними плитами, на відстані 40,00 м від входу в во
доприймач з похилом 1:4 знижується до відм. Мінус 4,000 м.
- друга ділянка каналу, що забезпечує сполучення з водосховищем, довжиною
217,70 м, прямолінійна. Вісь каналу становить кут 45 ° з віссю існуючої греблі. Перетин
каналу трапецієподібний шириною 160,00 м, борти виконані із закладенням 1:5. На дов
жині 135,20 м дно каналу горизонтальне на відм.+ 8,000м сполучається з відм. +4,700 м
похилою ділянкою довжиною 82,50 м із закладенням 1:25. На похилій ділянці виконується
кріплення дна каналу кам'яною накидкою. Стіни і плити кріплення дна розрізані деформа
ційними швами.
Водоприймач розташований на відстані 64,70 м від осі існуючої греблі в сторону
верхнього б'єфу. Довжина водоприймача вздовж потоку 25,50 м і впоперек потоку 99,00 м.
Водоприймач має 8 водоприймальних отворів розміром 10,125х20,20^) м, розділених би
ками товщиною по 2,00 м. Розміри водоприймальних отворів визначені з умови забезпе
чення допустимих швидкостей на сміттєзатримуючих решітках .
Для зменшення втрат напору та забезпечення сприятливих гідравлічних умов підве
дення потоку до турбін поріг водоприймальних отворів заглиблений до відм. мінус
4.000 м, а забральна стінка має еліптичний обрис. Водоприймач обладнаний 8-ма
з ’ємними сміттєзатримуючими решітками, 4-ма експлуатаційними та 2-ма плоскими, ков
зними аварійно-ремонтними затворами, які обслуговуються козловим краном в.п. 2х140 т,
розташованим на верхньому перекритті водоприймача з відм.+20,000 м, що збігається з
відм. гребеня існуючої земляної греблі.
З правого боку від водоприймача передбачено затворосховище і ремонтний майдан
чик. Забезпечений під'їзд автотранспорту в зону обслуговування крана з автодороги, що
проходить по гребеню існуючої греблі.
Напірні залізобетонні водоводи забезпечують підведення води до агрегатів ГЕС-2 і
являють собою масивну 8-очкову нерозрізну залізобетонну трубу, довжиною вздовж по
току 92,70 м, поперек потоку 99,00 м. Водопровідні отвори прямокутні. У примиканні до
водоприймача мають розміри 10,125х9,00(^ м. У примиканні до будівлі ГЕС для сполу
чення з проточним трактом гідроагрегату висота водопровідних отворів збільшується до
розміру 12,75 м при постійній ширині. Товщина биків 2,00 м. Напірні водоводи засипані,
на їх перекритті після зведення відновлюється тіло греблі.
Будівля ГЕС-2 з 4-ма вертикальними агрегатами загальною встановленою потужніс
тю 250 МВт розташована на відстані 28,00 м від осі греблі в сторону НБ. Довжина вздовж
потоку 66,80 м і 99,00 м поперек потоку. Будівельна висота 56,90 м. Параметри будівлі
ГЕС визначилися розміщенням гідросилового обладнання - 4 вертикальних гідроагрегатів
одиничною потужністю 62,50 МВт з діаметром робочого колеса 8,00 м. Будівля нерозрізна. Вісь робочого колеса знаходиться на відм. мінус 1,600 м. Машинний зал з розмірами
97,50х25,00 м розташований на відм.+13,830 і обслуговується двома мостовими кранами
прогоном 24,50 м в.п. 250/32+5 т.
У відсмоктуючих трубах гідроагрегатів передбачені по 2 проміжних бика. На виході
з відсмоктуючих труб передбачені пази для установки ремонтних затворів, що обслуго
вуються козловим краном в.п. 2х40 т. Затвори перекривають отвори 5,75х10,21^) м з по
рогом на відм. мінус 17,920 м.
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Всі технологічні та допоміжні приміщення розташовуються з боку НБ над відсмок
туючими трубами.
Головні підвищувальні трансформатори потужністю 150 МВА, по одному на кожні 2
агрегати, встановлені на відкритому майданчику з боку НБ на відм.+13,830 м. Уздовж
майданчика передбачаються шляхи для перекочування трансформаторів на монтажний
майданчик будівлі ГЕС для ревізії та ремонту.
З правого боку від будівлі ГЕС примикає монтажний майданчик розмірами в плані
34,00х55,20 м. У підземній частині монтажного майданчика з боку НБ в зоні обслугову
вання козлового крану розташовуються затворосховище і ремонтний майданчик для за
творів НБ.
Відвідний канал довжиною по осі 292,30 м складається з 2 х ділянок:
- перша ділянка - довжиною 167,30 м від будівлі ГЕС. Перетин каналу прямокутний.
Обрис в плані трапецієподібний з плавним поворотом радіусом 100,00 м в бік русла. Ш и
рина біля будівлі ГЕС 94,00 м, в кінці ділянки - 140,00 м. Канал утворений залізобетонни
ми кутиковими підпірними стінами змінної висоти. Дно каналу горизонтальне з відм. мі
нус 7,000 м на всій довжині за винятком перших 39,00 м в примиканні до будівлі ГЕС, де
канал сполучається з виходом відсмоктуючих труб гідроагрегатів на відм. мінус 17,920
ділянкою з ухилом 1:3. Дно каналу закріплене залізобетонними плитами. Стіни і плити
кріплення розрізані деформаційними швами.
- друга ділянка довжиною 125,00 м трапецієподібного обрису в плані шириною від
140,00 до 240,00 м. Перетин каналу трапецієподібний, закладення бортів 1:5. Дно похиле,
із закладенням 1:25 сполучається з дном річки на відм. мінус 2,000 м на довжині 137,70 м.
4.2.2 О сновне технологічне обладнання
Основне гідросилове та гідромеханічне обладнання.
Передбачається встановлення чотирьох вертикальних гідроагрегатів, що складають
ся з поворотно-лопатевих гідротурбін ПЛ20-В-800 та синхронних гідрогенераторів. Гідро
генератори розташовані у закритому машинному залі. Для монтажу та проведення ремон
тних робіт над агрегатами встановлено два мостових крани в.п. 250/32+5 т кожний.
Підвід води з Каховського водосховища до гідротурбін здійснюється індивідуальни
ми напірними водоводами. На водоприймачі водоприймальні отвори обладнані з ’ємними
сміттєзатримуючими решітками, ремонтними та аварійно-ремонтними затворами. Манев
рування затворами здійснюється козловим краном в.п. 2х140 т за допомогою механічної
захватної балки. Секції затворів зберігаються у спеціальному затворосховищі, ремонт за
творів і решіток здійснюється на відкритому ремонтному майданчику.
У нижньому б’єфі у відсмоктуючих трубах передбачаються пази для встановлення
ремонтних затворів. Маневрування затворами здійснюється козловим краном в.п. 2х40 т
за допомогою механічної захватної балки. Секції ремонтних затворів зберігаються у за
творосховищі. Ремонт затворів здійснюється на відкритому ремонтному майданчику.
Управління гідротурбіною і допоміжним обладнанням автоматизоване.
Система регулювання, індивідуальна для кожного агрегату, складається з: електрогі
дравлічного цифрового регулятора швидкості, маслонапірної установки МНУ 12,5/2-63
12,5-2 на тиск 6,3 МПа і апаратури автоматики. Для захисту гідротурбіни від розгону, при
несправності системи регулювання, передбачений золотник аварійного закриття направ
ляючого апарату.
Гідроагрегати розташовані в закритому машинному залі.
У машинному залі для монтажу обладнання передбачений монтажний майданчик.
Розміри монтажного майданчика визначені розміщенням основних монтажних вузлів од
ного гідроагрегату.
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Для монтажу агрегатів в машинному залі встановлені два мостові крани г.п.
250/32+5 т кожен. Вантажопідйомність кранів визначена перенесенням ротора генератора
масою 480 т.
Монтаж ротора і статора генератора робиться на монтажному майданчику, перене
сення ротора і статора в кратер агрегату здійснюється двома бруківками кранами г.п.
250/32+5 т за допомогою спеціальних траверс для спареної роботи кранів.
У машинному залі розташовуються маслонапірні установки і регулятори швидкості.
Основні технічні характеристики гідросилового обладнання наведені у таблиці 4.2.
Таблиця 4.2 - Технічні характеристики гідросилового обладнання
Найменування
Встановлена потужність ГЕС-2
Кількість агрегатів
Напори, нетто:
- максимальний
- розрахунковий
- мінімальний
Гідротурбина
Тип
Діаметр робочого колеса
Потужність при Нр
Частота обертання :
- номінальна:
- розгінна
Витрати при Нр та Nном.
Допустима висота відсмоктування, Н
ККД:
- максимальний
- при Нр и Nном.
Маса
Гідрогенератор
Тип
Кількість
Потужність номінальна
Частота обертання :
- номінальна:
- розгінна
Напруга
Соsф
ККД
Потрібний маховий момент, О Б 2
Маса

Од. вим.
МВт
шт.

Параметри
250
4

м
м
м

16,5
14,5
7,7

м

ПЛ20-В-800
8,0

МВт

63,78

хв. -1

62,5
135,0
485,2

м3/с
м

- 1,1

%
%
т

94,5
90,6
715

шт
МВт

Синхронний вертикальний
4
62,5

хв. -1
В

62,5
135,0
13800

%
тм 2
т

0,9
98,0
73000
800
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Електротехнічне обладнання.
Згідно з рекомендованими варіантами на Каховській ГЭС - 2 передбачається устано
вка чотирьох вертикальних гідрогенераторів потужністю 62,5 МВт кожен з номінальними
параметрами: напруга 13,8 кВ, частота мережі 50 Гц, коефіцієнт потужності - 0,9, номіна
льна частота обертання - 62,5 об/хв. Головна схема ГЕС передбачає два блоки з двома
гідрогенераторами та одним підвищувальним трансформатором на блок напругою
13,8/367 кВ, потужністю 150. Силове з'єднання між клемами генераторів на напрузі
13,8 кВ и генераторними вимикачами, трансформаторами власних потреб, трансформато
рами збудження та комірками нуля генератора, а також клемами силових трансформато
рів на напрузі 13,8 кВ забезпечується пофазно-ізольованим струмопроводом.
Зв'язок ГЕС з ПЛ-330кВ здійснюється через КРПЕ-ЗЗ0 кВ. В КРПЕ-330 кВ розмі
щуються модулі вимикачів 330 кВ, комірки з трансформаторами напруги, силові збірки
380/220 В АС і 220 В DС. Від блочних трансформаторів до вимикачів в КРПЕ-330 кВ пе
редбачається прокладка кабелів 330 кВ з XLPE ізоляцією.
Схема електрична власних потреб 0,4-0,23 кВ передбачає установку трьохсекційного
секціонованого щита. У нормальному режимі щит підключено до двох трансформаторів
власних потреб (ВП) потужністю 1600 кВА кожний , напругою 13,8/0,4 0,23 кВ які підк
лючені відпайками від генераторних струмопроводів і третього трансформатора ВП поту
жністю 1600 кВА, напругою 6/0,4-0,23 кВ, який живиться від КРП-6 кВ Каховської ГЕС У
аварійному режимі - при відсутності змінного струму - живлення споживачів ВП перед
бачається від дизель-генератора потужністю 1000 кВА, напругою 0,4 кВ. Обладнання вла
сних потреб ГЕС встановлюється в електроприміщенні на відмітці +7,500. Дизельгенератор встановлюється на майданчику з нижнього б'ефу поряд зі спорудою ГЕС
Передбачається установка двох оливних трансформаторів потужністю 150 мВА на
пругою 13,8/367 кВ кожний на відкритому майданчику споруди ГЕС.
Обладнання КРПЕ 330 кВ складається з модулів вимикачів 330 кВ (4 комплекти) до
яких входять елегазові вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму, обмежувачі пере
напруги та з комірок трансформаторів напруги 330 кВ .
Власні потреби 0,4/023 кВ складаються з 3-х трансформаторів та трьохсекційного
щита власних потреб.
Два трансформатори ( 1 Т ^ 2 Т ^
ВП потужністю
1600 кВА, напругою
13,8/0,4_0,23 кВ підключаються відпайкою від генераторного струмопроводу на першу та
другу секції щита ВП, третій трансформатор ( 3 Т ^ потужністю 1600 кВА, напругою
6/0,4_0,23 кВ підключається на третю секцію щита ВП від комірки 6 кВ існуючого
КРП 6 кВ Каховської ГЕС 1.Трансформатори передбачаються у сухому виконанні з литою
ізоляцією та природним охолодженням.
Для живлення споживачів постійного струму - систем керування, збудження, висо
ковольтного обладнання та інших споживачів - передбачається установка акумуляторної
батареї напругою 220 В, ємністю 450 А.год. та секціонованого щита постійного струму з
трьома зарядно-підзарядними агрегатами (ВАЗП).
Обладнання постійного струму встановлюється в окремих приміщеннях (акумуля
торна і щит постійного струму на монтажному майданчику у споруді ГЕС.
Електроосвітлення Каховської ГЕС 2 передбачено у відповідності до чинних на те
риторії України норм та правил проектування ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне
освітлення», норм технологічного проектування гідроелектростанцій, ПУЕ.
Передбачається влаштування електричного освітлення будівлі ГЕС, монтажного
майданчика, будівлі КРПЕ-330кВ, СВК, водоприймача, допоміжних споруд, території та
автодоріг в межах станційного вузла, периметрального охоронного освітлення території
ГЕС та водних заборонених зон підвідного та відвідного каналів.
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Передбачені заходи щодо створення штучного освітлення основних і допоміжних
будівель і споруд забезпечують нормальні здорові і безпечні умови праці експлуатаційно
го персоналу.
Для живлення споживачів змінного та постійного струму використовуються кабелі
напругою 1 кВ, 0,66 кВ з мідними жилами, с XLPE ізоляцією, з PVC оболонкою, з зовніш
ньою оболонкою, яка не розповсюджує горіння (Cu/XLPE/FR-PVC).
4.2.3 Допоміжне обладнання
Система технічного водопостачання
Система технічного водопостачання (ТВП) будівлі ГЕС призначена для забезпечення
охолоджуючою водою споживачів гідроагрегату. Споживачами охолоджуючої води є:
- повітроохолоджувачі гідрогенератору;
- маслоохолоджувачі верхнього підшипника гідрогенератора;
- маслоохолоджувачі підп'ятника гідрогенератору;
- маслоохолоджувачі нижнього підшипнику гідрогенератора;
- підшипник гідротурбіни.
Сумарна витрата технічної води на один агрегат складає близько 800 м /год.
В системі встановлюється наступне обладнання:
- два водозабори з нижнього б ’єфу пропускною спроможністю 2000 м /год. кожен;
- чотири водозабори зі спіральних камер кожного гідроагрегату пропускною спро
можністю 800 м3/год. кожен;
- чотири водозабори зі спіральних камер кожного гідроагрегату для безперервної по
дачі охолоджувальної води на підшипник турбіни;
- п’ять відцентрових насосів продуктивністю 800 м 3/год., напором 28 м кожен (чоти
ри насоси - робочі, один - резервний);
- вісім автоматичних фільтрів (два фільтри на один гідроагрегат, один - робочій,
один - резервний) продуктивністю 800 м /год., кожен, тиском 0,6 МПа, ступень очищення
фільтру 2000 мкм;
- ручна та електрифікована запірна трубопровідна арматура;
- контрольно-вимірювальна апаратура;
- з'єднувальні трубопроводи.
Вода в систему охолодження подається автоматично з включенням насосів при пус
ку гідроагрегатів, припинення подачі води - при зупинці гідроагрегатів. Кожен насос
включається при пуску кожного наступного гідроагрегату. Один насос - резервний.
Водозабори обладнуються сміттезатримуючими решітками, які призначені для очи
щення річної води від крупного сміття. Для подальшого очищення води від механічних
домішок в системі на напірному трубопроводі кожного гідроагрегату встановлюються два
автоматичних самоочисних фільтра пропускною спроможністю по 800 м3/год. кожен. При
засміченні фільтруючого елемента від диференціального датчика тиску, встановленого на
фільтрі, здійснюється автоматична промивка. Фільтруючий елемент виконаний з корозій
ностійкої сталі. Вода при промиванні фільтрів зливається в відсмоктувальну трубу гідроа
грегату.
Злив охолоджуючої води від споживачів гідроагрегату здійснюється в нижній б'єф.
Система осушення проточної частини гідроагрегатів
Осушення проточної частини гідроагрегату і підвідного водоводу виконується при
оглядах і ремонтах гідротурбінного обладнання, напірного водоводу і підводних залізобе
тонних конструкцій відсмоктувальної труби.
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Об'єм води, що підлягає відкачуванню, складається з обсягу води, що знаходиться в
зазначених елементах, після установки ремонтних затворів, а також з об'єму води, яка
просочується через ущільнення затворів і закриті зливні клапани гідроагрегатів, що зали
шилися в роботі.
Відкачування води з водозливної галереї виконується в нижній б'єф трьома артезіан
ськими насосами загальної продуктивністю 3000 м /год. Включення насосів виконується
вручну. Злив води здійснюється нижче мінімального рівня води в нижньому б'єфі по двом
*
3
трубопроводам: від насосу продуктивністю 600 м З/год. та двох насосів
1200
м /год.
Система відкачування дренаж ної води будівлі ГЕС
Система призначена для відкачування води, що фільтрується через бетон будів
лі ГЕС.
Для видалення фільтраційної води виконується самопливна дренажна мережа у ви
гляді канавок, приямків, закладних труб і т. і.
Дренажна вода з приміщень будівлі ГЕС відводиться в дренажний колодязь, розта
шований на відмітці мінус 9,600 м.
При аварійних пошкодженнях цілісності масловмісного обладнання або маслопро
водів можливе попадання масла в систему дренажу. З метою його збору і евакуації дрена
жний колодязь розділений на три секції: відсік водо-масляний суміші, відсік для збору ма
сла, відсік чистої води.
У відсік водо-масляний суміші надходять:
- дренажна вода, фільтруюча через стіни приміщень будівлі ГЕС;
- вода з дренажних систем гідроагрегатів.
У відсіки водо-масляний суміші при попаданні масла відбувається поділ води і мас
ла. Через нижній переливний отвір вода надходить у відсік чистої води, а масло через вер
хній переливний отвір надходить у відсік збору масла.
Обсяг дренажного колодязя розраховується на постійний приплив води в межах від
мінімального до максимального рівня води в колодязі за 20-30 хвилин.
Насоси встановлюються у колодязі дренажу на відмітці мінус 10,600 м, розташова
ному в торці будівлі ГЕС з боку гідроагрегату №4. Один насос - робочій, другий - резерв
ний. Продуктивність одного насоса забезпечує видалення робочого об'єму води в колодязі
з урахуванням розрахункової приточності q=18,72 м /год. Відкачування води з дренажно
го колодязя проводиться по одному трубопроводу Ду 150 в нижній б'єф. Злив води здійс
нюється нижче мінімального рівня води в нижньому б'єфі.
Відкачування масла, у міру його накопичення, з відсіку для збору масла виконується
шестерневим насосом на колонку прийому-видачі масла і далі в пересувну цистерну. М а
сло передається для подальшої утилізації спеціалізованій організації, що має відповідну
ліцензію.
Включення і відключення масляного насоса здійснюється вручну по сигналу від дат
чика заміру рівня у відсіку масла.
На випадок появи аварійної приточності дренажної води передбачається можливість
використання насосів осушення, для чого у верхній частині дренажного колодязя перед
бачається переливна труба в колодязь відкачування, з установкою на ній зворотного кла
пана (для запобігання переливу води з водозливної галереї в дренажний колодязь) і стале
вий засувки з ручним дистанційним приводом.
Для сигналізації про затоплення приміщень ГЕС на позначці мінус 5,600 м встанов
люється датчик рівня. Сигналізація виводиться на головний щит управління ГЕС.
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Щоб уникнути замулювання колодязя по його днищу прокладений перфорований
трубопровід з подачею стислого повітря тиском 0,8 МПа від магістралі технічних потреб
(продування зумпфа) для періодичного розпушування відкладень.
Пневматичне господарство
Пневматичне господарство складається з наступних споживачів:
- системи зарядки гідроакумуляторів МНУ;
- системи режиму синхронного компенсатора (СК);
- системи гальмування гідроагрегатів та технічних потреб.
Компресори для цих споживачів, встановлюються у приміщенні на позначці
+0,900 м. У приміщенні компресорної передбачається електричний мостовий кран в.п. 2 т
для обслуговування та ремонту обладнання.
Повітрозбірники встановлюються на відкритому спеціально обладнаному майданчи
ку відмітки +13,830 м.
Система зарядки гідроакумуляторів МНУ
Для зарядки гідроакумуляторів МНУ та підтримання у них необхідного тиску, при
йнято до встановлення наступне обладнання:
- два поршневих компресора (1 - робочий, 1 - резервний), продуктивністю
Q = 1,03 м /хв кожен, тиском Р = 7,0 МПа, комплектно з електродвигуном, осушувачем повітря, системою управління і автоматики;
- один вертикальний повітрозбірник об'ємом V = 2,0 м тиском Р = 6,5 МПа;
- система трубопроводів;
- трубопровідна арматура;
- контрольно-вимірювальна апаратура.
Підтримка тиску в системі виконується автоматично, шляхом включення компресора
при падінні тиску в повітрозбірнику і мережі трубопроводів нижче заданих меж.
Охолодження компресорів повітряне. Забір повітря здійснюється з приміщення ком
пресорної.
Наприкінці магістралі подачі повітря до гідроакумуляторів МНУ передбачається ро
зширювач для збору замасленого конденсату при продувці магістралі. Конденсат злива
ється в інвентарну ємність з подальшою утилізацією спеціалізованою організацією.
Для очищення замасленого конденсату при продувці компресорів і повітрозбірників
передбачається водо-масляний сепаратор. Вода після очищення відкачується в систему
дренажу будівлі ГЕС.
Система реж иму синхронного компенсатора
Для роботи Каховської ГЕС-2 в енергосистемі за програмою системи автоматичного
регулювання частоти і потужності, передбачається режим синхронного компенсатора
(СК), з віджиманням води з камери робочого колеса.
Система подачі повітря в камеру робочого колеса для віджимання води виконується
централізованою і включає в себе наступне обладнання:
- три компресора, продуктивністю Q = 3,86 м /хв кожен, тиском Р = 7,0 МПа ком
плектно з електродвигуном, системою управління і автоматики;
- три вертикальні повітрозбірника об'ємом V = 6,3 м тиском Р = 6,3 МПа;
- систему трубопроводів;
- трубопровідну арматуру;
- контрольно-вимірювальну апаратуру.
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Підтримка тиску в системі виконується автоматично, шляхом включення компресо
рів при падінні тиску в повітрозбірниках і мережі трубопроводів нижче заданих меж.
Охолодження компресорів повітряне. Забір повітря здійснюється з приміщення ком
пресорної.
Для очищення замасленого конденсату при продувці компресорів і повітрозбірників
використовується водо-масляний сепаратор. Вода після очищення відкачується в систему
дренажу будівлі ГЕС.
Система гальмування і технічних потреб
Для подачі стисненого повітря до шаф управління гальмуванням і для технічних по
треб ГЕС прийнято до установки наступне обладнання:
- два гвинтових компресора з регульованою продуктивністю Q = 0,79 ... 6,5 м /хв
(1 - робочий, 1 - резервний) тиском Р = 0,8 МПа, комплектно з електродвигуном, систе
мою управління і автоматики;
- два вертикальних повітрозбірника об'ємом V = 6,3 м тиском Р = 0,8 МПа;
- система трубопроводів;
- трубопровідна арматура;
- контрольно-вимірювальна апаратура.
Підтримка тиску в системі виконується автоматично, шляхом включення компресо
рів при падінні тиску в повітрозбірниках і мережі трубопроводів нижче заданих меж.
Охолодження компресорів повітряне. Забір повітря здійснюється з приміщення ком
пресорної.
Компресори працюють на магістраль, до якої підключено два повітрозбірника. Один
повітрозбірник забезпечує стисненим повітрям систему гальмування гідроагрегатів, інший
повітрозбірник - технічні потреби ГЕС.
Для випуску повітря зі слідами масла з системи гальмування передбачається окрема
магістраль.
Система технічних потреб призначена для подачі стисненого повітря до пневмоінструменту при проведенні монтажних і ремонтних робіт, в машинний зал та інші технологі
чні приміщення ГЕС, а також забезпечує продувку водозаборів системи технічного водо
постачання і продування зумпфа в колодязях дренажу будівлі ГЕС і осушення проточної
частини агрегатів.
Для резервування системи гальмування для кожного гідроагрегату передбачається
байпас від магістралі технічних потреб.
Для збору замасленого конденсату при продувці компресорів і повітрозбірників, а
також в кінці кожної магістралі повітропроводів передбачаються розширювачі. Конденсат
зливається в інвентарну ємність з подальшою утилізацією спеціалізованою організацією.
Аварійний злив масла з трансформаторів
Аварійний злив масла з трансформаторів передбачається на випадок аварії, що су
проводжується розривом бака трансформатора і його пожежогасіння.
Масло і вода при гасінні пожежі надходять у підземний залізобетонний бак
У=200 м3. Бак встановлюється в лівобережній частині пристанційного майданчика. Обсяг
бака аварійного зливу масла розраховується на прийом 100 % обсягу масла, а також 80 %
загальної витрати води з автоматичних установок пожежогасіння протягом 10 хвилин (з
урахуванням 30 хвилинного запасу).
Після відстою масловодяної суміші відкачування масла проводитися переносним за
глибним насосом в автоцистерну з подальшим вивезенням для утилізації.
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У баку встановлений сифон для автоматичного відведення чистої дощової води з
трансформаторних ям в нижній б'єф, а також води при гасінні пожежі.
Для виконання зазначених операцій, система аварійного зливу масла з трансформа
торів включає наступне обладнання:
- підземний залізобетонний бак 200 м З ;
- насос заглибний Q = 45 м3 / год, Н = 10 м;
- датчик вимірювання рівня;
- з'єднувальні трубопроводи.
Контрольно-вимірювальна апаратура реж иму водотоку
Система контрольно-вимірювальної апаратури включає в себе загальностанційні і
поагрегатні вимірювання з контролю режиму водотоку.
Система передбачена для безперервного вимірювання:
- рівнів верхнього та нижнього б'єфів;
- перепадів тиску на сміттєзатримуючих решітках;
- напору.
Для вимірювання рівнів води встановлюються:
- прилад виміру рівня верхнього б'єфу - на водоприймачі (1 шт.);
- прилад виміру рівня нижнього б'єфу - на нижньому б'єфі (1 шт.);
- прилади заміру рівня води після сміттєзатримуючих решіток - на водоприймачі (по
2 шт. для кожного гідроагрегату).
Сигнали від приладів виміру рівнів б'єфів надходять в загальностанційний контро
лер, в якому відбувається обчислення напору. Дані поточних рівнів б'єфів і напору виве
дені на робочу станцію оператора.
Сигнали від приладів заміру рівня води після сміттєзатримуючих решіток надходять
в агрегатний контролер, де обчислюється поточне значення перепаду тиску на сміттєзат
римуючих решітках відповідного агрегату. При досягненні заданого значення неприпус
тимого засмічення решітки подається відповідний сигнал на робочу станцію оператора.
Для вимірювання рівнів води застосовуються прилади гідростатичного та радарного
типу, які мають аналоговий вихідний сигнал від 4 до 20 мА:
- один гідростатичний датчик рівня з діапазоном вимірювань від 0 до 60 бар для ви
мірювання рівня верхнього б'єфу (до решітки);
- вісім радарних датчиків рівня з діапазоном вимірювань до 35 м для вимірювання
рівня верхнього б'єфу (після решітки);
- один гідростатичний датчик рівня з діапазоном вимірювань від 0 до 60 бар для ви
мірювання рівня нижнього б'єфу.
Масляне господарство
Масляне господарство Каховської ГЕС-2 розраховане на скорочений обсяг техноло
гічних операцій та забезпечує нормальне функціювання технологічного обладнання спі
льно з масляним господарством Каховської ГЕС.
У склад масляного господарства входять: колонка прийому-видачі масла, розташо
вана на відмітці +13,830 м та апаратна, розташована в приміщені на відмітці мінус
5,600 м.
З
У приміщенні апаратної встановлюється три металевих бака об'ємом 5м , два з яких
є доливочними для турбінного та трансформаторного масла, один — резервним.
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Для зливу масла з агрегату самопливом в апаратній передбачається бетонна ємність
об'ємом 50 м . У приміщені апаратної для перекачування, очищення та регенерації транс
форматорного масла до установки приймається наступне обладнання:
- одна пересувна маслоочисна установка продуктивністю Q=4,0 м /год, тиском
Р=0,2 МПа.
- два шестерневих насоси продуктивністю Q=4,0 м /год, напором 40 м;
- система трубопроводів;
- трубопровідна арматура;
- контрольно-вимірювальний апаратура.
Для перекачування, очищення та регенерації турбінного масла до установки прийма
ється наступне обладнання:
- одна пересувна маслоочисна установка продуктивністю Q=4,0 м /год, тиском
Р=0,2 МПа;
- три шестерневих насоси продуктивністю Q=4,0 м /год, напором 40 м;
- система трубопроводів;
- трубопровідна арматура;
- контрольно-вимірювальна апаратура.
Для обслуговування та ремонту обладнання в приміщенні апаратної передбачається
електричний мостовий кран в.п. 1 т.
4.2.4 О бладнання системи пож еж огасіння, венти ляц ії т а сантехнічних систем
Протипожежне водопостачання
Передбачається улаштування загальної системи протипожежного водопостачання
для установок автоматичного та ручного (внутрішнього та зовнішнього) пожежогасіння
будівлі ГЕС-2 та споруд , які розташовані на пристанційному майданчику ГЕС-2.
Система протипожежного водопостачання складається з насосної станції пожежога
сіння, яка розташована на позначці +5,600, установок пожежогасіння розпиленою водою
та кільцевої, розвідної, живильної мереж з запірною, регулюючою та протипожежною ар
матурою.
Джерелом водопостачання для системи пожежогасіння є відвідний канал. Внутрішнє
пожежогасіння будівлі ГЕС-2 та споруд, які розташовані на пристанційному майданчику
здійснюється з пожежних кранів.
Зовнішнє пожежогасіння будівель та споруд, які розташовані на пристанційному
майданчику ГЕС-2 здійснюється від пожежних гідрантів, встановлених у колодязях на зо
внішньому протипожежному водопроводі.
Система пожежогасіння гідрогенераторів
Пожежогасіння гідрогенераторів здійснюється розпиленою водою за допомогою си
стеми, що складається з двох кілець з розпилювальними насадками, що входять в поставку
заводу-виробника гідрогенератора. При спрацьовуванні пожежних сповіщувачів, встанов
лених в агрегатах, подається сигнал на автоматичне включення насосу системи пожежога
сіння, відкриття електрифікованих засувок на вводах в агрегат та центральний пульт
управління системою протипожежного захисту (ЦПУ СПЗ) ГЕС-2.
Автоматична система пожежогасіння кабельних приміщень
Пожежогасіння кабельних приміщень прийнято розпиленою водою. Система авто
матичного пожежогасіння складається з системи виявлення та системи гасіння пожежі.
Система виявлення пожежі складається з сповіщувачів автоматичної пожежної сиг
налізації.
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Автоматична система пожежогасіння трансформаторів
Пожежогасіння трансформаторів прийнято розпиленою водою. Система пожежога
сіння трансформаторів складається з підвідних трубопроводів, вузлів керування с запірнопусковими пристроями, розподільчих трубопроводів та зрошувачів.
Автоматична система пожежогасіння апаратноїмаслогосподарства
Згідно з ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» передбачено авто
матичне пожежогасіння апаратної маслогосподарства.
Система автоматичного пожежогасіння апаратної маслогосподарства прийнята мо
дулями порошкового пожежогасіння типу «Спрут». Модулі повинні спрацьовувати ав
томатично , дистанційно або ручним пуском від кнопки.
Газове пожежогасіння панелей щитів управління
Газове пожежогасіння панелей управління системою автоматичного пожежогасіння
здійснюється за допомогою модулів газового пожежогасіння типу «Імпульс». Модулі по
винні спрацьовувати автоматично, дистанційно або ручним пуском від кнопки.
Відведення води після пожежогасіння кабельних приміщень
У всіх кабельних спорудах після гасіння пожежі передбачається система видалення
води. Час гасіння пожежі 10хв.
Згідно НАПБ 05.031-2001 «Інструкції з пожежної безпеки та захисту автоматичними
установками водяного пожежогасіння кабельних споруд» видалення води передбачається
за умови безперервної подачі води протягом 30хв.
У кабельних приміщеннях застосовуються не маслонаповнюючі кабелі, тому відвід
води після пожежі здійснюється в дренажну систему будівлі ГЕС-2. В підлозі кожного
кабельного приміщення встановлюються трапи 0200 та передбачається ухил підлоги у бік
трапа. Щоб запобігти проникненню диму з одного кабельного приміщення в інше трапи
застосовуються з гідрозатвором.
Обладнання системи вентиляції
Вентиляція приміщень будівлі ГЕС передбачена припливно-витяжна з механічним
спонуканням. Основними шкідливостями у виробничих приміщеннях є тепловидалення
від технологічного обладнання. Продуктивність припливних та витяжних установок разраховуються на поглинання теплонадходжень та для підтримання допустимих температур
внутрішнього повітря у приміщеннях. Керування приточно-витяжними системами перед
бачається у автоматичному режимі від сигналу датчиків температури.
Для вентиляції приміщень з постійними робочими місцями та без природнього осві
тлення передбачаються резервні приточні установки .Приточні установки для приміщень з
постійними місцями передбачаються з секціями охолодження. Вентиляція аккумуляторної
передбачається для двох режимів: для режиму постійного підзаряда - витяжна з верхньої
зони з природним спонуканням, а для режиму заряда - приточно-витяжна з механічним
спонуканням. У приміщенні зварювальної передбачається місцевий відсмоктувач. Опа
лення машинної зали передбачається тепловентиляторами.
Для будівлі КРПЕ-330кВ передбачається приточно-витяжна вентиляція з механічним
спонуканням, яка розрахована на поглинання теплонадходжень від технологічного облад
нання та від сонячної радіації. Керування приточно-витяжними системами передбачається
у автоматичному режимі від сигналу датчиків температури.
Опалення будівлі КРПЕ-330кВ передбачається тепловентиляторами.
Системи приточної та витяжної вентиляції приміщень будинку СВК передбачені за
призначенням приміщень. Вентиляція виробничих приміщень передбачається для підт
римання оптимальної температури внутрішнього повітря.
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Для вентиляції приміщень категорії «В», столової та приміщень, пов'язаних з елегазом, передбачаються самостійні системи вентиляції. Вентиляція приміщень столової пе
редбачає єдину приточну систему у зв'язку з малою кількістю посадочних місць та окремі
витяжні системи для гарячого цеху, виробничних цехів та мийних.
Для зняття тепла від сонячної радіації у жаркий період року в обідній залі передба
чаються настінні кондиціонери, котрі працюють при необхідності. Витяжка з обідньої за
ли здійснюється через гарячий цех.
У гарячому цеху передбачаються місцеві відсмоктувачі від технологічного облад
нання та притоку свіжого повітря у робочу зону.
В релейному залі для зняття теплонадходжень від технологічного обладнання та со
нячної радіації передбачаються кондиціонери.
В приміщеннях адміністративного призначення передбачається кондиціонування для
створення комфортних умов.
Для вентиляції приміщень різних груп експлуатації та управління (приміщень з пос
тійними робочими місцями) передбачається приточна установка з охолоджуванням зов
нішнього повітря. З метою економії електричної енергії на нагрів вентиляційного повітря
у холодний період року та на охолодження у теплий період року приточна установка
приймається з рециркуляцією.
Опалення приміщень будівлі СВК, крім приміщень категорії «В», передбачається
електричними конвекторами, а у приміщеннях категорії «В» - тепловентиляторами (сту
пінь захисту ІР44).
Витяжка з санвузлів - механічна за допомогою побутових витяжних вентиляторів.
На повітропроводах, які обслуговують приміщення категорії «В», в місцях перетину
протипожежної перешкоди встановлюються вогнезатримуючі клапани з межою вогнес
тійкості згідно з вимогами ДБН В.2.5-67:2013*.
Обладнання сантехнічних систем. Господарсько-питне водопостачання
Джерелом водопостачання об'єктів, розташованих у районі будівництва ГЕС-2, при
йняті підземні води.
Для покриття розрахункових витрат води, проектом передбачається виконання водо
забору, що складається з 2-х свердловин (одна - резервна).
Водоносний горизонт-вапняки неогену. Глибина свердловини 45-50 м. Дебіт однієї
свердловини становить 4,5 л/с.
Свердловини обладнуються занурювальними артезіанськими насосами (витрата од
ного насоса становить 10м3/год). Вода зі свердловини занурювальним артезіанським насо
сом подається у водонапірну вежу, передбачену для зберігання регулюючого запасу води,
а також для створення напору біля будівель та споруд пристанційного майданчика.
Місце розташування свердловини вибрано на підставі гідрогеологічних досліджень.
Свердловина розташована на території, яка відведена для розміщення об'єктів ГЕС-2.
Вода зі свердловини по водогону подається у водонапірну вежу, сталеву, заводсько
го виготовлення (системи Рожновського). Башта призначена для регулювання нерівномір
ності водоспоживання. Вежа обладнана подвоєними, відвідною та переливною, трубами.
Процес подачі та відбору води з башти автоматизований.
Мережі водопроводу передбачені для забезпечення водою будівель пристанційного
майданчика.
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Господарсько-фекальна каналізація
Передбачається каналізування всіх будівель та споруд, обладнаних господарськопитним водопроводом.
Стоки від санітарних приладів будівлі ГЕС-2 самопливом направляються в прийма
льний резервуар каналізаційної насосної станції, яка розташована на монтажному майдан
чику будівлі ГЕС-2 на позначці +0,900, а потім по напірному колектору перекачуються у
самопливну мережу побутової каналізації пристанційного майданчика.
Стоки від санітарних приладів будівель та споруд, розташованих на пристанційному
майданчику самопливом направляються на локальні споруди повної біологічної очистки
типу «Топас 30 Long » продуктивністю 6 м3/доб.
Дощ ова каналізація
Дощові стоки з території пристанційного майданчику через дощоприймальні коло
дязі відводяться в систему дощової каналізації. Дощові стоки з покрівель будівель відво
дяться по системі внутрішніх водостоків і скидаються на відмостку, а потім відводяться в
систему дощової каналізації.
Дощові стоки, які можуть містити в собі нафтопродукти та завислі речовини очи
щуються за допомогою комплексної системи очищення, що складається з сепаратору
«Rainpark» нафтопродуктів та адсорбційного фільтру.
Внутрішні системи водопроводу та каналізації основних споруд
Господарсько-питне водопостачання здійснюється від зовнішніх мереж господарсь
ко-питного водопроводу.
Гаряче водопостачання в душових та побутових приміщеннях передбачено від нако
пичувальних електроводонагрівачів.
Внутрішня господарсько-фекальна каналізація передбачена для відведення стоків від
санітарних приладів.
Стоки від санітарних приладів будівлі ГЕС-2 самопливом направляються в прийма
льний резервуар каналізаційної насосної станції, яка розташована на монтажному майдан
чику будівлі ГЕС-2 на позначці +0,900, а потім по напірному колектору перекачуються в
самопливну мережу побутової каналізації пристанційного майданчика.
Стоки від санітарних приладів будівель та споруд, розташованих на пристанційному
майданчику самопливом направляються на каналізаційні очисні споруди.
Внутрішні водостоки служать для прийому та видалення атмосферних опадів, що
випали на покрівлю будівлі. Вода з системи внутрішніх водостоків відводиться на вимощення.
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5 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
Будівництво Каховської ГЕС-2 передбачається виконувати силами генпідрядної ор
ганізації із залученням субпідрядних спеціалізованих підрозділів для:
- улаштування протифільтраційних конструкцій і водовідливу;
- монтажу металевих конструкцій гідротехнічних споруд та гідросилового і гідроме
ханічного обладнання;
- монтажу гідротурбін;
- монтажу електротехнічної частини;
- підйомно-транспортного обладнання;
- виконання земельно-скельних робіт;
- виконання бетонних робіт;
- виконання спеціальних робіт.
Забезпечення будівництва робочою силою та перевезенням робітників до будівель
ного майданчика передбачається генеральною підрядною організацією з врахуванням за
лучення для виконання робіт місцевої робочої сили, яка забезпечена житлом і необхідним
культурно-побутовим обслуговуванням за місцем проживання та відряджених працівників
іногородніх підприємств.
Будівельно-монтажні роботи виконуються традиційними в будівництві гідротехніч
них споруд методами із застосуванням прогресивних технологій.
Виконання будівельних робіт передбачається з урахуванням впливу специфічних
умов, які ускладнюють будівництво в цілому, а саме:
- виконання будівельних робіт в умовах заповненої водойми;
- влаштування протифільтраційних пристроїв (ПФП) та організація системи осушен
ня котловану;
- влаштування шпунтових огороджень;
- влаштування огороджень із буронабивних паль;
- проходження по спорудам Каховської ГЕС автомобільно-дорожнього мосту ОдесаНовоазовськ, залізничної дороги Одеської залізниці, газової магістралі Берислав-Нова Ка
ховка та інших інженерних комунікацій.
Найближчими залізничними станціями є ст. Козацьке Бериславського району Одесь
кої залізниці (відстань -7 км), та ст. Каховка Одеської залізниці (відстань - 10 км).
Найближчі майданчики для тимчасового складування будівельних матеріалів конс
трукцій і устаткування знаходяться на території гідротехнічного цеху Каховської ГЕС (ві
дстань 4 км від будівельного майданчика), а також центральний склад Каховської ГЕС в
м. Нова Каховка (відстань 6 км від будівельного майданчика).
Постачання необхідних будівельних матеріалів здійснюється за наступною транспо
ртною схемою:
- збірні залізобетоні конструкції - автомобільним транспортом з м. Нова Каховка,
Херсонської обл. (залізобетонний комбінат) і м. Херсон (залізобетонний комбінат);
- товарний бетон - автобетонозмішувачами з існуючого бетонного заводу, який роз
ташований в районі будівництва;
- цегла - автомобільним транспортом з м. Херсон;
- пісок, щебінь, відсів - з річкового порту м. Таврійськ, Херсонської обл.;
- гірська маса, суглинисті і піщані ґрунти - автосамоскидами з кар'єру в с. Тягинка,
Херсонської обл.
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Етапи та тривалість будівництва
Загальна тривалість будівництва основних споруд гідровузла становить 72 місяці.
У цей термін входять будівельно-монтажні роботи, що забезпечують введення в екс
плуатацію чотирьох гідроагрегатів.
На початок будівництва основних споруд повинні бути виконані роботи підготовчо
го періоду, а також зведені огороджуючі споруди зі сторони верхнього та нижнього б'єфів
(зі сторони верхнього б'єфу - тимчасова гребля, зі сторони нижнього б'єфу - низова пере
мичка).
Виходячи з прийнятих компоновочно-конструктивних рішень, будівництво гідрову
зла передбачається виконувати у два етапи.
Перший етап включає зведення будівлі ГЕС і частини напірних водоводів.
Другий етап - будівництво водоприймача, залишкової частини напірних водоводів,
підвідного та відвідного каналів.
Перший пусковий комплекс включає пуск гідроагрегату №1.
Введення першого гідроагрегату передбачено через 60 місяців від початку будівель
них робіт.
До цього терміну, закінчуються всі будівельні роботи по влаштуванню монтажного
майданчика, водоприймача, напірних водоводів, КРПЕ-СВК, підвідного та відвідного ка
налів, а також виконання 97 % будівлі ГЕС.
Введення кожного наступного гідроагрегата в дію здійснюється послідовно через
кожні 4 місяці.
Методи виконання будівельних та монтажних робіт.
Земельно-скельні роботи включають влаштування:
- тимчасової греблі;
- низової перемички;
- котловану основних споруд;
- зворотних засипок.
Зведення тимчасової греблі виконується за допомогою плавзасобів (баржа с букси
ром) та за участю водолазів.
Для розбирання греблі будуть задіяні екскаватори-драглайни з місткістю ковша
2,5 м , розміщені на гребені греблі. Транспортування ґрунту здійснюється автосамоскида
ми в резерв.
Грунт греблі, який неможливо розібрати екскаваторами з гребеня греблі розбираєть
ся екскаватором-драглайном установленим на плавзасобі. з навантаженням на баржу. Роз
роблений ґрунт транспортується в резерв. Розвантаження баржі виконується плавкраном,
обладнаним грейфером з місткістю ковша 2,0 м3. Переміщення ґрунту в резерві викону
ється бульдозером.
Низова перемичка влаштовується «піонерним способом» з розрівнюванням бульдо
зером. Доставка ґрунту здійснюється автосамоскидами.
Розбирання перемички виконується екскаваторами-драглайнами з місткістю ковша
1,25 м з навантаженням на автосамоскиди. Розроблений ґрунт транспортується в резерв.
Доставка всіх будівельних вантажів до будівельних майданчиків здійснюється авто
транспортом. Бетонні суміші з бетонного заводу до місця укладання транспортуються автобетонозмішувачами.
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Бетонна суміш для споруд доставляється з бетонного заводу, розташованого в м. Н о
ва Каховка, Херсонської обл .;
В якості основних механізмів для укладання бетону і монтажних робіт обрані:
- баштові крани в.п. 32 т, з виставом стріли 80 м;
- гусеничні крани в.п. 40 і 25 т, що мають змінне стрілове обладнання довжиною
стріли 16; 22; 28 м;
- автомобільні крани в.п. 25; 16 т;
- бетононасоси продуктивністю 70 мЗ / год; 5 мЗ / год.
При будівництві основних споруд гідровузла виконуються наступні спеціальні роботи:
- влаштування шпунтових огороджень;
- влаштування протифільтраційних завіс;
- влаштування огорожі із буронабивних паль.
Забивка шпунтин виконується крановим і палебійним обладнанням відповідної по
тужності.
Розбирання шпунтового огородження виконується за допомогою віброзанурювача і
крана.
Забезпечення будівництва будівельними матеріалами.
В таблиці 5.1 надана потреба в основних будівельних конструкціях, виробах і мате
ріалах.
Таблиця 5.1 - Потреба в основних будівельних конструкціях, виробах і матеріалах
Потреба заповнювачів для бетону
Найменування
Одиниця
матеріалів
вимірювання Всього
1
2
3
4
5
6
Бетон монолітний,
387,8
84,2
107,0
108,6
81,8
тис. м3
2,5
3,7
в т.ч.
- цемент
135,73
0,875
29,47
37,45
38,01
28,63
1,295
тис. т
- пісок
317,996
2,05
69,044
87,74
89,052
67,076
3,034
тис. т
- щебінь
465,36
101,04
128,4
130,32
98,16
4,44
тис. т
3,0
т
16342,8
4327,4
4870
4251,9
2703,9
189,6
Арматура
Металоконструкції
т
229,5
229,502
-
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6 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
6.1 Оцінка впливу на земельні ресурси
Для будівництва Каховської ГЕС-2 необхідно буде вилучити земельні ресурси: для
влаштування споруд Каховської ГЕС-2 (в постійне користування); для влаштування май
данчиків для розміщення дільничного господарства та тимчасового складування будівель
них матеріалів та тимчасових споруд (в тимчасове користування).
Згідно з Витягом 1 з протоколу № 9 засідання архітектурно-містобудівної ради при
управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Херсонської
області (додаток Н) перераховані вище ділянки площею 38,85 га знаходяться в межах від
ведення земель Укргідроенерго (19,222 га), Козацької селищної ради Херсонської області
(0,8068га), Веселівської селищної ради Херсонської області (3,3223 га), Водного фонду
р. Дніпро (верхній б’єф Каховської ГЕС - 6,8756 га, нижній б’єф -1,3478 га), орендатор
(7,1342 га). Затвердження детального плану території для розміщення об’єкту будівництва
Каховської ГЕС-2 наведено в додатку Ж.
Землевідведення необхідних площ під будівництво Каховської ГЕС-2, які не перебу
вають у власності «Укргідроенерго» необхідно провести у відповідності до законодавства
України.
Територія, на якій передбачається будівництво складається з техногенних, алювіаль
них та піщаних грунтів зі слаборозвиненим гумусовим горизонтом.
Влив на грунти прогнозується тільки під час будівництва, що мінімізується приро
доохоронними заходами.
Земляні роботи виконуються відповідно до вимог СНіП 3.02.01-87. Зняттю підлягає
родючий шар грунту, зі сприятливими фізичними та хімічними властивостями, та грану
лометричним складом.

6.2 Прогноз гідравлічного режиму в нижньому б’єфі Каховського
гідровузла при добовому регулюванні потужності ГЕС-1 + ГЕС-2
Каховська ГЕС, як і всі гідроелектростанції Дніпровського каскаду, бере участь у
покритті добового максимуму електронавантаження, для чого здійснює добове регулю
вання потужності. Гідравлічний режим нижнього б'єфу, що при цьому виникає, представ
ляє великий інтерес для багатьох галузей народного господарства. Санітарно-гігієнічний
стан води, нормальна робота водозаборів і використання річки для відпочинку населення
значною мірою визначаються швидкостями течії, інтенсивністю зміни рівнів, амплітудою
коливань і екстремальними значеннями рівнів. Від зміни рівнів нижнього б'єфу залежать
наявні потужності ГЕС і втрати енергії на добове регулювання потужності.
Для характеристики неусталеного режиму в нижньому б'єфі гідровузла, викликаного
добовим регулюванням потужності ГЕС-1 + ГЕС-2, виконані гідравлічні розрахунки, на
підставі яких було отримано добовий хід рівнів в окремих створах річки Дніпро нижче
Каховського гідровузла.
Розрахунки неусталеного режиму виконані за допомогою ліцензійного програмного
комплексу Mike 11 (Данський гідравлічний інститут).
Підготовка даних для розрахунку полягала в наступному: вся довжина ділянки річки
Дніпро від вхідного (Каховська ГЕС) до вихідного створу (м. Херсон) була розбита на 15
розрахункових ділянок зі своїми індивідуальними морфометричними і гідравлічними ха
рактеристиками. Розрахункові створи суміщені, в основному, з місцем розташування дію 
чих водпостів. Характеристики розрахункових створів і ділянок в нижньому б'єфі Кахов
ського гідровузла, що використовуються в гідравлічних розрахунках, представлені в таб
лиці 6.1.
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В якості вихідних даних для виконання гідравлічних розрахунків також використо
вувалися:
- поздовжній профіль р. Дніпра на ділянці від створу Каховської ГЕС до м.Херсон,
побудований за картками М 1: 100 000;
- криві витрат по створах р. Дніпра на ділянці Каховська ГЕС - м. Херсон;
- за початкові умови були прийняті: відмітка рівня води = - 0,5 м БС, початкова
витрата = 0 м /с ;
- координати поперечних
(1444/МЦІД -2-Т1, 2013).

перерізів

прийняті

за

даними

звіту

МЦІД

Коефіцієнти шорсткості визначалися шляхом апроксимації наявних кривих витрат.
Максимальна пропускна здатність ГЕС-1 була прийнята
2900 м3/с (тобто існуючий стан
о
при роботі 6 гідроагрегатів); ГЕС-1 + ГЕС-2 - 5100 м /с. Ця витрата дорівнює максималь
ній турбінній витраті вищерозташованої ДніпроГЕС при добовому регулюванні потужно
сті.
Таблиця 6.1 - Характеристики розрахункових створів і ділянок в нижньому б'єфі
Каховського гідровузла
Номер
створа
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назва створа

Номер
водопоста

Створ греблі
Каховскої ГЕС
1
с.Дніпряни
3
4
с. Львово
6
с. Тягинка
с. Нов. Тягинка
с. Токарівка
с. Понятівка
11
с. Приднстровськ
13 з/б міст
14 с.Антонівка
авт./міст
м. Херсон

в/п 1
в/п 2
в/п 3
в/п 4
в/п 5
в/п 6

в/п 7

в/п 8

Відстань від
Відмітка Номер ді
Каховскої
лянки
дна, м
ГЕС, км

Довжина
ділянки, км

0

-1,6

0

0

3,9
7,6
11,6
15,7
18,7
22,3
25,6
31,5
35,1
39,4
44
48,4
48,9

-12,65
-8,13
-10,9
-9,46
-9,19
-14,34
-7,28
-10,19
-9,22
-11,42
-9,98
-13,44
-15,33

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

3,9
3,7
4,0
4,1
3,0
3,6
3,3
5,9
3,6
4,3
0,6
4,4
0,5

54,8

-9,32

14

5,9

61,8

-14,46

15

7,0

Результати розрахунків неусталеного руху води представлені у таблиці 6.2 у вигляді
максимальних рівнів в розрахункових створах нижнього б'єфу Каховського гідровузла при
різній тривалості спільної роботи ГЕС-1 + ГЕС-2 максимальною витратою 5100 м3/с. Та
кож, для порівняння, показані рівні при роботі тільки однієї ГЕС-1 з максимальною витра
тою 2900 м3/с.
За результатами розрахунків можна зробити наступні висновки:
1 Коливання рівнів при добовому регулюванні потужності ГЕС-1 + ГЕС-2 поширю
ються до м. Херсона (61,8 км). Амплітуда коливання рівнів становить:
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- при роботі протягом 4 годин від 1,72 м біля греблі Каховського гідровузла до
0,37 м біля м. Херсона;
- при роботі протягом 6 годин, відповідно, від 1,94 до 0,42 м.
2 У порівнянні з існуючим станом, однією Каховською ГЕС-1, при роботі ГЕС-1 +
ГЕС-2 амплітуда коливання рівнів збільшується:
- при роботі протягом 4 годин на 1,72 - 0,94 = 0,78 м в створі греблі і 0,37 - 0,22 =
0,15 м біля м. Херсона;
- при роботі протягом 6 годин 1,94 - 1,04 = 0,90 м в створі греблі і 0,42 - 0,26 = 0,16 м
біля м. Херсона.
В додатку К надано схема зони впливу проектованої ГЕС-2 з моделюванням рівневого режиму в нижньому б ’єфі при роботі Каховської ГЕС-1, Каховської ГЕС-1+ГЕС-2,
рівнями проходження водопілля 25 % та 50 % забезпеченості.
Згідно з «Правилами експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду» максимальна
витрата при проходженні водопілля забезпеченістю 25% (раз у чотири роки) становить
5600 м3/с, 25 % забезпеченості (раз у два роки) - 4400 м3/с. В зазначених умовах прохо
дження водопілля тривалістю два - три місяці параметри рівнів води у нижньому б'єфі
Каховського гідровузла більші ніж при спільній роботі проектованої ГЕС-2 та ГЕС-1.
Таким чином, зміни витрат та рівнів води у пониззі Дніпра при спільній роботі К а
ховської ГЕС-1 і ГЕС-2 не виходять за межі природної варіації цих параметрів і можуть
вважатися прийнятними.
Таблиця 6.2 - Максимальні рівні води в розрахункових створах нижнього б'єфу К а
ховського гідровузла при роботі Каховської ГЕС-1 + ГЕС-2 всією наявною потужністю
Рівні, м БС
Відстань
Установлений
від
4 год.
6 год.
Початко
2 год.
8 год.
№ пп
режим
Каховської
вий
ГЕС,
ГЕС1+
ГЕС-1+
ГЕС-1+
ГЕС-1+
ГЕС-1+
рівень ГЕС-1
ГЕС-1
ГЕС-1
ГЕС-1
ГЕС-1
км
ГЕС-2
ГЕС-2
ГЕС-2
ГЕС-2
ГЕС-2
Створ ГЕС
0
-0.5
0.27 0.91 0.44 1.22 0.54 1.44 0.61 1.60
1.05 2.24
1
3.9
-0.5
0.23 0.85 0.41 1.14 0.50 1.32 0.58 1.46 1.01 2.14
2

7.6

-0.5

0.18

0.71

0.35

0.98

0.44

1.15

0.51

1.28

0.95

2.02

3

11.6

-0.5

0.03

0.38

0.16

0.72

0.25

0.92

0.33

1.09

0.83

1.91

4

15.7

-0.5

-0.01

0.30

0.11

0.60

0.19

0.80

0.28

1.00

0.77

1.83

5 с. Львово

18.7

-0.5

-0.05

0.20

0.05

0.47

0.14

0.68

0.21

0.87

0.70

1.72

6

22.3

-0.5

-0.06

0.16

0.04

0.41

0.13

0.62

0.20

0.78

0.69

1.65

7 с. Тягинка

25.6

-0.5

-0.09

0.11

-0.01

0.34

0.06

0.55

0.12

0.69

0.61

1.55

8 с. Нов. Тягинка

31.5

-0.5

-0.12

0.03

-0.07

0.21

0

0.41

0.05

0.56

0.52

1.44

9 с. Токарівка

35.1

-0.5

-0.17 -0.06 -0.12

0.13

-0.06

0.32

-0.01

0.45

0.43

1.36

10 с. Понятівка

39.4

-0.5

-0.22 -0.10 -0.15

0.08

-0.10

0.20

-0.05

0.32

0.32

1.27

44

-0.5

-0.25 -0.13 -0.18

0.02

-0.13

0.11

-0.09

0.21

0.22

1.18

10 с.Придністровськ

48.4

-0.5

-0.26 -0.16 -0.20

-0.02

-0.16

0.04

-0.12

0.11

0.12

1.09

13

48.9

-0.5

-0.26 -0.16 -0.21

-0.03

-0.16

0.03

-0.12

0.10

0.11

1.04

14

54.8

-0.5

-0.29 -0.19 -0.23

-0.07

-0.19 -0.01

-0.16

0.05

0.06

0.80

15 м. Херсон

61.8

-0.5

-0.32 -0.24 -0.28

-0.13

-0.24 -0.08

-0.21

-0.02

-0.02

0.68

11
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6.3 Прогноз підтоплення і переформування берегів р. Дніпро в
нижньому б’єфі Каховської ГЕС-2
В геологічній будові берегів і русла р. Дніпро в нижньому б'єфі Каховської ГЕС і
проектованої Каховської ГЕС-2 до м. Херсон орієнтовно знизу-вверх приймають участь
відкладення:
- вапняків, пісків і глин піщанистих сарматського ярусу нижнього неогену С№П);
- глин червоно-бурих, піщанистих неоген-четвертинних (N 2^1);
- суглинків лесовидних четвертинних (£sQI-III);
- пісків кварцових, алювіальних верхньочетвертинних (aQШ);
- мулів лиманно-морських верхньочетвертинних (£m-mQIII);
- пісків кварцових, алювіальних сучасного відділу четвертинної системи (aQIV).
В геоморфологічному плані, згідно з топографічними картами масштабу 1:100000,
на 1985-1989 р.р. береги р. Дніпро в нижньому б'єфі Каховської ГЕС, в основному, пологі,
підтоплені і заболочені, тобто на сучасний момент з погляду на гідрогеологічну умову це
свідчить про неглибоке, але стале залягання рівня підземних вод, які гідравлічно пов'язані
з рівнем води у р. Дніпро.
При роботі додаткових агрегатів Каховської ГЕС-2 прогнозується невеликий підйом
рівня води в р. Дніпро - нижньому б'єфі Каховської ГЕС до м.Херсон і рівня підземних
вод, в зв'язку з чим ширина зони підтоплення для незахищених територій, а на окремих
ділянках з більш високими берегами і переформування берегів буде збільшена, але не ду
же істотно.
В результаті математичного моделювання неусталеного режиму в нижньому б'єфі
гідровузла, викликаного добовим регулюванням потужності ГЕС-1 + ГЕС-2, виконані гід
равлічні розрахунки, на підставі яких було отримано дані щодо максимальних швидкостей
руху води в характерних створах р. Дніпро в нижньому б ’єфі Каховської ГЕС при витраті
2880 м3/с (ГЕС-1) та при витраті 4500 м3/с (ГЕС-1+ГЕС-2).
В таблиці 6.3 надані результати розрахунків.
Таблиця 6.3 - Максимальні швидкості руху води в характерних створах р.
нижньому б’єфі Каховської ГЕС з урахуванням несталого руху води при витраті
для варіанта ГЕС-1 і 4500 м3/с для варіанта ГЕС-1+ГЕС-2.
Швидкості руху (у), м/с
Відстань від
Створи
греблі Каховсь
при роботі
при роботі
кої ГЕС
ГЕС-1+ГЕС-2
ГЕС-1
Тривалість роботи 4 години
0
0,47
0,83
Створ Каховської ГЕС
11,6
0,62
0,85
11,6 км нижче Каховської ГЕС
с. Тягинка 25,6 км нижче
25,6
0,49
0,67
Каховської ГЕС
с. Понятівка 39,4 км нижче
39,4
0,39
0,48
Каховської ГЕС
с. Придніпровськ 48,4 км нижче
48,4
0,43
0,52
Каховської ГЕС
м. Херсон 61,8 км нижче
61,8
0,27
0,31
Каховської ГЕС

Дніпро в
2880 м З/с

Ду
+0,36
+0,23
+0,18
+0,09
+0,09
+0,04

Допустимі середні швидкості для зв’язних грунтів (лесовидні суглинки) при серед
ній глибині потоку 0,4 м складають від 0,6 м /с до 0,8 м /с, для піску 0,27-0,47 м /с (Спра
вочник гидроэнергостроителя. М., «Энергия» , 1976).
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В нижньому бєфі Каховської ГЕС, на підставі отриманих результатів максимальних
швидкостей та наявних топографічних матеріалів, прогнозується : вздовж правого берега
- переформування берегів на невеликих, окремих площах; вздовж лівого берега - прогно
зується збільшення підтоплених площ, на окремих ділянках - переформування берегів, що
обумовлене особливостями геоморфологічних умов.
Переформування берегів, складених неогеновими сарматськими вапняками, перек
ритими лесовидними суглинками, призведе до утворення берегів абразійно-денудаційного
типу і формуванням обмілин з уламками, галечниками і щебенем вапняків.
Розмив берегових схилів, складених червоно-бурими глинами, перекритими лесови
дними суглинками, призведе до утворення берегів абразійно-зсувного типу рідше абразійно-обвального типу з формуванням обмілин з супіщано-суглинистим матеріалом.
Береги, складені алювіальними відкладеннями терас перекритими лесовидними суг
линками, характеризуються просуванням бровки вглиб схилу по абразійно акумулятивному типу і формуванням обмілин з піщаного матеріалу.
На берегах, складених гумусованими суглинками і супісками грунтового шару, від
будеться поверхневий змив з утворенням мілин.
Низькі, пологі береги акумулятивних терас і плато практично не будуть мати дефор
мації берегових схилів.
По орієнтовному прогнозу динаміка змін в розмірах зон підтоплення, затоплення і
переформування берегів та активізація фізико-геологічних процесів хоча і передбачаються
невеликими, але все ж будуть проявлятися у вигляді зсувів, просадок, опливів, ярів, кону
сів виносу і формування мілин.
Імовірні просадові явища можуть виникнути в результаті обводнення раніше сухих
лесовидних грунтів за рахунок підйому рівня підземних вод. Виникнення зсувів зв'язано з
діяльністю води щодо підрізки берегових схилів і підйомом рівня підземних вод, за раху
нок чого відбудеться зсув блоків порід по обводненому контакту лесовидних порід і чер
воно-бурих глин.
Підтоплення, затоплення і переформування берегів, а також зсувні, просадові та еро
зійні процеси призведуть до безповоротної втрати земель і прибережних територій, якщо
вони не будуть мати захисних споруд.
Для обгрунтованого прогнозування підпору підземних вод і переформування берегів
р. Дніпро у нижньому б'єфі ГЕС-2 на подальших стадіях проектування передбачено на ви
браних створах біля населених пунктів обладнати водпости, пробурити і оснастити сверд
ловини з метою визначення геологічної будови територій і проведення режимних спосте
режень за гідрогеологічними умовами по берегах р. Дніпро та його основних притоках ріках Козак, Інгулець та Конка, на основі цих даних виконати моделювання процесів під
топлення і переформування берегів р. Дніпро, на підставі яких визначити території, де не
обхідні берегозахисні споруди.

6.4 Оцінка впливу на флористичні комплекси
Основними сучасними антропогенними чинниками на фітобіоту в зоні впливу за
проектованої КГЕС-2 є:
- вирубка лісів;
- розорювання територій;
- знищення рослинного покриву при розбудові комунікацій (прокладання нових
шляхів, газових мереж);
- знищення рослинного покриву при розширенні селітебної сфери (цивільне та про
мислове будівництво, розширення агросфери, зведення меліоративних комунікацій,
тощо);
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- знищення заплавних лісів та прируслових чагарників під час розбудови рекреацій
ної та селітебної зони;
- інтенсивний перевипас трав’янистих фітосистем (степів, луків, боліт), що призво
дить до збіднення фіто- та ценорізноманіття та активної синантропізації;
- інтенсивні процеси рекреації (витоптування, випалювання, забудова узбережжя,
особливо засмічення берегів, що набрало тут загрозливого стану та перетворило їх на ма
сові звалища сміття, в першу чергу з пластику, що не утилізується природою);
- випалювання плавнів та прибережно-водної рослинності, що призводить до втрати
природно-видового різноманіття, та посилення ролі синантропних видів.
За даними Національного науково-природничого музею НАНУ, здійснення проекту
Каховської ГЕС-2 спричинить певні зміни фітобіоти в зоні впливу.
Найбільш суттєвим фактором, що впливатиме на фітосистеми буде регулярна, щ о
денна зміна рівня води в руслі Дніпра впродовж 61,8 км з максимальним перевищенням
його близько 1 м в районі греблі та нульової відмітки в районі Херсону. При цьому під
прямий вплив даного фактора підпадають ділянки заплавних лісів, заплавних та болотис
тих луків, прируслових чагарників, прибережно-водної рослинності (плавні) та власне во
дної рослинності.
Опосередкований побічний вплив відчують псамофільні, галофільні та степові фло
ристичні комплекси, які не межують безпосередньо з урізом води.
Зміна рівня води дещо призведе до ординаційної перебудови екологічного ряду фло
ристичних комплексів і викличе їх мезофітизацію. Існуючі флорокомплекси будуть тран
сформуватися шляхом проникнення в них мезофільних та мезогігрофільних елементів та
зменшення частки ксерофітів та мезоксерофітів. Проте найбільш цінні з природоохорон
ної точки зору степові, петрофітні та псамофітні флоро комплекси, які мають передплакорну та плакорну локалізацію, не зазнають суттєвих змін, оскільки вони не підпадають під
зміну термогідроедафічних фітоградієнтів.
Під прямий вплив КГЕС-2 потрапляють раритетні види, що займають водні та над
мірно зволожені прибережно-водні флористичні комплекси, що формуються під дією різ
ко змінного сезонного зволоження.
Переважна більшість раритетних видів зони впливу КГЕС-2 досить пластичні і доб
ре адаптуються до зміни водного режиму, глибини, швидкості течії та іншим екологічним
факторам. Вони характеризуються стійкими, багаточисельними, високожиттєвими і кон
курентоспроможними популяціями, що мають задовільний потенціал відновлюваності.
Для значної кількості водних та прибережно-водних раритетних видів незначні коливання
рівня води стимулюють розвиток угруповань. Завдяки активному вегетативному розмно
женню відбувається освоєння прибережних екотонів видовими популяціями раритетних
гелофітів. Більшість з них займають стійкі фітоценотичні позиції.
Реалізація проекту по будівництву КГЕС-2 не призведе до знищення жодного виду,
як природної біологічної окремості, проте нанесе шкоду ряду популяцій 16 раритетних
видів, що мають юридичний статус охорони. Однак це не спричинить катастрофічного
зменшення місцезростань даних видів у регіоні та суттєво не змінить їх життєвої стратегії.
6.4.1 В лив будівельних робіт на рослинний світ
Згідно з ’’Санитарными правилами подготовки ложа водохранилищ и каналов к за
топлению и санитарной охране” із зон затоплення водоймищ і каналів видаляється вся де
ревинна та чагарникова рослинність. Для будівництва об’єктів Каховської ГЕС-2 необхід
но провести роботи з підготовки території будівництва, а саме лісорозчищення, загальна
площа якого складає 22,0 га. Від дерев, чагарників і пнів до виконання земляних робіт по
винна бути очищена вся територія будівельної зони.
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Лісозведенню підлягають такі види деревної рослинності: акація, клен, тополя, осо
кір, береза діаметром від 10 до 30 см. Перерахована деревна рослинність не належить до
видів, занесених у Червону книгу і має значний ареал розповсюдження. Згідно діючого
природоохоронного законодавства в зведений фінансовий кошторис закладені кошти на
посадку деревної рослинності в сумі 53,689 тис. грн.

6.5 Оцінка впливу на фауністичні комплекси
Головним фактором впливу на фауністичні комплекси є вилучення частини території
середовища під об’єкти гідроенергетики. Однак, слід зазначити, що ця територія створена
штучно при будівництві Каховської ГЕС, хоч за багато років з часу її будівництва, в ре
зультаті сукцесії, тут утворився рослинний покрив, подібний до степового.
Серед факторів впливу на наземні і навколоводні фауністичні комплекси треба виді
лити такі:
- зміни характеру рослинності на прилеглій території; вирубка певної кількості де
рев в місці виходу новоутвореного каналу;
- можливе збільшення кількості будівельного та побутового сміття під час будівниц
тва;
- посилення фактору непокоєння в результаті діяльності нових антропогенних чин
ників під час будівництва;
- зникнення вразливих та корисних видів осілих соціальних комах, що будують гніз
да на поверхні та у верхньому шарі грунту (джмелі, мурахи), що мешкають на ділянці
майбутнього будівництва;
- зникнення окремих груп малорухливих тварин (земноводні та плазуни, дрібні ссав
ці), що мешкали на ділянках будівництва;
- посилення фактору турбування активно літаючих комах (бабки, метелики тощо),
внаслідок навантаження на ентомокомплекси під час будівництва і експлуатації другої
черги ГЕС;
- розширення акваторії нижнього б ’єфу збільшить кормову базу для багатьох птахівіхтіофагів (переважно норці, баклани, мартини, крячки) впродовж усього року, особливо в
зимовий період, коли всі водойми вкриті льодом;
- поліпшення насиченості води киснем в нижньому б'єфі проектованої ГЕС в наслі
док збільшення витрат води, що може позитивно вплинути на розвиток личинок бабок,
групи гнусу та деяких інших груп амфібіонтних комах.
На території будівництва не очікуються великі масштаби негативного впливу на стан
наземних і навколоводних тварин.
Існуючі фауністичні комплекси зони забудови не є унікальними як для Херсонщини,
так і для України в цілому.
Біотопи, що підпадають під трансформацію, загалом не є повністю природними, то
му що знаходяться під постійним антропогенним навантаженням з боку навколишніх на
селених пунктів, що розташовані суцільною смугою вздовж обох берегів Дніпра та Кахов
ського водосховища.
Рідкісні і “червонокнижні” види птахів в зоні будівництва не гніздяться, трапляють
ся тут лише транзитом.
Для кожного з конкретних видів земноводних, плазунів, птахів і ссавців, в тому чис
лі і представників Червоної книги України, ареали яких включають досліджувану терито
рію, якихось суттєвих наслідків не буде, оскільки їх ареали є досить широкими, до того ж
ендеміків серед рідкісних видів тут немає.
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Переважна більшість наземних хребетних тварин зможе уникнути загибелі шляхом
переселення на прилеглі території.
За умови виконання природоохоронних заходів і рекомендацій щодо запобігання не
гативного впливу на фауністичні комплекси, вплив на фауністичні комплекси можна вва
жати прийнятним.
В безпосередньої близькості від споруд (водовідвідний канал) проектованої ГЕС-2
знаходиться острів Козацький (1 км).
Острів Козацький розташований на крайньому сході так званих Нижньодніпровсь
ких плавнів і являє собою піщаний масив з окремими заболоченими низовинами, майже
суцільно вкритий лісом, частина якого штучно насаджена.
З півночі омивається одним з русел Дніпра - протокою Козак, з заходу від основної
території плавнів відокремлений безіменною протокою, південно-східні береги омивають
ся Дніпром, власне водами нижнього б'єфу Каховської ГЕС. З півночі навпроти острова на
березі протоки Козак на околиці смт. Козацьке побудований перевантажний термінал ф і
рми «Нібулон». Північно-західна та південно-східна частини острова лісом не вкриті і яв
ляють собою піщані пустощі.
Вздовж берегів вузькою смугою тягнуться природний галерейний ліс з верби білої, а
також вузька смуга очерету південного. Внутрішніх водойм (озера, протоки тощо) немає.
Така однорідність біотопів не сприяє високому біорізноманіттю, зокрема птахів.
Дослідження, проведені Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України на
Нижньому Дніпрі у 2006-2008 рр. та у 2014 році, свідчать про невелике значення острову
Козацький для орнітофауни у всі періоди річного циклу.
У порівнянні з іншою територією плавнів, видовий склад птахів на острові досить
бідний.
В гніздовий період він представлений звичайними широкорозповсюдженими вида
ми, переважно деревно-чагарникового комплексу (зяблик, зеленяк, чорний дрізд, соловей
ко східний, дятел сирійський, вивільга, велика та блакитна синиці, ворона сіра, крук, зрід
ка горлиця звичайна тощо).
Вздовж берегів на суходолі зустрічаються крижень, фазан, в смузі очерету в невели
кій кількості гніздяться водяна курочка та лиска, а також очеретянка велика і вівсянка
очеретяна.
Близькість населеного пункту є причиною мешкання у згаданому регіоні великої кі
лькості таких синантропних птахів, як шпак звичайний, горобці хатній та польовий. Зага
лом відзначено 25 гніздових видів.
Не гніздяться, але відвідують острів для відпочинку та живлення чаплі (сіра, велика
та біла мала ), лелека білий, баклан великий, мартини (звичайний та жовтоногий), крячок
річковий, шуліка чорний, рибалочка.
Колоніальних та рідкісних видів птахів на гніздуванні не зареєстровано. Зрідка в ра
йоні острова акваторію Дніпра відвідують представники Червоної книги України, такі як
кулик-сорока, скопа, гоголь, мартин каспійський, але безпосередньо до острова вони від
ношення не мають.
В таблиці 6.4 наведено видовий склад птахів, зареєстрованих на острові Козацький
та поблизу нього в 2006-2008 та у 2014 рр. на протязі річного циклу.
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Таблиця 6.4 - Видовий склад птахів, зареєстрованих на острові Козацький та поблизу
нього в 2006-2008 та у 2014 рр. на протязі річного циклу.
№

Види птахів

Гніздовий
період
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Міграційні
періоди
+
+
+
+
+
+
+

Зимівлі

1.
Норець великий - Podiceps crisnanus
2.
Баклан великий - Phalacrocorax carbo
3.
Бугайчик - Ixobrychus minutus
4.
Квак* - Nycticorax nycticorax
5.
Чепура велика - Egretta alba
6.
Чепура мала - Egretta garzetta
7.
Чапля сіра - Ardea cinerea
8.
Лелека білий - Ciconia ciconia
+
+
9.
Крижень - Anas platyrhynchos
+
+
10. Гоголь* - Bucephala clangula
+
11. Скопа* - Pandion haliaetus
12. Шуліка чорний* - Milvus migrans
+
+
13. Фазан - Phasianus colchicus
+
14. Курочка водяна - Gallinula chloropus
+
15. Лиска - Fulica atra
+
16. Чайка* - Vanellus vanellus
17. Кулик-сорока* - Haematopus ostralegus
18. Мартин каспійський* - Larus ichthyaetus
+
+
19. Мартин звичайний - Larus ridibundus
+
+
20. Мартин жовтоногий - Larus cachinnans
+
+
21. Мартин сивий* - Larus canus
+
+
22. Крячок річковий - Sterna hirundo
+
23. Припутень - Columbapalumbus
+
24. Горлиця звичайна - Streptopelia turtur
+
+
25. Зозуля - Cuculs canorus
+
26. Серпокрилець чорний* - Apus apus
+
27. Рибалочка - Alcedo attis
+
+
28. Одуд - Upupa epops
+
29. Дятел сирійський - Dendrocopos syriacus
+
+
30. Ластівка сільська* - Hirundo rustica
+
+
31. Жайворонок польовий - Alauda arvensis
+
+
32. Плиска жовта* - Motacilla flava
+
+
33. Плиска біла - Motacilla alba
+
+
34. Вивільга - Oriolus oriolus
+
+
35. Шпак звичайний - Sturnus vulgaris
+
+
+
36. Ворона сіра - Corvus cornix
+
+
+
37. Крук - Corvus corax
+
+
38. Очеретянка велика - Acrocephalus arundinaceus
+
39. Соловейко східний - Luscinia luscinia
+
+
+
40. Дрізд чорний - Turdus merula
+
+
+
41. Синиця блакитна - Parus caeruleus
+
+
+
42. Синиця велика - Parus major
+
+
+
43. Горобець польовий - Passer montanus
+
+
+
44. Зяблик - Fringilla coelebs
+
+
+
45. Зеленяк - Chloris chloris
+
46. Вівсянка очеретяна - Emberiza schoeniclus
Примітка: Зірочкою (*) виділені види, що до острова відношення не мають, але зустрічаються на
прилеглій акваторії або пролітають транзитом, курсивом - види, що гніздяться.
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Під час осінньої та весняної міграцій острів слугує птахам місцем перепочинку, але
не має переваг перед іншими територіями плавнів, оскільки, внаслідок одноманітності бі
отопів, його використовують переважно птахи деревно-чагарникового комплексу.
В зимовий період ця територія має значення для притулку дуже незначної кількості
птахів, переважно осілих (фазан, ворона сіра, крук, синиці, горобці та дятли). В невеликій
кількості зимують крижень, зяблик, зеленяк, чорний дрізд.
Слід зазначити, що береги острова відчувають досить значне рекреаційне наванта
ження у різні сезони року. Близькість смт Козацьке зумовлює відвідування острова вели
кою кількістю людей з метою відпочинку на природі та аматорської риболовлі. Певним
чином турбують птахів також судна, що періодично відвідують термінал «Нібулон».
Загалом, в усі періоди річного циклу, в пониззі Дніпровських плавнів нами було за
реєстровано 165 видів птахів, з яких на острові Козацький - 35, тобто 21,2 % від загальної
кількості видів. Навіть якщо до них додати птахів, що зустрічаються на акваторії біля
40 видів (24,2 %).
Таким чином, в плані видового різноманіття, острів Козацький наразі являє собою
одну з найбідніших територій Нижньодніпровських плавнів.

6.6 Оцінка впливу на об’єкти природно-заповідного фонду та
культурну спадщину
У НІ 111 «Нижньодніпровський» виділяють три райони: Верхній, Центральний та
Нижній, а на їх території відповідні зони. В зоні впливу Каховської ГЕС-2 знаходиться
верхній природно-рекреаційний район парку.
В межах Верхнього району НІ 111 виділяють стаціонарну та регульовану зони рекреа
ції, зону для ведення господарства (пасовища, сінокоси), заповідну зону (додаток Л).
В безпосередньої близькості від проектованої ГЕС-2 в межах НПП знаходиться ост
рів Козацький та ділянка Дніпровських плавнів, у відповідності до зонування НПП зазна
чені ділянки належить до зони регульованої рекреації. Між селами Понятівка та Н іко
польське (правий берег) є ділянка заповідної зони.
При роботі додаткових агрегатів Каховської ГЕС-2 прогнозується невеликий підйом
рівня води в р. Дніпро - нижньому б'єфі Каховської ГЕС. В додатку К наведено прогнозо
вані зони коливання рівня води нижнього б’єфу від греблі Каховського гідровузла до
м. Херсон. .
В районі заповідної ділянки коливання рівня води при роботі ГЕС-1+ГЕС-2 складе
приблизно 0,2 м з відмітками від 0,08 м до 0,02 м по Балтійській системі висот, порівняно
з рівнем води при роботі тільки ГЕС-1 з відмітками від мінус 0,15 м до мінус 0,18 м.
При проходженні водопілля 50% забезпеченості (раз у два роки) рівень води сягає
більших значень та складає приблизно 1,15 м.
На сьогодні острів Козацький (зона регульованої рекреації НПП) являє собою піща
ний масив з окремими заболоченими низовинами, майже суцільно вкритий лісом, частина
якого штучно насаджена. Під час експлуатації ГЕС-1+ГЕС-2 острів перетвориться в час
тину плавнів (додаток К).
Вплив на зону регульованої рекреації (острів Козацький та ділянка плавнів) очіку
ється позитивний.
На ділянці плавнів, за висновками Інституту гідробіології НАНУ, активізація зовні
шнього водообміну у заплавних водоймах однозначно призведе до посилення інтенсивно
сті процесів самоочищення, що обумовить значне покращання в них екологічної ситуації.
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В зоні впливу Каховської ГЕС-2 та на прилеглих територіях в межах НІ 111 „Нижньо
дніпровський” під час проведених експедиційних виїздів виявлено 17 раритетних видів
занесених до 3-го видання Червоної книги України (2009) та 18 видів рослин регіонально
го созологічного статусу, внесених до списку рідкісних рослин Херсонської області. Два
види (водяний горіх плаваючий, сальвінія плаваюча) занесені до Додатку І Бернської кон
венції. В зоні впливу проектованої ГЕС-2 виявлені 12 угруповань формацій занесених до
Зеленої книги України (2009).
Безпосереднього впливу при експлуатації Каховської ГЕС-2 зазнають популяції 16
раритетних видів. Під вплив коливання рівня води потраплятимуть популяції вільно пла
ваючих (альдрованда пухирчаста, ряска горбата, сальвінія плаваюча); занурених прикріп
лених (жовтець Ріона, рдесник сарматський); вільно-плаваючих і занурених (кушир напівзанурений); прикріплених водних макрофітів з плаваючими листками (водяний горіх, ла
таття біле, глечики жовті, плавун щитолистий); повітряно-водних та прикріплених з пла
ваючими листками (стрілолист стрілолистий), а також середньо-високотравних (лепешняк
тростиновий) водних макрофітів.
Під вплив КГЕС-2 потрапляють раритетні види, що займають водні та надмірно зво
ложені прибережно-водні флористичні комплекси, що формуються під дією різко змінно
го сезонного зволоження. Переважна більшість раритетних видів зони впливу КГЕС-2 до
сить пластичні і добре адаптуються до зміни водного режиму, глибини, швидкості течії та
іншим екологічним факторам. Вони характеризуються стійкими, багаточисельними, високожиттєвими і конкурентноспроможними популяціями, що мають задовільний потенціал
відновлюваності. Для значної кількості водних та прибережно-водних раритетних видів
незначні коливання рівня води стимулюють розвиток угруповань. Завдяки активному ве
гетативному розмноженню відбувається освоєння прибережних екотонів видовими попу
ляціями раритетних гелофітів. Більшість з них займають стійкі фітоценотичні позиції.
Таким чином, за отриманими даними реалізація проекту по будівництву Каховської
ГЕС-2 не призведе до знищення жодного виду, як природної біологічної окремості, проте
нанесе шкоду ряду популяцій 16 раритетних видів, що мають юридичний статус охорони.
Однак це не спричинить катастрофічного зменшення місцезростань даних видів у регіоні
та суттєво не змінить їх життєвої стратегії.
Район будівництва Каховської ГЕС-2 знаходиться поза межами НІ 111 «Нижньодніп
ровський» (додаток Л), але проведення масштабних будівельних робіт може побічно
вплинути на охоронні об’єкти, тому при проведенні зазначених робіт необхідно дотриму
ватися природоохоронних заходів, які будуть запропоновані у даній роботі.
За даними Управління культури та туризму Херсонської області, у Херсонській об
ласті існує 5807 об’єктів культурної спадщини, що перебувають під охороною держави.
Три історичні пам’ятки знаходяться в безпосередній близькості від Каховської ГЕС, а са
ме: водонапірна вежа, садиба, виноробня, побудовані в 1880-х роках князем Трубецьким.
Безпосередньо в зону проектування (розробка котловану) потрапляє водонапірна ве
жа, яка забезпечувала водою маєток князя Трубецького. ПАТ «Укргідропроект» звернувся
до Управління культури Херсонської ОДА з проханням надати інформацію щодо офіцій
ного статусу об’єкту (водонапірна вежа) який потрапляє в зону будівництва Каховської
ГЕС-2.
Листом № 1/01-15-558 від 25.06.2015 року (додаток М) управління культури
Херсонської ОДА повідомило, що вищезгаданий об’єкт не є пам’яткої археології, історії
мистецтва, не взятий на державний облік і під державну охорону та не занесений до Дер
жавного реєстру нерухомих пам’яток України.
Згідно з протоколом засідання архітектурно-містобудівної ради (додаток Н ) на по
дальших стадіях проектування будівництва Каховської ГЕС-2 будуть передбачені заходи
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збереження водонапірної башти князя Трубецького.
Згідно з Законом України «Про охорону археологічної спадщини» на ділянці проек
тованої ГЕС-2 передбачені археологічні вишукування на предмет наявності чи відсутності
культурного шару. Зона греблі (її підстилаючи частина)є одним з давніх місць переправ на
Нижньому Дніпрі, що змушує прискіпливо ставитись до будь-яких антропогенних наван
тажень на цій ділянці.
Археологічні вишукування буде проводити Інститут археології НАНУ, кошторисна
вартість зазначених робіт включена до зведеного фінансового кошторису в сумі
2047,349 тис.грн. В додатку П наведено лист Інституту археології НАНУ з кошторисом
на проведення науково-рятувальних археологічних досліджень.

6.7 Оцінка впливу на водне середовище
6.7.1 П рогноз впливу на гідро-екологічні умови
Збільшення майже вдвічі загальної пропускної здатності агрегатів Каховського гід
ровузла (Каховська ГЕС + Каховська ГЕС-2) буде сприяти позитивним змінам в екосисте
мах нижнього б’єфу та пониззі Дніпра. Збільшення витрат води і амплітуди їх коливань
створює тут, за рахунок посилення проточності, кращі умови для функціонування екосис
тем русла, заплави і заплавних водойм.
Розрахунки Інституту гідробіології показують, що приблизно у два рази збільшу
ються в проектних умовах (при витраті 5100 м3/с) швидкості течії в основному руслі і ру
кавах Дніпра. Зміняться також поля течій в численних заплавних водоймах.
Посилиться зовнішній водообмін руслової мережі - період її зовнішнього водообмі
ну зменшиться з 11,4-17,2 до 5,8-8,8 діб (величини наведено для 6 і 4-годинних попусків,
відповідно).
Передбачувані внутрішньодобові коливання рівня води в русловій системі пониззя
Дніпра однозначно посилять зовнішній водообмін всіх заплавних водойм.
Також різко посиляться водообмінні процеси в заплавних масивах Нижнього Дніпра.
Натурними дослідженнями і розрахунками Інституту гідробіології встановлено, що
ще у 80-і роки протягом вегетаційного періоду на заплаву проникало 1,35 км Дніпровсь
кої води, що складало приблизно 6 % від об’єму стоку Нижнього Дніпра. У 15-20 % випа
дків водообмін між заплавою і русловою мережею був відсутнім.
В проектних умовах висота і тривалість заливання заплави будуть великими. Істотно
посилиться промивка заплавних масивів і, отже, самоочисні можливості вищої водної ро
слинності.
При проектному збільшенні водності Нижнього Дніпра практично не буде існувати
проблеми надходження солоних вод лиману у його русло на скільки-небудь значну відс
тань навіть у період літньо-осінньої межені.
На основі сучасних методів розрахунку з урахуванням даних натурних спостережень
спеціалістами Інституту гідробіології побудовано спеціальну номограму для визначення
довжини клину осолонених вод в основному руслі річки.
Якщо виходити з номограми, наведеної в арх№ 1606-69-Т2 і врахувати, що солоність
води у східній частині лиману зазвичай не перевищує 2-4 о/оо, то вже при попусках 600
700 м3/с солону воду в руслі Дніпра чекати не слід. А попуски Каховської ГЕС з витрата
ми 5100 м3/с повністю виключають входження у гирло річки солоних вод.
Витрата, яка необхідна для виробітку гідроенергії на Каховській ГЕС залежить в ос
новному від роботи вище розташованих станцій, зокрема, від Дніпровської ГЕС. Збіль
шення потужності Каховської ГЕС, внаслідок будівництва Каховської ГЕС-2, буде досягАркуш
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нуто завдяки синхронізації роботи Дніпровської ГЕС таким чином, що максимальна тур
бінна витрата Дніпровської ГЕС буде використана Каховською ГЕС-1+ГЕС-2.
В період межені усі ГЕС Дніпровського каскаду працюють в піковому режимі, згід
но з вимогами енергосистеми України. Каховська ГЕС (ГЕС-1+ГЕС-2) буде працювати на
припливних витратах зарегульованих вищерозташованими водосховищами синхронно з
іншими ГЕС Дніпровського каскаду. При цьому рівневий режим Каховського водосхови
ща практично не змінюється, коливання рівнів при добовому регулюванні потужності
ГЕС-1+ГЕС-2 будуть знаходиться в призмі 2-3 см..
6.7.2 Прогноз впливу на седиментаційний режим
Посилення динаміки вод безперечно призведе до зміни седиментаційного режиму як
у русловій мережі, так і в заплавних водоймах всього пониззя. Збільшення швидкостей
течії звичайно ж підвищить здатність потоків переносити завислий твердий матеріал.
Джерелом його будуть продукти розмиву дна і берегів самих русел, де за багато років зарегульованого стоку накопичилась певна кількість відкладів. Крім того, у водні маси буде
надходити, особливо у перші роки після введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2, ве
лика кількість органічних зависей із заплавних водойм, де трансседиментація донних від
кладів стане провідним процесом формування якості вод. Слід підкреслити, що саме авто
хтонний матеріал (мінеральний і органічний) буде забезпечувати показники мутності води
і приймати участь у формуванні нового розподілу і складу донних відкладів у всіх водних
об'єктах гирлової ділянки Дніпра.
У природних умовах середня багатолітня каламутність річкової води на нижній ділянці р. Дніпро складала 39 г/м З . Найбільше її значення досягало 670 г/м З (10.04.1956 р.).
Зважені речовини в Каховському водосховищі формуються в умовах різкого змен
шення транспортуючої здатності потоку, що призводить до помітного освітлювання води
в порівнянні з річковими умовами. Але у Каховському водосховищі вода помітно каламу
титься за рахунок переробки берегів вітровими хвилями. Крім того, при косому підході
хвиль до берегів утворюються вздовж берегові потоки наносів.
6.7.3 П рогноз впливу на гідробіологічні умови
Збільшення витрат попусків Каховської ГЕС суттєво посилить процеси самоочи
щення водних мас та поліпшить якість води в русловій системі (головному руслі, рукавах
та протоках).Активізація зовнішнього водообміну у заплавних водоймах однозначно при
зведе до посилення інтенсивності процесів самоочищення, що обумовить значне покра
щання в них екологічної ситуації.
В русловій системі у зв’язку зі збільшенням швидкості течії будуть зменшуватися
площі, зайняті мулами. Це може позитивно відбитися на стані нерестовищ, кількісних та
якісних показниках макрозообентосу (кормової бази риб).
В різних екологічних підсистемах гідробіонтів слід очікувати наступних змін:
- зниження біомаси фітопланктону у всіх групах заплавних водойм (крім тих, що
знаходяться під безпосереднім антропогенним впливом) до показників нижче «цвітіння» води.
У зв’язку з цим поліпшиться якість води для питного водопостачання, а також зме
ншаться площі з явищами задухи у водоймах:
- поліпшення стану заплавних водойм через видалення з них надлишкової органіч
ної речовини та мулових відкладень. Це покращить стан нерестовищ і кормової бази риб;
- у водній рослинності можлива зміна сукцесії, яка зараз направлена у бік дистрофікації та заболочування. Заростання водойм, особливо очеретом, зменшення площ водного
дзеркала, продукування та накопичення надлишкової органічної речовини, формування
несприятливого гідрохімічного режиму (аж до виникнення зон сірководню) дуже негатив
но відбиваються на стані іхтіофауни в сучасних умовах. Посилення водообміну покра
щить цю ситуацію;
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- великі об’єми попусків, які проектуються, дозволять екосистемі пониззя Дніпра вернутися на ранні
стадії сукцесії, для яких притаманні високі показники біологічного різноманіття та продуктивності.
6.7.4 О цінка якості поверхневих вод
Технологія виробітку електроенергії ГЕС не передбачає будь-яких забруднень, в то
му числі і водного середовища. Навпаки, вода, що скидається у нижній б ’єф, проходячи
через гідроагрегати, насичується киснем, тим самим підвищуючи свої якісні властивості і
спроможність до самоочищення.
Враховуючи технологію виробітку електроенергії ГЕС, прямого впливу на погір
шення якості поверхневих вод в зоні впливу Каховської ГЕС-2 не прогнозується. Непря
мий вплив можливо буде обумовлено, в першу чергу, змінами показників якості води у
Каховському водосховищі (скид нормативно недоочищених вод, тощо).
В пунктах 4.2.2 - 4.2.4 наведено основне та допоміжне обладнання, експлуатація яко
го пов’язана з відведенням води у нижній б ’єф після технологічного циклу, заходи щодо
запобігання забрудненню водного середовища нафтопродуктами у випадку аварійної си
туації.
Для очищення замасленого конденсату при продувці компресорів і повітрозбірників
передбачається водо-масляний сепаратор фірми Donaldson тип 0032 рисунок 6.1. Вода пі
сля очищення відкачується в систему дренажу будівлі ГЕС і далі у нижній б’єф.
За даними фірми Donaldson концентрація нафтопродуктів після очищення буде ме
нше 5 мг/л. Враховуючи невеликий об’єм скидних очищених технологічних вод, якість
поверхневих вод щодо вмісту нафтопродуктів прогнозується в межах нормативів - кому
нально-побутова ГДК - 0,5 мг/л, рибогосподарська ГДК - 0,03 мг/л .
Для очищення стоків від санітарних приладів будівель і споруд передбачено устано
вку споруд повної біологічної очистки типу «Топас 30Long» продуктивністю 6 м3/доб.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи наведено в додатку Р .
Параметри очищених зворотних вод і відповідають дчинним нормативам щодо якос
ті поверхневих вод для комунально-побутового використання.
Для очищення дощових стоків передбачено установку комплексної системи очи
щення «Rasnpark» продуктивністю 11 л/с. Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи наведено в додатку С. Концентрації зважених речовин та нафтопродуктів в
очищених зворотних водах складе 2,0-3,0 мг/л та 0,05 мг/л відповідно.
З метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води у нижньому
б’єфі проектованої ГЕС-2, до початку експлуатації Каховської ГЕС необхідно розробити
нормативи гранично допустимих скидів забруднюючих речовин (ГДС) для рибогосподар
ського використання р. Дніпро.
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Рисунок 6.1 - Водо-масляний сепаратор фірми Donaldson
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6.7.5 О цінка впливу будівельних робіт на як ість поверхневих вод
В даному розділі проводиться оцінка впливу будівельних робіт по зведенню Кахов
ської ГЕС-2 на якість поверхневих вод. Одним з основних чинників забруднення водного
середовища є земельні роботи, які включають влаштування:
- тимчасової греблі;
- низової перемички;
- котловану основних споруд;
- зворотних засипок.
Тимчасова гребля зі сторони верхнього б'єфу являє собою намивну конструкцію з
протифільтраційною завісою, виконану методом “стіна в ґрунті” з комкової глини.
Зі сторони верхового укосу передбачається банкет з гірської маси.
Зведення тимчасової греблі виконується за допомогою земснаряду продуктивністю
350 м3/рік; банкет - з використанням плавзасобів (баржа з буксиром) і водолазів.
Низова перемичка - насипна з піщаного ґрунту. Для відсипки використовується
привізний пісок з річкового порту м. Таврійськ. Конструкція низової перемички також пе
редбачає влаштування протифільтраційної завіси, що виконується з комкової глини.
Котлован першого етапу розробляється в межах ведення робіт по зведенню будівлі
ГЕС до відм. мінус 22,200 м. Відсипка перемички виконується «піонерним способом».
Роботи по виїмці котловану виконуються одноковшевими екскаваторами з заванта
женням ґрунту в автосамоскиди та транспортуванням його у резерв для подальшого вико
ристання.
Для потреб будівництва передбачається влаштування будмайданчика площею
577 м2.
Прогнозується тимчасовий вплив на якість поверхневих вод (підвищення концент
рації завислих речовин) при проведенні землерийних робіт та виїмці водонасичених ґрун
тів за допомогою земснаряду.
Прогнозується змив з неорганізованим стоком з території будмайданчика забруд
нюючих речовин в р. Дніпро.
Прогноз якості поверхневих вод у нижньому б’єфі Каховського гідровузла (р. Д ніп
ро) в період проведення будівельних робіт виконувався програмою «Гідросфера», розроб
леною УКРНДІЕП.
Розрахунок середньорічної втрати дощових та снігових вод проводиться у відповід
ності до ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних
вод з території міст і промислових підприємств».
Кількість опадів по м.с. Нова Каховка за рік в залежності від періоду року наведено
в таблиці 6.6
Таблиця 6.6 - Кількість опадів за рік по м.с. Нова Каховка
Метеостація
м.с. Нова Каховка

Теплий період року,
Нт , мм
275

Холодний період року,
Нх , мм
166

Об’єми дощових (снігових) вод розраховуються у відповідності до ДСТУ 3013-95 і з
врахуванням диференціації типів поверхонь і їх стану (тобто з врахуванням її пошко
дження чи не пошкодження). Розрахунок об’ємів дощових (снігових) вод розраховувався
на площу 577 м2 ( 0,0577 га ).
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Розрахунок об’єму дощових вод за теплий період року Qт м3/рік проводиться за фо
рмулою:
Qт = 10 • Нт -ус^п ,
де Н т - середньорічна кількість опадів за теплий період року, мм/рік.
ус - коефіцієнт стоку поверхні;
Fп - площа поверхні, га
Аналогічно розраховуємо об’єм дощових (снігових) вод за холодний період року а
Qх, м /рік:
Qх = 10 • Нх -ус^п ,
де Нх - середньорічна кількість опадів за холодний період року, мм/рік.
Значення ус визначається як середньозважене з урахуванням середнього значення
коефіцієнту стоку поверхні, а саме для ґрунтових поверхонь становить 0,2.
Звідси, Qт = 10 • 275 • 0,2 • 0,0577 = 31,735 м3/рік,
Qх = 10 • 166 • 0,2 • 0,0577= 19,156 м3/рік.
Річний об’єм дощових (снігових) вод розраховується як сумарний об’єм цих вод за
теплий і холодний період року Qр, м /рік.
Qр = Qт + Qх , звідси Qр = 50,891 м3/рік.
Розрахунок проводився для трьох випусків:
1. Ділянка зведення тимчасової дамби;
2. Будмайданчик;
3. Ділянка зведення низової перемички.
Розташування випусків, фонового та контрольного створів наведено на рис. 6.2.

Рисунок 6.2 - Схема розташування випусків
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Вихідні дані для проведення розрахунку прогнозних концентрацій забруднюючих
речовин наведені в таблицях 6.7- 6.11.
Таблиця 6.7 - Гідрологічні характеристики
Категорія
Відстань
Витрати
Коеф.
Коеф.
Найменування
води,
водокорис до гирла,
звивис шорсткості
водного об’єкту
тування
км
тості
п
м3/с
Випуск 1
влаштування
р/г
93,5
0,033
855,0
тимчасової
1,7
дамби
(верхній б'єф)
Випуск 2
р/г
92,5
0,033
855,0
1,7
(будмайданчик)
Випуск 3
р/г
93,0
0,033
855,0
(низова
1,7
перемичка)

Швидкість Температура
течії,
води,
м/с
0С

0,2

22

0,2

22

0,2

22

Кількість речовин, що виносяться з дощовими сніговими стічними водами беремо
згідно ДСТУ 3013-95.
В таблиці 6.8 наведені значення концентрацій забруднюючих речовин у дощових
стічних водах.
Таблиця 6.8 - Концентрації забруднюючих речовин у дощових стічних водах згідно
ДСТУ 3013-95.
Найменування
речовини
Завислі речовини
Нафтопродукти
БСК5
ХСК
Мінералізація

Концентрація, мг/дм3
2000
70
210
500
300

Масу скиду забруднюючих речовин з неорганізованим стоком з території будмайданчику на період проведення будівельних робіт розраховуємо за формулою:
Мі = Fп • Qр • т ідт -10-6,
де: Fп - площа зони будмайданчика, га;
Qр - об’єм стоку дощових (снігових) вод, м /рік;
т ід т - концентрація і-ої забруднюючої речовини у скиді дощових (талих) вод, мг/л.
Данні фонових показників забруднюючих речовин за даними Центральної геофізич
ної обсерваторії наведено в таблиці 6.9.
Таблиця 6.9 - Фонові показники забруднюючих речовин
Найменування
речовини
Завислі речовини
Нафтопродукти
БСК-5
ХСК
Мінералізація

Фонові показники, мг/дм
2,30
0,01
2,58
23,5
382

Результати розрахунків концентрацій забруднюючих речовин в поверхневому стоці з
території будмайданчика вказані у таблиці 6.10.
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Таблиця 6.10 - Концентрації забруднюючих речовин в поверхневому стоці з терито
рії будмайданчика
Найменування
речовини
Завислі речовини
Нафтопродукти
БСК-5
ХСК
Мінералізація

Річний скид в межах встановлених лімітів на період
існування будмайданчика, мг/л
115,387
4,038
12,116
28,849
17,309

Концентрація завислих речовин від роботи земснаряду була прийнята 100 мг/л згід
но даним Астраханського Державного технічного університету.
Результати розрахунків якості поверхневих вод за концентраціями забруднюючих
речовин в контрольному створі при проведенні зазначених вище будівельних робіт наве
дені в таблиці 6.11.
Таблиця 6.11 - Показники прогнозної якості води в контрольному створі
Фонові
показники,
мг/дм3
2,30
Завислі речовини
Нафтопродукти
0,01
БСК-5
2,58
ХСК
23,5
Мінералізація
382
- кратність повного розбавлення 36,0
Найменування
речовини

Концентрація
ГДК к/п,
забруднюючих речовин в
мг/л
контрольному створі, мг/л
4,59*
ф.+0,75
0,01
0,05
2,07
2,26
20,38
382

ГДК р/г,
мг/л
ф.+0,75
0,05
2,26
-

Результати розрахунків концентрацій забруднюючих речовин в контрольному ство
рі при проведенні будівельних робіт не перевищують нормативних показників комуналь
но-побутових та рибогосподарських ГДК за нафтопродуктами, БСК-5, ХСК, та мінералі
зації. Але є перевищення на 3,05 мг/л за завислими речовинами (КС1 рисунок 6.2).
Це обумовлене роботою земснаряду по влаштуванню тимчасової дамби в верхньому
та нижньому б ’єфах (випускі, 3).
Розрахунки показали, що на відстані 9 км від греблі Каховського гідровузла
(КС2 рисунок 6.2), концентрація завислих речовин буде становити 2,99 мг/л, що не перевишує ГДК рибогосподарського та комунально-побутового використання водного
об’єкту.
Вплив роботи земснаряду та підвищення каламутності води на локальній площі полягатиме у пригніченні бентофауни в районі проведення робіт та на площі підвищеної кА
ламутності. Але це має тимчасовий та локальний характер, так як через декілька місяців
після початку пригнічення відбуваються процеси природної рекультивації.
Компенсація від загибелі гідробіонтів від вищезазначеного впливу на водні ресурси
включена в зведених фінансовий розрахунок та наведена в 6.8.

6.8 Оцінка впливу на іхтіофауну
В русловій системі у зв’язку зі збільшенням швидкості течії будуть зменшуватися
площі, зайняті мулами. Це позитивно відобразиться на стані нерестовищ, кількісних та
якісних показниках макрозообентосу (кормової бази риб).
Знизиться біомаса фітопланктону у всіх групах заплавних водойм (крім тих, що зна
ходяться під безпосереднім антропогенним впливом) до показників нижче «цвітіння» во
ди. У зв’язку з цим зменшаться площі з явищами задухи у водоймах.
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У водній рослинності можлива зміна сукцесії, яка зараз направлена у бік дистрофікації та заболочування. Заростання водойм, особливо очеретом, зменшення площ водного
дзеркала, продукування та накопичення надлишкової органічної речовини, формування
несприятливого гідрохімічного режиму (аж до виникнення зон сірководню) дуже негатив
но відбиваються на стані іхтіофауни в сучасних умовах. Посилення водообміну покра
щить цю ситуацію.
6.8.1 Д оцільність будівництва рибозахисних та рибопропускних споруд
На сьогодні Каховська ГЕС експлуатується без рибозахисних пристроїв та рибопро
пускних споруд.
Згідно з чинним природоохоронним законодавством всі водозабірні споруди з відк
ритих джерел, які мають рибогосподарське значення, обов'язково повинні бути обладнані
ефективними рибозахисними системами та рибопропускними спорудами.
Досвід експлуатації рибоходів свідчить, що достатньо високу ефективність вони по
казують лише по відношенню до видів риб, які мають потужний інстинкт нерестового хо
ду (лососеві, вугор). Іншим розповсюдженим рибогосподарським заходом є штучне відт
ворення цінних представників іхтіофауни. Ці роботи повинні проводитися по двом страте
гічним напрямкам: зариблення молоддю та поліпшення умов природного нересту. П ер
ший напрямок доцільно застосовувати для стенобіонтних видів, кількість плідників яких у
водному об'єкті відносно невелика, тому масштаби зариблення будуть співставимі з чисе
льністю природного поповнення їх промислових стад. Для видів з достатньо високою чи
сельністю плідників доцільним слід вважати поліпшення абіотичних умов нересту.
У відповідності до лімітів та прогнозів вилову водних біоресурсів (затверджених на
казом Мінагрополітики України від 27.10.2014 № 428, зареєстрованим в Мін'юсті України
11 листопада 2014 р. за №1432/26209), сумарний запас прохідних видів пониззя Дніпра
складає 1,2 тис. т. Причому, це зниження не пов'язане власне з зарегулюванням, адже за
значений показник різко (у 2 рази) зменшився в перші роки після зарегулювання, а протя
гом 1970-1990 рр. він коливався без чітко виражених тенденцій. Таким чином, нерестовий
фонд пониззя Дніпра (за умови дотримання гідрологічного режиму, який прогнозується
після будівництва ГЕС-2) може забезпечити відтворення при щонайменше трикратному
збільшенні плідників прохідних видів. Відповідно, потреба в розширенні нерестового аре
алу зазначеної групи риб на сьогодні і в середньостроковій перспективі може бути оціне
на, як низька.
Кількість плідників, які належать до пропуску через рибохід, є основним парамет
ром, який визначає ефективність його роботи як з рибогосподарської, так і екологічної то
чки зору. Цей показник може розглядатися у двох варіантах: фактичний - наявність чисе
льності плідників окремих видів, які заходять на нерест у р. Дніпро з урахуванням їх част
ки, що підніметься для нересту вище Каховського гідровузла; теоретичної - потужності
(РПС) та наявності нерестовищ на вище розташованих ділянках річки, також з урахуван
ням, що певна частка плідників може нерестуватися (і нерестується) нижче гідровузла.
Перший показник оцінюється за результатами контрольних відловів (вилов на оди
ницю зусилля) та аналізу промислової статистики і свідчать, що чисельність цінних про
хідних видів риб в останні роки значно скоротилась.
Плідники та молодь таких видів, як представники родини осетрових, шемая, підуст,
вирезубу фіксуються в уловах одиничними екземплярами, тобто про ніякі більш-менш чи
сельні нерестові стада цих видів (як основного критерію доцільності штучного розши
рення нерестового ареалу) на сьогоднішній день мова йти не може. Такі потенційно напівпрохідні види, як тарань, лящ, судак, сазан в умовах Дніпровсько-Бузької естуарної сис
теми утворили фактично жилі форми, які в основній масі нерестяться у водоймах пригир
лової ділянки Дніпра.

Аркуш
1606 - 69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

//

79

Пониззя Дніпра можуть вважатися основним нерестовим угіддям для деяких прохід
них видів (рибець, чехонь). На нерест у р. Дніпро заходить біля 85 % рибця Дніпровсько Бузької естуарної системи. Розширення нерестового ареалу внаслідок будівництва РПС на
Каховському гідровузлі буде проявлятися лише для найбільш чисельних напівпрохідних
видів з достатньо високою міграційною активністю, головним з яких є рибець.
Слід також зазначити, що стан нерестового фонду, особливо у нижній частині К а
ховського водосховища в останні роки характеризується значним погіршенням. В основ
ному це пов'язане з процесами заростання та замулення, що, враховуючи видовий склад
угруповань молоді риб на прибережних біотопах нижньої частини характеризується абсо
лютним переважанням еврібіонтних короткоциклових видів, які мають дуже високий по
тенціал відтворення.
Для стенобіонтних видів, до яких відносяться всі прохідні та напівпрохідні види ни
жнього Дніпра, умови відтворення в Каховському водосховищі можуть бути оцінені, як
несприятливі. Так, локальні популяції таких видів, як підуст, рибець, білизна, чехоня,
утворені внаслідок спорудження греблі Каховської ГЕС вже через 10 років (тобто протя
гом життя однієї генерації) скоротили свою чисельність у 6-7 разів, а через 20 років ці ви
ди практично не фіксувались контрольними знаряддями лову. Крім того, слід враховува
ти, що наявний нерестовий фонд Каховського водосховища інтенсивно використовується
туводними видами риб.
Таким чином, дані з сучасного стану іхтіофауни Каховського водосховища, Дніпров
сько-Бузької естуарної системи, а також аналіз екологічних та рибогосподарських аспектів
будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 свідчить про недоцільність улаштування
рибопропускної споруди, також підтверджується висновками інституту рибного господар
ства (1606-69-Т9).
6.8.2 Розрахунок збитків рибним запасам
Очікується тимчасовий вплив на іхтіофауну, що виражається в загибелі молоді риб
та кормових організмів, що обумовлено збільшенням завислих речовин у поверхневих во
дах від проведення будівельних робіт, вилученням з рибогосподарського фонду Каховсь
кого водосховища 4,0 га водного дзеркала та пошкодженні потенційних нерестовищ або
ригенної іхтіофауни які розташовані в безпосередній близькості від зони проведення буді
вельних робіт.
Збитки від втрати кормової бази риб є тимчасовими. Відновлення кормової бази піс
ля завершення будівництва здійснюється протягом відповідного часу: планктону - на на
ступний рік після закінчення будівництва під дією природних процесів та надходження з
близько розташованих ділянок річки, бентосу протягом 2 років, що пов’язане з необхідні
стю певного часу для створення сприятливих умов існування організмів бентосу на ново
му субстраті. Розрахунок збитків рибному господарству було виконано Інститутом рибно
го господарства НАНУ (1606-69-Т9).
Загальні втрати рибної продукції в натурному виразі за кормовою базою становлять
4,74 тони, у тому числі за рахунок фітопланктону 2,49 т, зоопланктону - 1,53 т, зообенто
су 0,72 т. Загальний обсяг втрат від пошкодження нерестовищ становить 7,929 тон, де бі
льша частка (6,682 т) припадає на найбільш масового представника іхтіофауни - срібляс
того карася.
Загальні втрати від проведення гідротехнічних робіт на акваторії Каховського водо
сховища під час будівництва Каховського гідровузла становлять 997748 грн., в тому числі
фітопланктон - 112732 грн., зоопланктон - 69269грн., зообентос - 97791 грн., риба 717955 грн.
Кошти на відшкодування збитків слід перерахувати до місцевого бюджету на відно
влення рибних запасів Каховського водосховища.
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Рекомендується спрямувати компенсаційні кошти на дольову участь з зацікавлени
ми суб’єктами господарської діяльності Херсонської області на улаштування штучних не
рестовищ ("рибцьових гребель") на ділянці р. Дніпро вище м. Херсон. При цьому ці греблі
можуть використовуватися для екологічного способу відтворення інших літофільних ви
дів. Серед інших переваг цього заходу необхідно відмітити скорочення протяжності міг
рацій з вільним (без необхідності проходження Каховського гідровузла) скочуванням мо
лоді для нагулу в пригирлові ділянки р. Дніпро та Дніпровський лиман.
6.8.3 Вимоги рибного господарства до режиму Д ніпра в ниж ньому б’єфі
К аховської ГЕС-2
Вимоги рибного господарства до режиму Дніпра в нижньому б’єфі Каховського гід
ровузла, до складу якого буде входити проектована ГЕС-2 регламентуються «Правилами
експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду» далі «Правила...» (наказ Держводгоспу
України від 5.03.2002 року №50).
Основною вимогою рибного господарства є забезпечення прийнятих екологічних
умов в період відтворення основних промислових видів риб. Рибне господарство керуєть
ся у своїх вимогах положенням про максимальне наближення рівневого та водного режи
мів водосховищ до природно-побутових умов. Визначальним фактором для нормального
відтворення рибних запасів (нересту, нагулу молоді та дорослої риби, а також зимівлі ри
би різного віку) є рівневий режим.
За вимогами « П р а в и л .» , добове і тижневе регулювання потужності Каховської ГЕС
у період нересту (згідно з « П р ави л ам и .» нерестовий період становить з квітня по тра
вень) обмежується коливаннями рівнів в нижньому б ’єфі Каховського гідровузла безпосе
редньо біля греблі не більше 0,4 м, у розрахунковому створі для рибного господарства (10
км нижче гідровузла) - 0,25 м без урахування згонно-нагонних явищ. Після закінчення не
рестового періоду коливання рівнів води, зумовлені добовим і тижневим регулюванням
потужності , не обмежуються.
Попуски через Каховську ГЕС згідно з вимогами рибного господарства становлять
2-4 тис. м3/с і більше. Скорочення витрат води нижче 1200 м3/с у всі сезони, за даними
спостережень, призводить до значного осолонення Дніпро-Бузького лиману та пригирло
вої частини Дніпра, що пов’язано з погіршенням умов нагулу риби. Необхідні величини
рибогосподарських попусків у середні (50 %) та маловодні (75 %) роки через Каховський
гідровузол, за розрахунками Інституту рибного господарства (ІРГ) НААН наведено у таб
лиці 6.12.
Таблиця 6.12 - Рекомендовані ІРГ НААН попуски води у середні (50%) та
маловодні (75%) роки
Місяць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
У середньому за рік

Попуски води у нижній б'єф Каховського гідровузла, м3/с
50%
75%
1600
1200
1600
1200
1700
1270
2000
1800
2400
2180
1300
1180
900
820
700
640
700
640
900
820
1200
1090
1300
1180
1360
1170
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6.9 Прогноз епідеміологічної ситуації
В зону впливу проектованої Каховської ГЕС-2 потрапляють чотири райони Херсон
ської області (Бериславський, Білозерський, Новокаховский, Цюрупінський) та м. Херсон.
За даними держсанепідстанції у Херсонській області групових захворювань, спала
хів небезпечних інфекційних захворювань, пов’язаних з водним фактором на території
області в 2013-2015 роках не зареєстровано.
Влив на епідеміологічну ситуацію експлуатації Каховської ГЕС-2 не прогнозується,
технологія виробітку електроенергії на електростанціях є екологічно чистою та не впливає
на склад та концентрацію забруднюючих речовин у воді. Збільшення витрат води в проект-них умовах призведе до збільшення проточності та швидкості течії, що посилить зовніш-ній водообмін руслової мережі та всіх заплавних водойм. Таким чином будуть ство
рені умови для посилення спроможності поверхневих вод до самоочищення, що в свою
чергу позитивно відобразиться на епідеміологічній ситуації в регіоні щодо водного фактору.
При роботі додаткових агрегатів Каховської ГЕС-2 прогнозується невеликий підйом
рівня води в р. Дніпро - нижньому б'єфі Каховської ГЕС до м. Херсон і рівня підземних
вод, в зв'язку з чим ширина зони підтоплення для незахищених територій, а на окремих
ділянках з більш високими берегами і переформування берегів буде збільшена, але не ду
же істотно.
При підвищенні потужності Каховського гідровузла, що призведе до збільшення ви
трат води в нижньому б'єфі, прогнозується невелике збільшення анофелогенних площ за
рахунок підвищення рівня грунтових вод та підтоплення незахищених територій. Прогно
зована додаткова площа анофелогенних ділянок, без урахування протималярійних заходів,
складе 10-13 га.
Пропонується на подальших стадіях проектування виконати гідрогеологічні вишу
кування в зоні впливу Каховської ГЕС-2.
На підставі гідрогеологічних вишукувань пропонується остаточно визначити площі
анофелогенних водойм в зоні впливу Каховської ГЕС-2 та запропонувати гідротехнічні
заходи щодо зменшення анофелогенних площ та дезінсекційні заходи.

6.10 Прогноз впливу будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2
на атмосферне повітря
Можливими негативними впливами на атмосферне повітря під час будівельних робіт
та експлуатації ГЕС-2 є:
- виділення пилу під час вантажно-розвантажувальних робіт;
- виділення аерозолів шкідливих речовин під час малярних, зварювальних робіт;
- забруднення атмосфери вихлопними газами від автотранспорту;
- шум від роботи машин і механізмів, експлуатації трансформаторів та ін.
Забруднення навколишнього середовища, викликане будівельними роботами, носить
тимчасовий короткочасний локальний характер.
6.10.1 Д ж ерела забруднення атмосферного повітря під час будівельних робіт
В зв ’язку з тим, що на стадії ТЕО визначаються лише загальні відомості про склад
споруд та об’єми будівельних робіт, в розрахунках викидів забруднюючих речовин (ЗР) в
атмосферне повітря приймаються наближені дані з урахуванням будівництва аналогічних
об’єктів.
Викиди забруднюючих речовин під час відсипки тимчасових дамб не враховуються,
оскільки будівництво ведеться методом гідронамиву. В розрахунках під час будівництва
приймаємо наступні умови:
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Джерело 1 - територія будівництва - робота будівельної техніки, в тому числі земс
наряду.
В розрахунках приймається найбільш завантажена зміна з використанням близько
4 т дизпалива та 1 т бензину. Згідно з наказом Держкомстату України №452 від
13.11.2008р. викиди забруднюючих речовин від будівельних машин і механізмів станови
тимуть:
Таблиця 6.13 - Викиди ЗР від будівельної техніки
Найменування
Питомі
Об’єм
Питомі
гдк,
Викиди
забруднюючої
викиди. викорис Викиди, викиди. Об’єм викорис Викиди,
ОБУВ,
всього,
речовини та
кг
Бензин, таного
кг
Дизпали- таного палива,т
мг/м3
кг
парникових газів
во, кг/т
кг/т
палива,т
5,0
197,8
197,8
36,2
144,8
342,6
Оксид вуглецю
Діоксид азоту
0,2
21,6
21,6
31,4
125,6
147,2
Діоксид сірки
1
1
17,2
18,2
0,5
4,3
Неметанові леткі
28,5
28,5
8,16
32,64
61,14
органічні сполуки
Метан
50
0,64
0,64
0,25
1
1,64
Оксид азоту
0,035
1
0,035
0,12
4
0,48
0,515
0,4
Аміак
0,004
0,004
0,004
0,2
0,15
3,85
15,4
Сажа
15,4
Свинець
0,001
0,0 13
0,0 13
0,013
Вуглекислий газ
3183
3183
3138
12552 15735
0,1мкг /
Бенз(а)пірен
0,03
0,12
0,12
100м3
Викиди свинцю будуть лише у випадку використання етилованого бензину. Згідно з
Постановою КМУ №1825 від 1 жовтня 1999 р. використання етилованого бензину в Укра
їні заборонено.
Джерело 2 - територія будівництва ГЕС - 2 - викиди ЗР при зварювальних роботах
Максимальна витрата електродів у зміну 50 кг на 5 зварювальних апаратах.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферу від зварювальних робіт
проводиться згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин
в атмосферне повітря різними виробництвами» Донецьк, УкрНТЕК, 2004 р.
Валовий викид забруднюючих речовин визначається за формулою:
Рі = gi * В * 10-6 т/рік,
де gi - питомий викид і-тої забруднюючої речовини, г/кг,
В - використання зварювального матеріалу, приймаємо АНО-3 і АНО-4 по
25 кг/зміну.
Результати розрахунків:
Заліза оксид
Р = (5,05+ 5,41)*50*10-6 = 0,000523 т/зміну
Марганець та його сполуки
Р = (0,85+0,59) *50*10-6 = 0,000072 т/зміну
Результати розрахунків наведені в таблиці 6.14.
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Таблиця 6.14. - Валові і максимально-разові викиди забруднюючих речовин при зва
рювальних роботах
Найменування
ГДК, ОБУВ,
Валові викиди,
Клас Макс. викид,
Код
мг/м3
речовини
небезпеки
г/с
т/період
0143 Марганець та його сполуки
0,01
2
0,000333
0,000072
123
0,04
3
0,003082228
0,000523
Заліза оксид
Джерело 3 - територія будівництва, спорудження будівлі ГЕС-2 та КРПЕ - СВК викиди ЗР при малярних та гідроізоляційних роботах
Фарбування металевих та інших поверхонь.
Металеві конструкції фарбуються на заводі-виробнику, на території будівництва за
фарбовуються лише з ’єднувальні шви. Більша частина малярних робіт буде вестись в
приміщеннях (будівля ГЕС-2 та будівля КРПЕ - СВК), що дає можливість знизити потра
пляння парів розчинників в атмосферу.
Згідно з «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмос
феру при нанесении лакокрасочных материалов» С.-Петербург, 1999, «Збірника показни
ків емісії (питомих викидів) ЗР в атмосферне повітря різними виробництвами» Донецьк,
2004, викиди становитимуть:
Спосіб фарбування - пневматичний
В розрахунках приймаємо матеріал для фарбування - емаль ПФ - 115 - 500 кг.
Склад фарби ПФ-115 в леткій компоненті : ксилол - 50 %, уайт-спірит - 50 %.
Кількість аерозолю фарби, що виділиться в процесі фарбування поверхонь, визнача
ється за формулою:
Ма = т * 5а /102,
де т - маса фарби, (кг),
5а - частка фарби, втраченої у вигляді аерозолю, % (30).
Ма = 150 кг
Кількість леткої частини кожного компоненту:
Мл = т * fp * 5р1 /104 ,
де fp - частка леткої частини (розчинника) в фарбі, % мас. (45)
5р1 - частка розчинника в фарбі, яка виділилась при нанесенні покриття, % (25).
Мл = 56,25 кг
В процесі висихання летка частина фарби (розчинника) майже повністю переходить
в пароподібний стан:
Мс = т * fp * 5р2 /104 ,
де 5р2 - частка розчинника в фарбі, яка виділяється під час сушіння, % (75).
Мс = 168 кг
Склад компонентів леткої частини, %:
Уайт-спірит - 50
Ксилол - 50
Загальна кількість виділеної леткої частини фарби:
М і = Мкр + Мсуш
М і - 224,25 кг, в т.ч. уайт-спіриту і ксилолу по 112 кг.
Аркуш
1606 - 69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

82

84

Результати розрахунків представлені в таблиці 6.15.
Таблиця 6.15. - Валові і максимально-разові викиди при малярних роботах
Максимальний
Найменування
Валовий викид
Клас
Значення ГДК м/р, ОБУВ, мг/м3
викид речовин,
Код
речовин
небезпеки
речовин,т
г/с
616
Ксилол
2752 Уайт-спірит

3
-

0,2
1,0

0,010313
0,010313

0,112
0,112

Розрахунок викиду забруднюючих речовин при гідроізоляційних роботах
Гідроізоляція виконується бітумом нафтовим (100 т). Доставка бітуму на будівель
ний майданчик буде здійснюватися автогудронатором в готовому для нанесення вигляді
(гарячому), отже розрахунок кількості забруднюючих речовин, що виділяються при плав
ленні бітуму і спалюванні палива, не проводиться.
При гідроізоляційних роботах в атмосферу виділяються вуглеводні.
Розрахунок виконаний за методикою "Збірника методик щодо розрахунків вмісту за
бруднюючих речовин у викидах неорганізованих джерел забруднення атмосфери»
ВАТ «УкрНТЕК, 2002 р.
Мвуг = 0,2485 Vжцн * Ps(38) * цп (К5х + К5т) * 10-9 * 10-3, т/рік
З

з

де У -цн - - об'єм бітуму, що витрачається, м /період, (приймаємо 100 м );
Рв(38) - тиск насичених парів рідини при температурі 38°С, Гпа;
цп - молекулярна маса парів рідини, г/моль;
К5х, К5т - поправочні коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів Ps(38) і
температури газового простору відповідно у холодну і теплу пору року;
Т - час роботи, годин.
Всі коефіцієнти, що використовуються для розрахунків, приймаються згідно з дани
ми таблиць методичного посібника.
Розрахунок максимально-разових викидів забруднюючих речовин проводиться за
формулою:
0 = М * 10-6/Т * 3600, г/с
де М - валовий викид забруднюючих речовин, т/рік;
Т - час роботи, годин.
Результати розрахунків викидів наведені в таблиці 6.16.
Таблиця 6.16 - Валові і максимально-разові викиди при гідроізоляційних роботах
Значення
Максимальний
Валовий
Найменування
Клас
ГДК м/р,
викид речовин,
викид речовин,
Код
речовин
небезпеки
мг/м3
т/рік
г/с
2754
Вуглеводні
1,00
4
3,15597E-08
0,030928537
насичені С12-С19
6.10.2 Д ж ерела забруднення атмосферного повітря на період експлуатації
Потенційними джерелами забруднення атмосферного повітря під час експлуатації
Каховської ГЕС-2 будуть робота дизель-генератора потужністю 1000 кВт в період аварії
та щорічних технологічних випробувань - джерело 4 та автомобільні стоянки - дві на
5 автомобілів (джерела 5-6) і одна на десять автомобілів (джерело 7), (додаток У).
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарної дизельної
установки (Джерело 4).
Розрахунок максимальних викидів (г/с) визначається за формулою:
Мі = (1/3600)*емі*Ре ,
де емі (г/кВт-год.)- викид і-тої шкідливої речовини на одиницю корисної роботи
стаціонарної дизельної установки; Ре (кВт) - експлуатаційна потужність стаціонарної ди
зельної установки.
Слід зазначити, що в розрахунках приймаються орієнтовні дані у зв’язку з тим, що
завод-виробник ще не визначений. Однак, технічна характеристика дизель-генератора
вказується в початкових даних для проведення тендерних торгів і повинна відповідати су
часним вимогам природоохоронного законодавства (в розрахунках враховано коефіцієнти,
вказані в п.8 «Методики расчета выбросов...» С.-Пб.).
МСО = 1/3600*5,3*1000= 1,47222

(0,73611)

МNOx = 1/3600*8,4*1000 = 2,3333

(0,93332)

Мсн = 1/3600*2,4*1000 = 0,666667

(0,190476)

Мс = 1/3600*0,35*1000 = 0,097222

(0,027777)

М Ю2= 1/3600*1,4*1000 = 0,388889
М сн2О= 1/3600*0,1*1000 = 0,02778
МБП = 1/3600*0,000011*1000 = 3,056 E-06

(0,007937)
(8,731 Е-07)

У зв ’язку з тим, що дизель-генератор встановлюється на випадок аварії і його вклю
чення в штатному режимі роботи гідроенергетичних об’єктів не передбачається, окрім
щорічного проходження технологічних випробувань протягом максимум 0,5 - 1,5 години
на рік, максимальні викиди забруднюючих речовин розраховуємо на 20-хвилинний інтер
вал осереднення. При цьому викиди забруднюючих речовин становитимуть, г/с:
Мсо = 0,000613
М ^ = 0,000777767
Мсн = 0,00015873
Мс = 0,000023148
М Ю2= 0,0003241
М сн2О= 0,000006614
М бп = 7,2758 Е-10
Оцінка витрат відпрацьованих газів:
Gвг = 8,72*10-6 * Ье * Ре , кг/с
де Gвг - витрата відпрацьованих газів;
Ье - питома витрата палива, г/кВт-год. (за даними прайс-листа імовірного заводупостачальника 0,231л/кВт)
Gвг = 8,72*10-6*196,35 *1000 =1,712172 кг/с.
Об’ємна витрата відпрацьованих газів визначається за формулою:
Qвг = Gвг / увг, м3/с
увг = 1,31/(1+Т/273), кг/м3
увг = 1,31/(1+673/273) = 0,37804
Qвг = 1,712172/0,37804 = 4,5291
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При введенні в експлуатацію вибраного в результаті тендерних торгів дизельгенератора, службі експлуатації необхідно провести інструментальні заміри викидів за
бруднюючих речовин.
Згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України від 17.09.2010 №407, технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих
речовин стосуються стаціонарних сталих режимів роботи устаткування передбачених тех
нологічним регламентом виробництва і не поширюються на пускозупинні та перехідні
режими і експлуатаційне обслуговування.
Перерахунок викидів в г/м3, в дужках значення приведеної масової концентрації за
бруднюючих речовин до стандартного вмісту кисню у сухих відхідних газах (згідно з Н а
казом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від
27.06.2006 р. - (21-11)/(21-15) = 1,66667):
СО = 0,73611/4,5291 = 0,16253

(0,27088)

КОх = 0,93332/4,5291 = 0,20607

(0,34345)

СН = 0,190476/4,5291 = 0,042056

(0,07009)

С = 0,027777/4,5291 = 0,006133

(0,01022)

БО2 = 0,388889/4,5291 = 0,085864

(0,14311)

СН 2 О = 0,007937/4,5291 = 0,001752
БП = 8,731Е-7/4,5291 =1,93 Е-7

(0,00292)
(3,22Е-7)

Перерахунок викидів на нормальну температуру г/м3:
(400+273)/273 = 2,47
СО = 0,27088*2,47 = 0,669074
Ш х = 0,34345*2,47 = 0,8483215
СН = 0,07009*2,47 = 0,1731223
С = 0,01022*2,47 = 0,0252434
БО2 = 0,14311*2,47 = 0,3534817
СН 2 О = 0,00292*2,47 = 0,0072124
БП = 3,22Е-7*2,47 = 7,95 Е-7
В таблиці 6.17 Наведено результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від
роботи дизель-генератора потужністю 1000 кВт.
Таблиця 6.17 Результати розрахунків викидів забруднюючих
зель-генератора потужністю 1000 кВт
Нормативи
Назва речовини
мг/м3
г/год
5000
250
Вуглецю окис (СО)
5000
500
Азота двоокис (КОх)
Вуглеводні насичені С12-С19 (СН)
500
150
Сажа (С)
Ангідрид сірчаний ^ О 2)
5000
500
Формальдегід (СН2О)
100
20
Бенз(а)пірен (БП)

речовин від роботи ди
Розрахункові дані
мг/м3
г/год
2649,996
669,074
3359,952
848,3215
685,71
173,122
99,997
25,2434
1400,00
353,482
28,5732
7,2124
3,14 Е-3
7,95Е-4

У зв’язку з тим, що дизель-генератор встановлюється на випадок аварії, при якій ро
бота всіх структур ГЕС-2 буде зупинена, у визначенні доцільності детальних розрахунків
розсіювання інші потенційні джерела викидів не враховуються.
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Результати розрахунків наведені в таблиці 6.18.
Таблиця 6.18 Розрахунок доцільності детальних розрахунків розсіювання приземних
концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери
Код речо
вини

Назва речовини

ГДК, мг/м3

337
301
2754
328
330
1325
703

Вуглецю окис
Азота двоокис
Вуглеводні насичені С12-С19
Сажа
Ангідрид сірчаний
Формальдегід
Бенз(а)пірен ( мкг/100м3)

5
0,2
1
0,15
0,5
0,035
0,0001

Максимальний
Значення М/ПДК
викид, г/с
0,000613
0,000777767
0,00015873
0,000023148
0,0003241
0,000006614
7,2758 Е-10

0,0001226
0,0038889
0,00015873
0,0001543
0,0006482
0,0001889
7,28 Е-6

Порівнюючи отримані показники значень «М/ГДК» з 0,1 в таблиці 5. Не виявлено
речовин, для яких доцільний розрахунок розсіювання забруднюючих речовин.
Розрахунок викидів від автостоянок (Джерела 5-7)
Відкриті стоянки призначені для тимчасової зупинки автомобілів персоналу ГЕС-2
(Джерела 5-7). Для узагальнення даних по викидах ЗР в атмосферне повітря в розрахунках
приймається в’їзд та виїзд одночасно 3 легкових автомобілів кожен день з кожної стоянки.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту виконано згідно з
«Методикою проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу для
автотранспортних підприємств (розрахунковим методом)».
Викиди і-ї речовини одним автомобілем к-ї групи в день при виїзді з території стоя
нки М1ік та поверненні М 2ік розраховуємо за формулою:
М1ік = т прік х Шр + mLiк х L1+ т х х ік х t хх1 , г,
М 2ік = mLiк х L2 + т х х ік х t хх2, г,
де: т прік - питомі викиди і-ї речовини при прогріванні двигуна, г/хв,
mLiк - пробіговий викид і-ї речовини під час руху зі швидкістю 10-20 км/год, г/км,
т х х ік - питомі викиди і-ї речовини при роботі двигуна на холостому ходу, г/хв.,
Шр - час прогріву двигуна, хв.,
L1 L2 - пробіг автомобіля по території стоянки, км,
t хх1 t хх2 - час роботи двигуна на холостому ходу при виїзді з території стоянки та
поверненні на неї, хв.
Максимально-разовий викид і-ї речовини визначається за формулою:
Ммр = ( ( т прік х Шр + mLiк х L1+ т х х ік х t хх1) х ^ /3 6 0 0 , г/с,
де N - кількість автомобілів, що виїжджають зі стоянки за 1 год.;
Результати розрахунків наступні:
Валові викиди, т:
М = М1ік + М 2ік
Окис вуглецю
Джерела №5-7
М = (3,0х10 + 9,4х0,05 + 2х4 + 9,4х0,05 + 2х4)х3х 3 = 179,46 г/день або 0,03966 т/рік
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Азоту двоокис
М = (0,02х10 + 0,17х0,05 + 0,02х4 + 0,17х0,05 + 0,02х4) х 3х3 = 6,066 г/день
або 0,001341 т/рік
Вуглеводні насичені
М = (0,31х10 + 1,2х0,05 + 0,25х4 + 1,2х0,05 + 0,25х4) х 3 = 15,66 г/день
або 0,003461 т/рік
Сірчаний ангідрид
М = (0,01х10 + 0,054х0,05 + 0,009х4 + 0,054х0,05 + 0,009х4) х 3х3 = 1,5966 г/день
або 0,0003461 т/рік
Результати викидів забруднюючих речовин від автостоянок за умови витрати палива
при в’їзді - виїзді по 1 л бензину та дизпалива згідно з наказом Держкомстату України
№452 від 13.11.2008р. наведені у таблиці 6.19. .
Таблиця 6.19 - Викиди ЗР від автостоянок
Найменування
Питомі
Об’єм
викиди. використа Викиди,
забруднюючої
кг
речовини та пар Бензин, ного палиникових газів
кг/т
ва,т
201,8
0,15135
Оксид вуглецю
Діоксид азоту
21
0,01575
Діоксид сірки
1
0,00075
Неметанові леткі
органічні сполу
ки
53
0,03975
Метан
0,94
0,000705
0,00075
Оксид азоту
0,188
0,000141
Аміак
0,004
0,000003
Сажа
Свинець
0,0 13
9,75Е-06
Вуглекислий газ
3183
2,38725
Бенз(а)пірен

Питомі
викиди.
Дизпаливо, кг/т
36,2
31,4
4,3

3,08
0,083
0,165

Об’єм
викорис
таного
палива,т

0,00085

Викиди,
кг

Викиди
всього,
кг

0,03077
0,02669
0,003655

0,18212
0,04244
0,004405

0,002618
7,06Е-05
0,00014

0,042368
0,000776
0,000281
0,000003
0,003273
9,75Е-06
5,05455
2,55Е-05

3,85

0,003273

3138
0,03

2,6673
2,55Е-05

В будівлі КРПЕ-СВК розташовано КРПЕ-330кВ на першому поверсі (позначки
+13,950, +14,400).
У приміщенні закритого комутаційного розподільного пристрою КРПЕ 330 кВ вста
новлюються електротехнічне устаткування з елегазовою ізоляцією.
У стандартному устаткуванні витоки не перевищують показник ступеня токсичності
(ТЦУ - середньозважена в часі концентрація, нешкідлива для здоров'я при знаходженні в
ній протягом 8 годин в день і 40 годин в тиждень) для SOF2 (газоподібний продукт розпа
ду фторид тіоніла) 9,6 мг/м .
Максимальна концентрація елегазу у виробничих приміщеннях, де робочі знахо
дяться до восьми годин в день п'ять разів на тиждень, не повинна перевищувати
6000 мг/м3. Ризик для здоров'я унаслідок звичайного витоку використовуваного газу Sf6 з
комутаційного устаткування відсутній. Неконтрольований викид газу SF6 може бути обу
мовлений тільки нештатними ситуаціями: нештатний витік газу унаслідок розгерметизації
корпусу, в якому міститься газ SF6; внутрішньо коротке замикання унаслідок неконтрольованого утворення дуги в корпусі, в якому міститься SF6; зовнішній спалах, що призво
дить до нештатного витоку. У разі досягнення неприпустимої концентрації елегазу в при
міщенні автоматично включаються витяжні системи від сигналізуючого пристрою.
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6.11 Вплив утворення відходів на навколишнє середовище
На території будівництва передбачається влаштування спеціальних майданчиків для
збирання твердих господарчо-побутових відходів, відходів будівельних конструкцій і ма
теріалів (будівельного сміття) та заправки і зливу паливно-мастильних матеріалів.
Майданчик збирання відходів необхідно розмістити на мінімально можливій відста
ні від побутового містечка будівельників (дільничного господарства) з влаштуванням тве
рдого покриття, навісу і освітлення.
Покриття майданчика повинно бути аналогічним покриттю транспортних проїздів.
Ухил покриття має складати від 5 %о до 10 %о у бік проїзної частини, щоб не допускати
застій води та скочування контейнерів.
Збір твердих побутових відходів здійснюється в інвентарні контейнери. Відходи бу
дівельного виробництва збирають навалом на відкритому майданчику з твердим покрит
тям.
Тверді побутові відходи і відходи будівельного виробництва по мірі накопичення
регулярно вивозяться у місця, відведені місцевими контролюючими органами.
Розрахунок побутових відходів проводиться за формулою:
М = п*(у/365)*Т
Результати розрахунку нормативу утворення побутових відходів при будівництві
представлені в таблиці 6.20.
Таблиця 6.20 - Результати розрахунку нормативу утворення побутових відходів при
будівництві
Тривалість
Норматив
Середньорічна
Кіль
Найменування ділянки
норма утворення (у) будівництва (Т)
утворення
кісний
утворення відходів
показник
т/рік
м3/рік
місяці
т/період
т/добу
Штат будівельників
770
0,04
0,22
72
127,59
0,084
За рішенням замовника відходи будівельного виробництва (брухт чорних і кольоро
вих металів, арматура, кабельна продукція, збірний залізобетон та інше) можуть відправ
лятися спеціалізованим підприємствам на договірних умовах.
Для зливання паливно-мастильних матеріалів влаштовується майданчик з твердим
покриттям та нафтовловлювачем.
Нафтопродукти збираються у герметичних ємностях (бочках, балонах тощо) і тран
спортуються автомобільним транспортом для подальшого використання.
На подальших стадіях проектування будуть визначенні якісний та кількісний склад
виробничих відходів та умови їх розміщення або вторинного використання.

6.12 Оцінка акустичного впливу проектованого об’єкту
Згідно з ДБН В.1.1-31:2013, шум вважається в межах норми, якщо еквівалентні та
максимальні рівні звуку LА ЕКВ , дБА не перевищують значень наданих у таблиці 6.21.
Таблиця 6.21 - Еквівалентні та максимальні рівні звуку LА ЕКВ , дБА
Найменування приміщень та
Час доби, Еквівалетний рівень Максимальний рівень звуку
територій.
звуку LА ЕКВ , дБА
L Амакс.,дБА
год.
денний
55
70
Території, які безпосередньо
прилягають до житлових будинків нічний
45
60
денний
40
55
Житлові приміщення квартир.
нічний
30
45
Проектована Каховська ЕС-2 входить до промислової зони Каховського гідровузла,
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на греблі якого є на теперішній час залізнична колія та автодорога. Під час будівництва
Каховської ГЕС-2 планується перевлаштування зазначених залізничних та автошляхів.
Джерелами акустичного забруднення прилеглої території під час експлуатації проек
тованої ГЕС-2 є два масляних трансформатора потужністю 150 мВА 13,8/330 кВ, які є
джерелами постійного шуму.Для визначення коректованого рівня звукової потужності
трансформаторів 150 мВА 13,8/330 кВ застосовуємо формулу 12 ДСТУ - Н Б В.1.1-33.
Розрахунковий рівень звукової потужності від зазначених джерел становить
89,0 дБА.Мінімальна відстань від джерел шуму до житлової зони - 300 м (рисунок 6.3).

Рисунок 6.3 - Схема розташування житловою забудови

Аркуш
1606 - 69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

89

91

Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-33 рівень звуку LА ТЕР в розрахунковій точці на території
що захищається від шуму визначається за формулою:
LА тер = LА екв - ЛLА від - ЛLА пов - ALА пок - ЛLА екр -ALА зел -ALА обм +
+ALА відб ,
де LА ЕКВ - шумова характеристика джерела шуму, дорівнює 89,0 дБА;
ЛТА від - зниження рівня звуку відстанню, розрахункова величина 57 дБА;
ЛТА ПОВ - зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в повітрі, розрахункова
величина 1,0 дБА;
ЛТА ПОК - вплив ні рівень звуку в розрахунковій точці типу покриття території, роз
рахункова величина 8,7 дБА;
ЛТА ЕКР - зниження рівня звуку екранами на шляху розповсюдження звуку, в даному
випадку не враховується;
ЛТА ЗЕЛ — зниження рівня звуку зеленими насадженнями, розрахункова величина 1
дБА;
ЛТА ОБМ - зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута видимості джерела шуму
з розрахункової точки, розрахункова 6,1 дБА;
ЛТА ВІдБ - підвищення рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок накладання зву
ку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель, в даному випадку не врахову
ється.
Результати розрахунку ТА ТЕР представлені в таблиці 6.22.
Таблиця 6.22 - Результати розрахованих рівнів звуку LА ТЕР, дБА
Найменування ділянки впливу
Рівень звуку ЬА ТЕР, дБА
шуму трансформаторів
15,2
Житлова забудова смт Козацьке
Результати розрахунків впливу шуму трансформаторів на б ’єкти турботи (житлова
забудова) показали що рівень звуку в розрахунковій точці знаходиться в межах нормова
них показників для денного та нічного часу.
На подальших стадіях проектування рекомендується розрахунковим методом або
натурними вимірюваннями визначити рівень звуку на території житлової забудови і оці
нити вплив від роботи трансформаторів на акустичну ситуацію з урахуванням залізничної
колії та автодороги.
Під час проведення будівельних робіт по зведенню Каховської ГЕС-2, джерелом
акустичного забруднення прилеглої території є будівельна техніка (екскаватори, бульдо
зер та ін.). Під час будівельних робіт передбачається виконання земельно-скельних, мон
тажних та спеціальних робіт.
Згідно з довідником Н.І. Іванова «Інженерна акустика теорія та практика боротьби з
шумом» на відстані 7,5 метрів від будівельних майданчиків при проведенні земляних ро
біт еквівалентний рівень звуку становить 74 дБА.
Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-33 рівень звуку LА ТЕР в розрахунковій точці на території
що захищається від шуму визначається за формулою:
LА тер = LА екв - АЬА вщ - АЬА пов - АЬА пок - АЬА екр -АЬА зел -АЬА обм+ АЬА вщб ,
де LА ЕКВ - шумова характеристика джерела шуму, становить 90 дБА;
АЬА від - зниження рівня звуку відстанню, розрахункова величина 67 дБА;
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ЛЬА псв величина 1,0 дБА;

зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в повітрі, розрахункова

ЛТА поК - вплив ні рівень звуку в розрахунковій точці типу покриття території, роз
рахункова величина 8,7 дБА;
ЛТА ЕКР - зниження рівня звуку екранами на шляху розповсюдження звуку, в даному
випадку не враховується;
ЛТА ЗЕЛ — зниження рівня звуку зеленими насадженнями, розрахункова 1 дБА;
ЛТА ОЕМ - зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута видимості джерела шуму
з розрахункової точки, розрахункова величина 0 дБА;
ЛТА ВщЕ - підвищення рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок накладання зву
ку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель, в даному випадку не врахову
ється. Результати розрахунку ТА ТЕР представлені в таблиці 6.23.
Таблиця 6.23 - Результати розрахованих рівнів звуку LA ТЕР, дБА,
Найменування ділянки впливу шуму
Рівень звуку LA ТЕР, дБА
будівельної техніки
12,3
Житлова забудова смт Козацьке
Виходячи з результатів розрахунків акустичного забруднення прилеглої території
під час проведення будівельних робіт, не прогнозується перевищення еквівалентного рів
ня звуку на прилеглій території в денний та нічний часи.

6.13 Оцінка впливу на навколишнє соціальне середовище
В зону впливу проектованої Каховської ГЕС-2 потрапляють чотири райони Херсон
ської області (Бериславський, Білозерський, Новокаховский, Цюрупінський) та м. Херсон
(рисунок 6.4), п’ятнадцять населених пунктів: правий берег - Козацьке, Отрадокам’янка,
Ніколаївка, Ольгівка, Львіво, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Понятівка, Садове; лівий
берег - Нова Каховка, Дніпряни, Корсунка, Кринки, Козачі Лагері.
Вплив на соціальні умови проектованої ГЕС обумовлено зміною рівневого режиму в
нижньому б’єфі, що призведе до затоплення додаткових площ території та зміні гідрогео
логічних умов, збільшенням швидкостей течії р Дніпро.
Коливання рівнів з амплітудою 0,78 м біля греблі Каховського гідровузла до 0,15 м
біля м. Херсона не призведе до затоплення зазначених населених пунктів, так як вони роз
ташовані на більш високих відмітках. Зона затоплення при проходженні паводку 50% за
безпеченості є більшою ніж прогнозована від роботи Каховської ГЕС1+ГЕС2 (додаток К).
Прогнозується позитивний вплив від збільшення площ плавнів зайнятих водою, осо
бливо на лівому березі, обумовлений активізацією зовнішнього водообміну у заплавних
водоймах і значне покращання в них екологічної ситуації. Поліпшаться умови рекреації та
любительського рибальства.
Згідно з листом ПАТ «Укргідроенерго» № 14-1/9393 від 18.12.2015 р. ( Додаток Ф) в
зону впливу проектованої ГЕС потрапляють шість соціальних об’єктів, розташованих на
лівому березі р. Дніпро:
- човнева станція - 3,0 км нижче за течією від греблі (м. Нова Каховка);
- яхтклуб «Maxim Marine» - 3,5км нижче за течією від греблі (м. Нова Каховка);
- база відпочинку «Рибацький хуторок» - 10,8 км нижче за течією від греблі
(смт. Дніпряни);
- база відпочинку «Знахідка» - 15,3 км нижче за течією від греблі (с. Корсунка);
- турбаза «Остапа Вишні» - 30,8 км нижче за течією від греблі (с. Кринки);
- база відпочинку «Vitalla» - 35 км нижче за течією від греблі (с. Козачі Лагері).
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Рисунок 6.4 - Схема розташування адміністративних районів в зоні впливу
проектованої ГЕС-2
Результати розрахунків гідравлічного режиму в нижньому б ’єфі показали, що на ді
лянці розташування човнової станції та яхт клуба «Maxim Marine» амплітуда коливання
рівня води становить 0,73 м, враховуючи високі відмітки берегового схилу, помітного
впливу від зміни рівневого режиму не очікується
На ділянці розташування бази відпочинку «Рибацький хуторок» коливання рівня во
ди становить 0,56 м, помітного впливу не очікується.
На ділянці розташування бази відпочинку «Знахідка» коливання рівня води стано
вить 0,49 м, помітного впливу не очікується.
На ділянці розташування турбази «Остапа Вишні» коливання рівня води становить
0,35 м, помітного впливу не очікується.
На ділянці розташування бази відпочинку «Vitalla» коливання рівня води становить
0,25 м, помітного впливу не очікується.
Для обгрунтованого прогнозування зміни гідрогеологічних умов у нижньому б'єфі
ГЕС-2, на подальших стадіях проектування передбачено на вибраних створах біля населе
них пунктів проведення режимних спостережень за гідрогеологічними умовами по бере
гах р. Дніпро та його основних притоках - рік Козака, Інгульця та Конки.
На основі цих даних виконати прогноз впливу на питні водозабори та передбачити
заходи щодо мінімізації впливу.
В наслідок збільшення витрат води в нижньому б’єфі проектованої ГЕС-2 збіль
шаться швидкості течії на ділянці 61,8 км від греблі Каховського гідровузла, що може
вплинути на умови навігації на зазначеній ділянці.
В таблиці 6.24 надані максимальні швидкості руху води в характерних створах
р. Дніпро в нижньому б’єфі Каховської ГЕС з урахуванням несталого руху води при ви
траті 2880 м3/с для варіанта ГЕС-1 і 5100 м3/с для варіанта ГЕС-1+ГЕС-2.
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Таблиця 6.24 - Максимальні швидкості руху води в характерних створах р.
в нижньому б ’єфі Каховської ГЕС з урахуванням несталого руху води при
2880 м3/с для варіанта ГЕС-1 і 5100 м3/с для варіанта ГЕС-1+ГЕС-2
Швидкості руху (у), м/с
Відстань від греб
Створи
при роботі
при роботі
лі Каховської ГЕС
ГЕС-1+ГЕС-2
ГЕС-1
Тривалість роботи 4 години
0
0,47
0,83
Створ Каховської ГЕС
11,6
0,62
0,85
11,6 км нижче Каховської ГЕС
с. Тягинка 25,6 км нижче
25,6
0,49
0,67
Каховської ГЕС
с. Понятівка 39,4 км нижче
39,4
0,39
0,48
Каховської ГЕС
с. Придніпровськ 48,4 км нижче
48,4
0,43
0,52
Каховської ГЕС
м. Херсон 61,8 км нижче
61,8
0,27
0,31
Каховської ГЕС

Дніпро
витраті

Ду
+0,36
+0,23
+0,18
+0,09
+0,09
+0,04

Згідно СНіП 2.06.07-87 найбільші повздовжні швидкості течії не повинні перевищу
вати 2,5 м/с для зверхмагістральних та магістральних водних шляхів, 2 м/с - для водних
шляхів місцевого значення.
Дніпро є зверхмагістраллю водних шляхів з гарантованої глибиною 3,65 м, таким
чином розрахункові повздовжні швидкості на ділянці від греблі Каховскої ГЕС до
м. Херсона знаходяться в межах нормованих. Вплив на навігацію не очікується.

Аркуш
1606 - 69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

93

95

7 АНАЛІЗ УМОВ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АВАРІЙ
Аналіз небезпечних природних та техногенних факторів на ділянці будівництва про
ектованої
Каховської
ГЕС-2
був
проведений
ТОВ
«Гідротехпроект»
(1606-21-Т1).
Аналіз небезпечних природних факторів та процесів на ділянці будівництва проек
тованої Каховської ГЕС-2 щодо виникнення аварійних ситуацій показав, що до небезпеч
них метеорологічних явищ відносяться: вітер, зі швидкістю 25 м/с та більше, вітер сумісно
з метеорологічними явищами, такими як ожеледь та налипання мокрого снігу, вітрохвильові та льодові явища.
До небезпечних екзогенних геологічних процесів, що можуть вплинути на виник
нення та розвиток аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах проектованого об’єкту
відносяться: карст та сейсмічність.
Небезпечні явища, такі як водопілля та паводки, не розглядалися, так як параметри
та умови функціонування Каховського водосховища не змінюються у зв’язку з будівницт
вом та експлуатацією Каховської ГЕС-2 та регламентуються затвердженими Правилами
експлуатації водосховищ Дніпровських ГЕС.
Водоскидні споруди Каховського гідровузла розраховані на пропуск максимальних
витрат природних паводків 0,01% забезпеченості (тобто 1 випадок на 10 000 років) з мак
симальною скидною витратою 28300 м /с, як для споруд 1-го класу наслідків (відповіда
льності), при форсованому рівні води у водосховищі.

7.1 Аналіз виникнення можливих аварійних ситуацій під впливом
небезпечних природних факторів
Вітер. До наслідків дії небезпечних сильних вітрів, шквалів та смерчів відносять:
- травмування, а інколи і загибель людей;
- руйнування інженерних споруд та систем життєзабезпечення, доріг та мостів, про
мислових і житлових будівель, особливо їх верхніх поверхів і дахів;
- перекидання телеграфних стовпів, виривання дерев та утворення завалів; знищення
садів та посівів на полях.
Прояв шкідливої дії сильного вітру, ожеледі та налипання мокрого снігу на проекто
ваному об’єкті може заподіяти обрив ліній електропередач, руйнування опор, руйнування
будівель.
Для прикладу, 20 — 29 березня 1997 року майже на дві доби залишились без елект
роенергії 120 населених пунктів Рівненщини. Сильний шквалистий вітер, який пронісся
над територією області, повалив майже 150 низьковольтних мереж, порвав лініії електро
передач та завдав енергогосподарству області збитків на 350 тисяч гривень.
Висота вітрових хвиль на великих водосховищах може сягати до 3 метрів та біль
ше. Максимальна розрахункова висота хвилі є одним з навантажень на гідротехнічну спо
руду і визначає відмітку гребня. Також при різких перепадах атмосферного тиску та віт
ровому нагоні в водосховище можуть утворитися стоячі хвилі (сейші).
Крім хвилювання під дією вітру, виникає перекіс вільної поверхні води: зниження
(згін ^ г ) біля навітряного берега і підвищення (нагін hн) біля підвітряного.
На широких ділянках великих водоймищ згони і нагони іноді сягають значень 1 м і
більше. Тому вони повинні враховуватися при призначенні відміток дна акваторій біля
причалів і підхідних каналів, а також відміток територій портів.
Максимальні коливання рівнів води біля Каховської греблі під дією згонів та наго
нів, порівнюючи з водопільним їх режимом, відбуваються відносно в значних межах.
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Найбільші (видатні) нагони досягають 80 см, згони - 180 см. При цьому амплітуда
коливань рівнів досягає 260 см. Наприклад, при проходженні видатної повені 1931р. рі
вень води в р. Дніпро піднявся над попередньою меженню майже на 7 м, а під час остан
ньої також доволі високої повені 1970 р .- на 3,5 м.
Нагони та згони - явища доволі часті в пониззі р. Дніпро. Здебільшого переважає кі
лькість днів стояння рівнів при згонах.
В середньому 354 доби (97 % в році) викривлення рівня нагонами та згонами скла
дають не більше 25-30 см по середньодобовим і не більше від 15 до 60 см по миттєвим пі
кам (або провалам). Тільки невелика кількість (від 10 до 12) нагони та згони бувають вище
вказаних меж і дуже рідко наближаються до гранично високих спостережених значень.
Тобто, нагони та згони в умовах Нижнього Дніпра, в основному, проявляються відносно
слабо. Вони на режим роботи Каховської ГЕС суттєво не впливають, в незначній мірі змі
нюючи енерговиробіток та наявні потужності.
Льодові явищ а в період зимового режиму включають замерзання, льодостав та скре
сання, які визначаються теплообміном між водою, льодом та повітрям. В водосховищах
ГЕС в умовах зимового спрацювання відбуваються деформації льодяного поля з утворен
ням вздовж берегів системи розломів, тріщин з осіданням зруйнованого льодового покри
ву в межах зони спрацювання.
Сповзаючи вниз за течією річок, шуга, яка виникає до льодоставу при переохоло
дженні води нижче О0 С, займає великі площі і заповнює живий перетин, утворюючи зажори, що часто призводять до повеней, крім того, вона ускладнює експлуатацію гідротех
нічних споруд, забиваючи водоприймальні отвори водозаборів. При шугоході на річці
з'являються наступні льодові утворення: сало - голкоподібні і пластинчасті кристали льо
ду; забереги - смуги льоду, що змерзлися з берегами річки при незамерзаючій основній
частині водного простору; внутрішньоводний лід; донний. Льодошугові ускладнення на
водозаборах викликаються: закупоркою вхідних вікон водоприймального оголовку вна
слідок безпосередньої появи льоду на стрижнях решіток; закупоркою вхідних вікон через
прилипання кристалів внутрішньоводного льоду до стержнів решіток; забиванням решіток
на вхідних вікнах грудками шуги.
Найнебезпечнішими аварійними ситуаціями можуть бути ситуації, у результаті яких
відбудеться руйнування греблі верхнього водосховища. Причиною таких аварійних ситу
ацій можуть бути - руйнування укісного кріплення від впливу поздовжніх течій, хвильо
вих і льодових впливів і, як наслідок цього, деформації гребеня й укосів греблі.
Зсуви. Велику небезпеку представляють зсувні процеси, що викликають раптові об
валення великих скельних масивів в зоні водосховищ та берегових примикань гідровузлів.
Стійкість таких масивів пов’язана з структурними особливостями, залежить від характеру
та направлення тектонічних порушень, ступеня тріщинуватості, техногенного впливу екс
плуатації водосховища, включаючи зміни режиму підземних вод, обводненості порід, пе
реробки схилу та впливу землетрусів.
На ділянці проектування споруд Каховської ГЕС-2 зсувні процеси відсутні, рельєф
місцевості має спокійних характер. Будівництво та експлуатація Каховської ГЕС-2 не при
зводить до підвищення рівня Каховського водосховища, зона впливу Каховскього водос
ховища не зазнає змін, тому активізації зсувних процесів по берегах водосховища не про
гнозується. Подальший розгляд небезпек, пов’язаних зі зсувами недоцільний.
Карст. Карстові явища, пов’язані з роботою підземних вод, розвиваються в розчин
них породах, в першу чергу це вапняки, гіпси, соленосні породи. З проблемою карсту до
водиться стикатися на багатьох гідровузлах. На сучасний час інженерно-геологічна оцінка
закарстованих ділянок стосовно гідротехнічних споруд відноситься до найбільш складної
проблеми інженерної геології.
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Зміна гідрогеологічних умов, яка викликана підпором підземних вод та фільтрацією
з водосховища, може істотно впливати на інтенсивність та характер карстових процесів,
що призводить до утворення порожнин, провальних воронок і як наслідок до аварійних
ситуацій.
Головними причинами руйнування греблі із ґрунтових матеріалів (до 80 % випадків
від загальної кількості аварій) бувають: суфозія; фільтрація води в основі або тілі греблі
що пов’язано з проявами карсту.
Відомі випадки аварійних ситуацій на гідровузлах в умовах карсту. Наприклад, на
арочній греблі Монтежак (Іспанія) висотою 84 м, зведеної на основі з закарстованих вап
няків, через карстову воронку, що утворилася, відбулося самовільне опорожнення водос
ховища.
Найнебезпечнішими аварійними ситуаціями можуть бути ситуації, у результаті яких
відбудеться руйнування греблі верхнього водосховища. Причинами таких аварійних ситу
ацій можуть бути:
- осідання й тріщини ґрунтового тіла греблі;
- поява зосереджених потоків фільтрації на низовому укосі греблі з небезпечним ви
носом ґрунту;
- контактна фільтрація в місцях з'єднання бетонних і ґрунтових споруд;
- обводнювання, що утворюється в результаті ушкоджень ґрунтів основи та негатив
но впливає на стійкість основи греблі.
Сейсмічність. Інтенсивність землетрусів на поверхні землі в заданих районах хара
ктеризується балами та визначається за 12- бальною шкалою (MSK).
Інтенсивність при цьому представляє достатньо умовну характеристику, яка показує
ступінь впливу землетрусу на споруди та денну поверхню на деякій відстані від його епі
центру.
При розрахунках гідротехнічних споруд сейсмічні впливи інтенсивністю в 6 балів і
нижче не враховуються.
В районах з інтенсивністю землетрусів вище 10 балів зазвичай гідротехнічні споруди
не будуються.
Характеристика землетрусу в районі будівництва Каховської ГЕС-2 за шкалою MSK
прогнозує наступні наслідки:
- великі тріщини у стінах будівель;
- невеликі зсуви на крутих укосах насипів та виїмок;
- тріщини в грунтах до декількох сантиметрів;
- зміна дебітів джерел;
- виникнення нових водойм.
Багато гідротехнічних об’єктів з високими греблями, збудовані в високосейсмічних
районах, підтвердили їх високу сейсмостійкість. Але є приклади, коли причиною руйну
вання гідротехнічних споруд був сильний землетрус.
На гравітаційній греблі Койна (Індія) висотою 103 м в 1967 році, після заповнення
водосховища на 100 м сильний землетрус інтенсивністю 9 балів спричинив серйозні
ушкодження греблі та людські жертви.
Ушкодження та аварії гребель, спровоковані землетрусами, складають 4% від зага
льної їх кількості.
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7.2 Аналіз виникнення можливих аварійних ситуацій під впливом
техногенних факторів
В даному розділі проаналізовані основні сценарії аварій, що можуть виникнути під
час експлуатації проектованої ГЕС під впливом техногенних факторів.
Сценарій 1 - розгерметизація обладнання з маслом ^ розтікання по поверхні ^ за
палення зовнішнім джерелом ^ пожежа розлиття ^ виділення токсичних продуктів го
ріння ^ тепловий вплив на споруди та обладнання ^ травмування персоналу, що опини
вся в зоні ураження.
Сценарій 2 - розгерметизація обладнання з стисненим газом на відкритій ділянці ^
витік газу ^ запалення зовнішнім джерелом ^ факельне горіння ^ тепловий вплив на
споруди та обладнання ^ травмування персоналу, що опинився в зоні ураження.
Сценарій 3 - руйнування гідротехнічних споруд верхньої водойми під впливом тех
ногенних чинників ^ утворення проривної хвилі ^ затоплення прилеглої територій насе
лених пунктів ^ руйнування громадських будівель ^ руйнування споруд Каховської ГЕС
^■нанесення збитку народному господарству ^ шкода навколишньому середовищу ^
травмування населення.
Аварійні ситуації за сценаріями 1, 2 мають локальних характер та можуть ліквідува
тися запроектованими організаційно-технічними заходами.
Аварійна ситуація за сценарієм 3 має територіальне поширення та впливає на
«об’єкти турботи» - населення, навколишнє природне та техногенне середовище.
На підставі статистичних даних на 15 тис. великих гребель, існуючих у світі, в сере
дньому відбувалося 1,5 випадку руйнувань в рік, тобто вірогідність прориву греблі скла
дає приблизно 10-4 випадків в рік.
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8 РЕКОМЕНДОВАНІ ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ
Для мінімізації впливу проектованої Каховської ГЕС-2 на навколишнє середовище
під час будівництва та експлуатації передбачено:
1. Для обгрунтованого прогнозування підпору підземних вод і переформування бе
регів р. Дніпро у нижньому б'єфі ГЕС-2 на подальших стадіях проектування передбачено
на вибраних створах біля населених пунктів обладнати водпости, пробурити і оснастити
свердловини з метою визначення геологічної будови територій і проведення режимних
спостережень за гідрогеологічними умовами по берегах р. Дніпро та його основних при
токах - рік Козака, Інгульця та Конки, на основі цих даних виконати моделювання проце
сів підтоплення і переформування берегів р. Дніпро, на підставі яких визначити території,
де необхідні берегозахисні споруди.
2. Згідно з чинним природоохоронним законодавством в зведений фінансовий кош
торис в якості компенсаційних заходів закладені кошти на посадку деревної рослинності
в сумі 53,689 тис. грн.
3. Згідно з протоколом засідання архітектурно-містобудівної ради на подальших ста
діях проектування будівництва Каховської ГЕС-2 будуть передбачені заходи щодо збере
ження водонапірної башти князя Трубецького.
4. Передбачені археологічні вишукування в зоні будівництва об’єктів Каховської
ГЕС-2, кошторисна вартість зазначених робіт включена до зведеного фінансового кошто
рису в сумі 2047,349 тис. грн.
5. Передбачені кошти на компенсацію рибному господарству в сумі 997748,41 грн.
З метою зниження негативних наслідків проведення будівельних робіт на рибні за
паси, необхідно дотримуватись наступних рибогосподарських вимог:
- не проводити роботи в період з березня по червень, які можуть завадить умовам
проходження плідників на нерест;
- обов'язково узгодити терміни проведення будівельних робіт з рибоохоронними ор
ганами.
6. В цілях охорони грунтового покриву при проведенні робіт по реконструкції по
винно бути передбачено:
- застосування будівельних машин і механізмів, що мають мінімальний можливий
питомий тиск ходової частини на підстилаючі грунти;
- 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 забруд
ненню грунтового шару паливно-мастильними матеріалами;
- заправка машин і механізмів проводиться поза межами будівельного майданчика.
Після завершення робіт по реконструкції на території об'єкту повинні бути ліквідо
вані непотрібні виїмки і насипи, прибрано будівельне сміття, проведено впорядкування
території.
Земляні роботи виконуються відповідно до вимог СНіП 3.02.01-87. Зняттю підлягає
родючий шар грунту, зі сприятливими фізичними та хімічними властивостями, та грану
лометричним складом.
7. З метою зниження викидів забруднюючих речовин в період будівельних робіт від
будівельної техніки, а також зниження негативного впливу в цілому на атмосферне повіт
ря проектом необхідно передбачити заходи технічного характеру, до яких відносяться:
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- 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;
- використання техніки сучасного зразка, при роботі якої утворюються викиди за
бруднюючих речовин в меншій кількості;
- вантажопідйомне обладнання, монтажне оснащення допускається в експлуатацію
тільки після перевірки;
- перевезення сипучих матеріалів, тільки в зволоженому вигляді або під прикриттям;
- пофарбування труб та металевих конструкцій в заводських умовах, а в місці їх мо
нтажу фарбування тільки зварних швів;
8. Для виключення забруднення р. Дніпро і підземних вод необхідно передбачити
рішення технічного і організаційного плану, а саме:
- ремонт і технічне обслуговування автотранспорту проводиться тільки на базі буді
вельно-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 грунту.
Для господарсько-побутових стоків використовуються біотуалети.
9. Заходи щодо зниження впливу відходів на навколишнє середовище на період бу
дівництва:
- будівельні відходи сортуються по класах небезпеки, збираються і зберігаються і
накопичуються в контейнерах, що запобігають їх можливому переходу з одного агрегат
ного стану в інший під впливом атмосферних опадів, в спеціально встановлених місцях
тимчасового зберігання на майданчику з твердим покриттям;
- регулярне транспортування будівельних матеріалів демонтажу, без складування ве
ликих партій на будмайданчику;
- наявність на ділянках виробництва робіт пересувних контейнерів для відходів ме
талу, ТПВ;
- обов'язковий вивіз і подальша утилізація будівельного сміття, що надходить з буді
вельного майданчика, укладення договору між будівельною підрядною організацією і ор
ганізаціями по переробці/утилізаціії будівельних відходів.

Аркуш
1606 - 69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

99

І 101

9 ВИСНОВКИ
В даній роботі проведена прогнозна оцінка впливу на навколишнє середовище екс
плуатації проектованої Каховської ГЕС-2 та проведення будівельних робіт по зведенню її
об’єктів.
Проведена оцінка впливу на навколишнє середовище дала наступні результати:
1. Влив на земельні ресурси очікується під час проведення земляних робіт: вилучен
ня земельних ресурсів в тимчасове та постійне використання (під споруди, планування
території); зміна рельєфу місцевості; зміна властивостей ґрунту. Передбачені природоохо
ронні заходи (благоустрій території, зняття рослинного шару ґрунту) мінімізують вплив
до рівня прийнятний.
2. При роботі додаткових агрегатів Каховської ГЕС-2 прогнозується невеликий під
йом рівня води в р. Дніпро - нижньому б'єфі Каховської ГЕС до м. Херсон і рівня підзем
них вод, в зв'язку з чим ширина зони підтоплення для незахищених територій, а на окре
мих ділянках з більш високими берегами і переформування берегів буде збільшена, але як
свідчать результати математичного моделювання - не дуже істотно.
Зокрема, за результатами розрахунків неусталеного руху води максимальні рівні в
розрахункових створах нижнього б'єфу Каховського гідровузла, при спільній роботі
ГЕС-1 + ГЕС-2 максимальною витрато^о 5100 м /с , становлять: 1,72 м біля греблі Кахов
ського гідровузла з амплітудою коливання рівня води 0,78м та 0,37 м біля м. Херсон, з
амплітудою коливання рівня води 0,15 м, що не виходить за межі природної варіації при
проходженні водопілля 25 % та 50 % забезпеченості.
3. Суттєві екологічні наслідки для екосистем Каховського водосховища та пониззя
Дніпра не очікуються. Збільшення витрат попусків Каховської ГЕС суттєво посилить про
цеси самоочищення водних мас та поліпшить якість води в русловій системі (головному
руслі, рукавах та протоках), дозволять екосистемі пониззя Дніпра повернутися на ранні
стадії сукцесії, для яких притаманні високі показники біологічного різноманіття та проду
ктивності.
4. Висновки спеціалістів ННПМ свідчать про те, що реалізація проекту з будівництва
ГЕС-2 не призведе до знищення жодного виду, як природної біологічної окремості, проте
нанесе шкоду ряду популяцій 16 раритетних видів, що мають юридичний статус охорони.
Однак це не змінить суттєво їх життєвої стратегії і не призведе до катастрофічного змен
шення місцезростань даних видів у регіоні.
5. На території будівництва не очікуються великі масштаби негативного впливу на
стан наземних і навколоводних тварин, переважна більшість наземних хребетних тварин
зможе уникнути загибелі шляхом переселення на прилеглі території. Рідкісні і “червонок
нижні” види птахів в зоні будівництва не гніздяться, трапляються тут лише транзитом.
Для кожного з конкретних видів земноводних, плазунів, птахів і ссавців, в тому числі і
представників Червоної книги України, ареали яких включають досліджувану територію,
якихось суттєвих наслідків не буде, оскільки їх ареали є досить широкими, до того ж ен
деміків серед рідкісних видів тут немає;
6. За даними Інституту рибного господарства НААНУ очікується тимчасовий вплив
на іхтіофауну, що виражається в загибелі молоді риб та кормових організмів, що обумов
лено збільшенням завислих речовин у поверхневих водах від проведення будівельних ро
біт, вилученням з рибогосподарського фонду Каховського водосховища 4,0 га водного
дзеркала та пошкодженні потенційних нерестовищ аборигенної іхтіофауни, які розташо
вані в безпосередній близькості від зони проведення будівельних робіт.
Збитки від втрати кормової бази риб є тимчасовими.
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Будівництво рибопропускних споруд на Каховському гідровузлі на сьогодні є недо
цільним внаслідок низької прогнозної міграційної активності прохідних та напівпрохідних
видів (як у якісному, так і кількісному аспектах), недостатнього розвитку нерестового фо
нду Каховського водосховища та очікуваного поліпшення умов нересту в р. Дніпро після
будівництва ГЕС-2. В районі безпосереднього впливу будівельних робіт, ділянки, що ма
ють особливу цінність для представників промислової іхтіофауни, відсутні.
Експлуатацію проектованої ГЕС-2 будуть регламентувати «Правила експлуатації во
досховищ Дніпровського каскаду» в яких є вимоги рибного господарства щодо режимів
роботи Каховського гідровузла, тому при дотриманні параметрів гідрологічного режиму,
визначених в регламентуючих документах та вимог щодо рибоохоронних заходів, будів
ництво та експлуатація Каховської ГЕС-2 не буде спричиняти суттєвий негативний вплив
на умови існування іхтіофауни Каховського водосховища та пониззя р. Дніпро. Деякі ас
пекти цього впливу (зокрема, збільшення проточності) можуть бути оцінені, як сприятливі
для формування біотопів відтворення та нагулу молоді риб.
7. При підвищенні потужності Каховського гідровузла, що призведе до збільшення
ви-трат води в нижньому б’єфі, прогнозується невелике збільшення анофелогенних площ,
за рахунок підвищення рівня грунтових вод та підтоплення незахищених територій. Прогно-зована додаткова площа анофелогенних ділянок, без урахування протималярійних за
ходів складе 10-13 га. На підставі гідрогеологічних вишукувань та моделювання рівневого
режиму в нижньому б'єфі Каховської ГЕС-2 пропонується на подальших стадіях проекту
вання остаточно визначити площі анофелогенних водойм в зоні впливу Каховської ГЕС-2
та запропонувати гідротехнічні заходи щодо зменшення анофелогенних площ та дезінсек
ційні заходи.
8. Вплив на атмосферне повітря - тимчасовий на період проведення будівельних ро
біт, перевищення нормативних значень забруднюючих речовин не очікується.
9. Враховуючи технологію виробітку електроенергії ГЕС, прямого впливу на погір
шення якості поверхневих вод в зоні впливу Каховської ГЕС-2 не прогнозується. Непря
мий вплив можливо буде обумовлено, в першу чергу, змінами показників якості води у
Каховському водосховищі (скид нормативно недоочищених вод, тощо). Вода, що скида
ється у нижній б’єф, проходячи через гідроагрегати, насичується киснем, тим самим під
вищуючи свої якісні властивості і спроможність до самоочищення.
Після закінчення планової діяльності прогнозується поліпшення якості умов форму
вання поверхневих вод.
10. Акустична ситуація в зоні впливу проектованої ГЕС під час експлуатації та про
ведення будівельних робіт прогнозується в межах нормованих показників для денного та
нічного часу.
11. Вплив на культурну спадщину не очікується, передбачено проведення археологі
чних вишукувань, та заходи щодо збереження водонапірної башти князя Трубецького.
Здійснення зазначених в п.7 рекомендованих природоохоронних заходів дозволяють міні
мізувати або виключити вплив планованої діяльності на навколишнє середовище.
12. Прогнозується поліпшення умов рекреації (любительська рибна ловля, тощо)
пов’язаних з покращенням екологічної ситуації в заплавних водоймах. Влив на навігацію
в зв’язку зі збільшенням швидкостей течії не очікується.
13. Необхідно відмітити, що моделювання рівневого режиму нижнього б’єфу , та усі
впливи пов’язані зі збільшенням витрат в нижньому б’єфі Каховської ГЕС були розрахо
вані на максимальну пропускну здатність ГЕС-1+ГЕС-2 -5100 м3/с при встановленій по
тужності 319 МВт, але під час виконання ТЕО встановлена потужність ГЕС-2 була уточ
нена та прийнята 250 МВт, що в свою чергу вплинуло на зменшення витрати ГЕС-1+ГЕС2 - 4500 м3/с. Отже впливи пов’язані зі зміною рівневого режиму у нижньому бєфі Каховскої ГЕС будуть становити менших параметрів ніж зазначені в даній роботі.
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ДОДАТОК А
(довідковий)
Завдан н я на розробку ОВНС
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Продовження додатку А

П е р е л ік ко м п о н е н тів
н а в ко л и ш н ь о го середовищ а, на
я к і о ц ін ю ю ть ся впливи

П овітр ян е середовищ е, ге о л о гічн е середовищ е, водне
середовищ е, т в а р и н н и й ] р о сл и н н и й с в іт

В и м о ги до о б ся гу та етапів
проведення О В Н С

В и ко н а ти О В Н С у в ід п о в ід н о с ті до Д Б Н А .2 .2-1-2003 «Склад і
зм іс т м атеріалів о ц ін к и в п л и в у на н ав ко л и ш н є середовище
(О В Н С ) п р и п р о е кту в а н н і і б у д ів н и ц тв і п ід пр и єм ств, будівель та
споруд», в я к о ї передбачити в и ко н а н н я н а с ту п н и х розділів:
О ц ін ка в п л и в у б уд івн и ц тва К а х о в с ь ко ї Г Е С -2 на я кість
пове рхневи х вод та о хорона во д н и х ресурсів
- Х ар а кте ри сти ка суч а сн о го с та н у я ко с т і води К а хо в с ько го
водосховищ а, н и ж н ь о го б ’ єф у К а х о в с ь ко ї ГЕ С та
п р и ги р л о в о ї д іл я н ки р. Д н іп р о ;
- А н а л із д а н и х щ одо с уча сн и х та п е р сп е кти вн и х джерел
забруднення К а х о в с ь ко го водосховищ а та н и ж н ь о го б ’ єф у
К а х о в с ь ко ї Г Е С та їх вп л и ву на я кіс т ь води;
- П р о гн о з я ко с ті поверхневих вод н и ж н ь о го б ’ єф у та
п р и ги р л о во ї д іл я н ки р. Д н іп р о п ід час б уд івн и ц тва та
е ксп л уа та ц ії Г Е С -2 ;
- Розробка заходів по поп ер ед ж ен н ю або зм енш енню
м о ж л и в о го н е га ти вн ого в п л и в у б уд івн и ц тва та е ксп л уата ц ії
ГЕ С -2 на я кіс т ь поверхневих вод;
- П р о гн о з за л и ш ко в о го в п л и в у Г Е С -2 на я кіс т ь п оверхневих
вод п іс л я здій сне ння заходів;
- Р озробка п ро гр а м и подальш их дослідж ень.
Е ко л о гіч н а о ц ін к а вп л и в у на іх т іо ф а у н у та визначення з б и тків
р и б н о м у го сп од а р ству в ід б уд івн и ц тва та е ксп л уата ції
К а х о в с ь ко ї Г Е С -2 :
- С учасн и й стан іх тіо ф а у н и в з о н і в п л и в у К а хо в с ь ко ї
Г Е С -2 , в т.ч . розташ ування нерестовищ ;
- А н а л із в с іх а сп е ктів м о ж л и в о го в п л и в у б удівниц тва та
е ксп л уата ц ії К а хо в с ь ко ї Г Е С -2 на іх тіо ф а у н у з
ура хува ш іям суч а сн о го ї ї стану;
- Р о зр а хун о к величини м о ж л и в и х з б и тків ;
- Р озробка ко м п е н с а ц ій н и х заходів та в и м о ги до р ів не ви х
р е ж и м ів в період н ересту
О ц ін ка вп л и в у б уд івн и ц тва та е кс п л у а та ц ії К а х о в с ь ко ї Г Е С -2 на
стан ф а у н іс ти ч н и х ко м п л е кс ів назе м ни х і біляводних екосистем
регіо н у:
- С учасна хар акте ри сти к а т в а р и н н о го с в іт у назем них та
б іля в о д н и х екосистем н и ж н ь о го б ’єф у К а хо в с ько ї Г Е С та
пониззя Д н іп р а ;
- О ц ін ка суч а сн о го ста н у р есурсів і ум ови м еш кання
м и с л и в ськи х в и д ів в зоні в п л и в у К а хо в с ь ко ї ГЕ С -2 ,
визначення п р о в ід н и х ч и н н и к ів а н тр о п о ге н н о го т и с к у на
ц і ресурси;
- Х а р а кте р и сти ка п р и б е р е ж н и х ком а х та е ко л о гічн а о ц ін ка
с уч а сн и х е нто м о ко м пл е ксів , в т.ч. р ід к іс н и х і зн и ка ю ч и х
видів;

Депаріаиенї
пр

ЗШШЧЕНКЯ
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-

П р о гн о з м о ж л и в и х зм ін ф ауни та заходи по з н и ж е н н ю
н е га ти в н о го в п л и в у б у д ів н и ц тв а та е кс п л у а та ц ії
К а х о в с ь ко ї Г Е С -2 на тв а р и н н и й св іт;
- П р о гра м а п од а л ьш и х з о о л о гіч н и х до слідж е н ь та
о р га н із а ц ії м о н іт о р и н гу (за н е о б х ід н о с ті)
Ф лора, раритетна ко м п о н е н та та п ро це си с и н а н гр о п іза ц ії
те р и то р ій зо н и в п л и в у зап ро екто вано го б у д ів н и ц тв а К а х о в с ь ко ї
Г Е С -2 т а п р о гн о з їх м о ж л и в и х з м ін п р и р еалізації п р о е кту:
- С уч а с н и й стан ф л о р о ко м пл е ксів в з о н і в п л и в у
б у д ів н и ц тв а та е кс п л у а та ц ії К а х о в с ь к о ї Г Е С -2 , в т.ч.
об’єкти П ЗФ ;
- П р о гн о з в п л и в у р озш ирення К а х о в с ь ко ї Г Е С на
р о с л и н н и й св іт;
- Заходи по п о п е р е д ж е н н ю або зм е н ш е нн ю н е га ти в н о го
в п л и в у е кс п л у а та ц ії К а х о в с ь к о ї Г Е С -2 на р о с л и н н и й с в іт ;
- П р о гр а м а п од а л ьш и х д о с л ід ж е н ь т а м о н іт о р и н гу (за
н ео б хід н о сті).
П р о гн о з в п л и в у б у д ів н и ц тв а та е кс п л у а та ц ії К а х о в с ь ко ї Г Е С -2
на в о д н і екоси сте м и К а х о в с ь к о го в о д о схо ви щ а та пониззя
Д н іп р а :
- О ц ін к а суч а сн о го стан у во д н и х екосистем К а х о в с ь ко го
водосховищ а та п ониззя Д н іп р а , с т у п ін ь забруднення
води і д о н н и х відкладень;
- П р о гн о з в п л и в у К а х о в с ь ко ї Г Б С -2 на водні е косистем и
К а х о в с ь ко го в о д осхови щ а т а пон и ззя Д н іп р а ;
- Р озробка захо д ів щ о д о попередж ення або зм енш ення
н е га ти в н о го в п л и в у К а х о в с ь ко ї Г Е С н а в о д н і е косистем и;
- Р озробка п р о гр а м и под а л ьш и х гід р о е к о л о гіч н и х
д ослідж ень.
П р о гн о з с а н іт а р н о -гігіє н іч н о ї та е п ід е м іо л о гіч н о ї с и т у а ц ії в зо н і
вп л и в у про е кто ва н о ї К а х о в с ь ко ї Г Е С -2 :
- С уч а с н и й с а н іт а р н о -гігіє н іч н и й та е п ід е м іо л о гіч н и й стан
зони в п л и в у б у д ів н и ц тв а та е кс п л у а та ц ії К а х о в с ь ко ї Г Е С 2;
- П р о гн о з в п л и в у б у д ів н и ц тв а та е ксп л уа та ц ії К а х о в с ь ко ї
Г Е С -2 на с а н іт а р н о -гігіє н іч н у та е п ід е м іо л о гіч н у
с и т у а ц ію р е гіо н у ;
- Р озробка к о м п л е к с у с а н іт а р н о -гігіє н іч н и х захо дів з
м ето ю з н и ж е н н я в п л и в у б у д ів н и ц тв а та е кс п л у а та ц ії
К а х о в с ь к о ї Г Е С -2 в т.ч. п р о ти м а л я р ій н і заходи;
- О ц ін к а за л и ш ко в о го в п л и в у К а х о в с ь к о ї Г Е С -2 на
е п ід е м іо л о гіч н и й стан п ісл я зд ій сн е н н я заходів;
- Р озробка п р о ір а м и по д а л ь ш и х дослідж ень.
Я к іс т ь во д и т а джерела забруднення:
- С уч а с н і дані щ од о заб о ру води та с ки д ів с т іч н и х вод і
я ко с т і води в К а х о в с ь к о м у во д осхови щ і;
- О ц ін к а в о д о го спо д а р сько ї с и т у а ц ії та пер сп екти ви її
р о зв и тку .

Департамент
□Р. ЗДбШЕМШЯ
____________________ Т Д

МАЙИГі НИУ

і? І г, N г г - . - 1_____________________________________________
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В и м о ги до у ча с ті гр о м а д сь ко с ті

З гід н о ч и н н о го законодавства У к р а їн и

Д о д а тко в і ви м оги

Н е п о тр іб н о

П о р я д о к проведення і тер м іни
п ід го т о в к и м атеріалів О В Н С

У склад і Т Е О , з гід н о схем и ін в е с т и ц ій н о го пр о ц е су та
календарного плану.

Замовник
Д и р е кто р департам енту
е кс п е р т и з и т а м о н іт о р и н г у
п е р с п е к т и в н и х п р о е к т ів
П р о в ід н и к ін ж е н е р Д Е М І Ш
Г е нпр ое ктува л ьник:
Т е х н іч н и й д и р е к т о р
П АТ «УКРП ДРО ПРО ЕКТ»
Г о л о в н и й ін ж е н е р п р о е к т у

Департамент

СР. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Т Д М А Й Н О В И Х вин('си>
п А Т " У н р г ( д р ( ' е ч ,і р г
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ДОДАТОК Б
(довідковий)
З аяв а про нам іри

- ґрунт— незначний на період будівництва;
- рослинний« тв а р и н н и й '« *, заповідні об’єкти - рівень:впливу на екоси
стему та компенсаційні заходи визначаться після проведення додаткових до
сліджень в нижньому б’єфі рД ніпро;
^
роб—
- н е соціальне середовищ е (населення) - будуть створені нові
- навколишнє техногенне середовищ е - обмежень на діяльність існуючих
техногенних об’єктів не передбачається.
10. Відходи виробництва І можливість їх повторного використання, утиліза
ції, знешкодження або безпечного захоронення: згідно з чинним законодав
ством щодо безпечного поводження з відходами, відходи масла після регене
рації можуть використовуватись повторно.
11. Обсяг виконання ОВНС: Згідно з ДБН А .2 .2 -1-2003.
іг у ^ ь т р о м а д и ж о с т і (адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами
проекту і ОВНС, подачі пропозицій): згідно з «Положенням про участь громадськості
Ж
“
Р<Ш8НЬ V « W 0Х0Р°НИ Довкілля», наказ Мінприроди від 18.12.2003р
3 »^формацією щодо консудоаціїі з громадськістю можна буде ознайоми
тись на сайпзамо8нт«а або отримати її за запитом на адресу замовника
Інформацію ад д о очікуваного впливу на довкілля будівництва та експлуата
ції Каховської ГЕС -2 буде оприлюднено після завершення ОВНС
Після ознайомлення з «Заявою про екологічні наслідки» будуть проведені
громадські слухання, результати яких буде враховано при подальшій розробці
провісту.
Ш
«УКРПДРОЕНЕРГО».0 7 3 0 0 ,м.Виш город,Київськаобл тел
+ 3 8 0 -4 S 9 6 -5 8 -2 O 9 , + 3 8 -0 4 5 -0 6 -5 8 -3 7 0 , e-m ail: k ^ e s . k v e n ^ , ™ '
І.ПСирота, генеральний директор
Гвнпроеіптгвш ш ник: 61166, Україна, м. Харків, прЛ еніна, 9, тел. + 3 8 -0 5 7 
7 1 7 -5 7 -0 5 , ф акс + 3 8 -0 5 7 -7 1 9 -4 7 -3 0 ,.e -m a il: water@uhp.kharXov.ua

В.В.Кривицький, голова правління,
А.М.Жакун, головний Інженер проекту
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ДОДАТОК В
(довідковий)
П ротокол гром адських слухань від 16.12.2015

ПРОТОКОЛ
громадських слухань
на тему:
«Детальний план
території для розміщення об’єкту
будівництва - Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2), що розташована
в адміністративних межах Козацької селищної та Веселівської сільської
рад Бериславського району Херсонської області» (додаткове відведення
земельної ділянки)
10.00
приміщення Будинку

культури
смт. Козацьке

16.12.2015

Зареєструвалися для участі у громадських слуханнях 140 осіб
(згідно списку учасників громадських слухань)

Уповноважений ініціативною групою перший заступник голови Бериславської
районної державної адміністрації Макдра О.М. розпочинає установчу частину зборів.
СЛУХАЛИ: першого заступника голови районної державної адміністрації
Мандру О.М., який запропонував наступний порядок денний:
1.
Обрання
голови, секретаря, лічильної комісії зборів щодо громадських
слухань.
2.
Доповідь «Детальний план території для розміщення об’єкту будівництва Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2), що розташована в адміністративних межах
Козацької селищної та Веселівської сільської рад Бериславського району
Херсонської області». Виступи зацікавлених осіб, фахівців, представників місцевої
влади
3.
Затвердження резолюції громадських слухань.
ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 140;

«ПРОТИ» - 0;

«Утрималось» - 0.

УХВАЛИЛИ: затвердити наступний порядок денний:
1.
Обрання голови, секретаря, лічильної комісії цих зборів (громадських
слухань).
2.
Доповідь «Детальний план території для розміщення об’єкту будівництва
- Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2), що розташована в адміністративних
межах Козацької селищної та Веселівської сільської рал Бериславського
району Херсонської області». Виступи зацікавлених осіб, фахівців,
представників місцевої влади
3.
Затвердження резолюції громадських слухань.
По питанню 1 порядку денного (щодо голови зборів) СЛУХАЛИ: першого
заступника голови районної державної адміністрації
Мандру О.М який
1
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запропонував обрати
головою зборів (громадських слухань) Чирка Андрія
Андрійовича, Козацького селищного голову
ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ: Чирко Андрій Андрійович.
ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 140; «ПРОТИ» - 0 ; «Утрималось» - 0.
УХВАЛИЛИ: Обрати головою зборів Чирка Андрія Андрійовича.
По питанню 1 порядку денного (щодо секретаря зборів) СЛУХАЛИ: голову

зборів Чирка A.A.,
Наталію Георгіівну,

який запропонував обрати секретарем зборів Чернявську

ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ: Чернявська Наталія Георгіївна.
ГОЛОС УВАЛИ: «ЗА»-140; «ПРОТИ»- 0 ; «Утрималось» ~ 0.
УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем зборів Чернявську Наталію Георгіївну.
По питанню 1

порядку денного (щодо лічильної комісії зборів) СЛУХАЛИ:

голову зборів Чирка A.A., який запропонував обрати лічильну комісію в кількості
чотирьох осіб.
ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ:
- Костикова Надія Романівна;
- Цекнасер Юлія Валеріїна;
- Горохова Лариса Петрівна;
- Шевченко Леся Леонідівна,
ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 140; «ПРОТИ» - 0;

«Утрималось» - 0.

УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію зборів у наступному складі:

- Костикова Надія Романівна;
- Ц е к н а с е р Ю л ія В а л ер п а н а ;
• Горохова Лариса Петрі вна;
- Шевченко Леся Леонідівна.
Після обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів перейшли до питання 2
порядку денного.
По питанню 2 порядку денного СЛУХАЛИ:
І. Доповідь директора Херсонської філії «НДІ Проектрекоиструкція» Петрука
Віктора Миколайовича щодо «Детального плану території для розміщення
об’єкту будівництва Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2), що розташована
в адміністративних межах Козацької селищної та Веселівської сільської рад
Бсрнславського району Херсонської області» (додаткове відведення земельної
ділянки)».

В своїй доповіді Петрук В.М. позначив де саме планується будівництво
ГЕС-2. Були надані пояснення, які з земель (і їх площа), необхідних під
будівництво, знаходяться в постійному користуванні Каховської ГЕС, які
планується додатково відвести у постійне користування і які — у тимчасове
користування. Було уточнено, що землі, відведені у тимчасове використання, буде
повернено власникам після завершення будівництва.
Також було відзначено, що разом з землями Козацької і Веселівської
селищних рад, планується відведення земель водного фонду.
2
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2. Доповідь головного інженера
проекту ПАТ «Укргідропроект» Жакуна
Анатолія Миколайовича щодо «Детального плану територіТ для розміщення
об’єкту будівництва - Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2), що розташована
в адміністративних межах Козацької селищної та Веселівської сільської рад
Бернславського району Херсонської області» (додаткове відведення земельної
ділянки)»

Доповідач, як головний інженер проекту, коротко висвітлив передісторію
проектування ГЕС-2 і її майбутню роль в роботі енергосистеми України. Було
акцентовано увагу на тому, що будівництво ГЕС-2 дозволить перевести режим роботи
Каховського гідровузла з базового (в повінь) та напівпікового (середньорічний
наробіток 8 годин на добу) до пікового (4-5 годин роботи за добу).
Присутнім був показаний склад споруд рекомендованого варіанту компоновки, її
розміщення в створі земляної дамби, також були відмічені головні впливи на водний
режим нижнього та верхнього б’єфів при роботі майбутньої станції. Були
продемонстровані результати комп’ютерного моделювання зовнішнього вигляду'
ГЕС-2, що буде побудована
Під час доповіді також були висвітлені:
- основні положення про вплив на довколишнє середовище;
- організація будівельних робіт, та орієнтовні терміни будівництва;
- проектний варіант виносу доріг та комунікацій за межі будівельного
майданчика.
Під час доповіді було зазначено, що запропонований варіант розташування с
найбільш вдалим з точки зору безпеки ведення будівельних робіт і подальшої
експлуатації станції. Також було відмічено, що при даному варіанті не будуть
зачеплені житлові будівлі та приватні землі прилеглих населених пунктів.
В ході обговорення прийняли участь:
1)
Корецький Е.П. - керівник відділу Каховської ГМО:

Виказав зауваження про те, що рівень води в нижньому б’єфі Каховської ГЕС
підвищиться після будови ГЕС-2. На його думку середній рівень не зміниться,
зміниться амплітуда коливань рівня, що більш шкідливо для низового Дніпра в
екологічному відношенні.
Щодо доцільності будівництва ГЕС-2 повідомив наявну в нього інформацію по
даним обліку стоку води за період експлуатації Каховської ГЕС з 1957р. по2010р. (54
роки):
- сумарний скид в нижній б’єф склав 2280 км3;
- з них через турбіни (на виробництво електроенергії) скинуто 2188 км3 (96% від
зального скиду);
- через водозливну греблю (холостий водоскид) скинуто 68,9 км3 (3% від
загального скиду);
- через судохідний шлюз скинуто 15,9 км3(0,7% від загального скиду);
- фільтрація склала 7,5 км3 (0,3% від загального скиду).
Таким чином, невикористаний ресурс складає 3% від загального водного
ресурсу, що не може забезпечити навантаження на 4 агрегати. В перерахуванні на
середньорічну витрату води, невикористаний ресурс складає 40 м3/сек.
Згідно з
вищевказаним будівництво додаткових потужностей в розрахунку на збільшення
виробленої електроенергії недоцільно.
На цей виступ Жакун А.М. надав наступні пояснення:
Мета будівництва ГЕС-2 не стільки збільшення загал ьнорічного виробітку
З

Аркуш
1606-69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

109

111

Продовження додатку В
електроенергії, а головним чином переведення роботи ГЕС-І разом з новою ГЕС-2 з
базового та напівпікового режимів до пікового режиму, тобто збільшення
виробництва електроенергії в години пік.
Також слід відзначити, шо на цьому обговоренні, відповідно до заявленої
тематики, розглядається лише детальний план території під будівництво ГЕС-2.
Зараз виконується лише перший етап проектування - розроблення ТЕО, під час
якого проводяться розрахунки впливів на екологію, геологію, економічної
ефективності та доцільності будівництва. За результатами цих робіт будуть
проводитись відповідні тематичні громадські слухання.
2)
Музика Богдан Костянтинович - директор філії «Козацька» ТОВ СП
«НІБУЛОН»:
Виказав сумніви щодо окупності будівництва ГЕС-2. З економічної точки зору
перед початком будівництва має бути проведений розрахунок рентабельності і
строків окупності, щоб зрозуміти який буде економічний ефект від будівництва. Чи
не доцільніше було б використовувати такі альтернативні джерела енергетики як
вітрова і сонячна.
На цей виступ Жакун А.М. надав наступні пояснення:
Повторно нагадав, що на даних слуханнях розглядається лише детальний план
території під будівництво ГЕС-2 та погодився з думкою, що дійсно, перед початком
будівництва мас бути проведений розрахунок рентабельності і строків окупності, при
цьому звернув увагу, що саме ТЕО і дасть відповіді на дані питання.
В даний момент обговорення не відноситься до будівництва як такого, адже до
його початку повинні буди ще виконані стадії «Проект» та затвердження у
відповідних органах влади, тому в майбутньому доцільність будівництва ГЕС-2 ще
буде неодноразово обговорюватись.
Також на цей виступ надав пояснення Литвиненко Ю.В. - заступник генерального
директора з перспективного розвитку ПАТ «Укргідроенерго»:
ПАТ Укргідроенерго займається експлуатацією та розвитком «великої»
гідроенергетики. Вітрова і сонячна енергетика, а також малі ГЕС, знаходиться поза
зоною сфери діяльності Укргідроенерго. Окрім того, вітрові та сонячні станції не
можуть порівнюватися з гідроенергетикою в плані необхідності для підтримання
нормальної роботи енергосистеми. Важливість гідроенергетики для енергетичної
системи обумовлена можливістю регулювати напругу і частоту та видавати
необхідну потужність протягом короткого терміну (до 10 хвилин від початку
навантаження) у будь який час доби. Вітрова і сонячна енергетика залежні від
погодних умов і не можуть підлаштовуватись під потреби енергосистеми, оскільки не
мають відповідної маневреності. Оцінка ефективності проекту, зокрема строків
окупності будуть, розраховані на самому останньому етапі розроблення ТЕО,
оскільки включають в себе всі інші проектні параметри (склад та вартість
обладнання, обсяг земельних ділянок, умови використання земельних ділянок під
час будівництва та ін.).
3)

Мінасва Тетяна Михайлівна - мешканка с. Веселе.
Виказала зацікавленість стосовно вартості ГЕС-2, і висловила припущення, чи
не доцільніше було б реконструювати існуючу ГЕС або встановити «плавучу» ГЕС
на водозливній греблі.
4
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На цей виступ Жакун А.М. надав наступні пояснення:
Вартість будівництва орієнтовно складає 10 млрд. грн..
Стосовно реконструкції існуючої ГЕС: Реконструкції діючих ГЕС проводяться,
але їх метою є подовження терміну експлуатації і збільшення ККД (на кілька
відсотків). Приріст потужності шляхом збільшення витрат води неможливий,
оскільки існує обмеження бетонними конструкціями, які були закладені при
будівництві і які не можна чіпати з міркування безпеки.
Стосовно «плавучої» ГЕС: її потужність буде приблизно від 5 до 10 МВт, бо
потужність залежить як від величини потоку води так і від її напору (висоти з якої ця
вода падає). У варіанті «плавучої» ГЕС неможливо досягти напору більше двох
метрів, тому пропускання води через таку ГЕС можна практично прирівнювати до
холостих водоскидів.
4)
Пелнх В. —орендар земель на косі в межах території запланованого місця
будівництва ГЕС-2.
Виказав занепокоєння про негативні наслідки будівництва ГЕС-2 в частині
підняття рівня в нижньому б’єфі і загрозі цивільному населенню і їх майну.
На цей виступ Жакун А.М. надав наступні пояснення:
Підвищення рівнів за попередніми розрахунками не перевищуватиме значень
які бувають кожні 3-4 роки під час весняної повені. Більш детальний аналіз з
чисельними
розрахунками, для місцевостей різної віддаленості від станції
проведений в обсягах ОВНС (розділ ТЕО з оцінки впливу на навколишнє
середовище), який найближчим часом буде оприлюднений згідно чинного
законодавства і щодо якого будуть проводитись окремі громадські слухання.
5)

Коновалов В.Г. - голова Бериславсько! районної ради
В ході виступу Коновалов В.Г. висловив думку, що громада не має права не
підтримати ініціативу будівництва, яке не лише забезпечить робочими місцями у
своєму процесі, але і створить умову для збільшення виробництва електроенергії, що
є стратегічно важливим для держави в цілому
В той же час даний проект, на думку голови райради, потребує детального
вивчення, проведення розрахунків та обговорення. В даному питанні викликає
занепокоєння громади доля історичних пам’яток, які хоч і не занесені до відповідних
каталогів, але становлять для місцевого населення дійсну історико-культурну
спадщину та не можуть бути знищені будівництвом.
Крім того громади Козацького та Веселого можуть втратити унікальні зони
відпочинку та озеленення. І в даному випадку цю втрату необхідно компенсувати
облаштуванням нових зон відпочинку, парків, доріг та інших об’єктів
інфраструктури.
В контексті вищезгаданого задав декілька питань, зокрема:
1) Виказав занепокоєння подальшою долею пам’ятника «Вітольдова
башта», та необхідністю її збереження.
2) Які вкладення плануються в розвиток соціальної сфери району
(емт,Козацьке і с.Веселе), і які вигоди отримають прилеглі населені пункти.
3) На які гроші буде проводитися будівництво,
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На цей виступ Жакун А.М. надав наступні пояснення:
Наразі «Вітольдова башта» не занесена до переліку архітектурних пам’яток. В
той же час, в проекті будуть враховані всі необхідні заходи щодо її збереження.
Також на цей виступ надав пояснення Литвиненко Ю.В.:
Майбутнє будівництво проводитиметься за кредитні кошти, які будуть
отримані від міжнародних фінансових організацій. Кошти будуть виділятися під
мінімальний відсоток (1,5-2% річних) з урахуванням пільгового періоду на час
будівництва та терміном погашення 15-20 років.
На розвиток інфраструктури безумовно будуть виділені кошти. Але для цього
також потрібно знати, які саме об’єкти та проекти місцевих громад потребують
вкладень. Зразок сучасного будівництва, яке виконує ПАТ «Укргідроенерго» і
паралельного розвитку інфраструктури в місцевих громадах будівництво
Дністровської ГАЕС, куди обов’язково буде організована ознайомча поїздка для
керівництва селищних рад і місцевих активістів. Також треба зазначити, що на
будівництві буде задіяно понад 1000 осіб, а на постійній експлуатації - близько 150
Це дасть можливість отримати роботу місцевому населенню. Окрім того будівництво
таких масштабів неминуче призведе до розвитку будівельної, торгової, транспортної
та інших сфер у прилеглих населених пунктах
По питанню 3 порядку денного СЛУХАЛИ: голову зборів Чирка А.А., який
запропонував до ухвалення наступний текст резолюції громадських слухань:
1.
Погодити та рекомендувати до затвердження у встановленому порядку
«Детальний план території для розміщення об’єкту будівництва — Каховської
гідроелектростанції (ГЕС-2), що розташована в адміністративних межах Козацької та
Веселівської селищних рад Бериславського району Херсонської області».
2.
ПАТ «Укргідроенерго» при реалізації проекту «Будівництво Каховської
ГЕС-2» взяти участь у розвитку інфраструктури території прилеглих селищних рад і
району, а в разі зміни адміністративних меж - на території об’єднаної громади до якої
будуть належати селище Козацьке та село Веселе, та передбачити в зведеному
кошторисному розрахунку ТЕО кошти в розмірі не менше 200 мли гри. для вирішення
соціальних питань.
3.
При відведенні земельної ділянки під будівництво зазначеного об’єкту,
замовник відшкодовує втрати Козацькій та Веселівській територіальним громадам,
пов’язані з вилученням земельних ділянок комунальної власності відповідно до
чинного на момент відчуження законодавства.
4.
У зв’язку з розміщенням Каховської ГЕС-2 на території Бериславського
району, та з метою залучення додаткових надходжень до бюджету, передбачити
реєстрацію зазначеного підприємства на території Бериславського району, а в разі
зміни адміністративних меж - на території об’єднаної громади до якої будуть належати
селище Козацьке та село Веселе.
5. Будівельним підприємствам, що будуть залучатись до виконання
будівельно-монтажних робіт при реалізації проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2»,
розглянути можливість перерахування податку на доходи фізичних осіб із заробітної
плати працівників до бюджету Бериславського району.
6. Передбачити в проекті будівництва в рамках коштів на розвиток
соціальної інфраструктури облаштування пляжу на земельній ділянці, відведеній під
зону відпочинку Козацькою селищною і Веселівською сільскою радами,
6

Аркуш
1606-69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

112

114

Продовження додатку В
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ДОДАТОК Г
(довідковий)
М апа ф актичного м атеріалу (1:2000). У мовні позначення (1606/М ЦІД-3-1), 2014

Аркуш
1606-69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

114

116

ДОДАТОК Д
(довідковий)
Ф ізико-механічні властивості грунтів (1606/МЦІД-3-12), 2014
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ДОДАТОК Е
(довідковий)
Карта схема Національного природного парку «Нижньодніпровський»
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ДОДАТОК Ж
(довідковий)
Розпорядж ення голови районної держ авної адм іністрації № 622 від 24.12.2015

БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про затвердження детального плану території
для
розміщення
об'єктубудівництва
Каховської
гідроелектростанції (ГЕС-2),
що розташована в адміністративних межах
Козацької селищної та Веселівської сільської
рад Бериславського району Херсонської
області за межами населених пунктів
(додаткове відведення земельної ділянки)
Відповідно до статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності”, Порядку' розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом
Міністерства регіональною розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 16 листопада 2011 року №290, розглянувши детальний план
території для розміщення об’єкту будівництва Каховської гідроелектростанції
(ГЕС-2), що розташована в адміністративних межах Козацької селищної
та Веселівської сільської рад Бериславського району Херсонської області за межами
населених пунктів
(додаткове відведення земельної ділянки), розроблений
державним
науково-дослідним
і
проектно-вишукувальним
інститутом
"НДІпроектреконструкшя”, враховуючи протоколи засідання архітекіурномістобудівної радипри управлінні містобудування та архітектури Херсонської
обласної державної адміністрації від 09 грудня 2015 року(витяг 1 з протоколу №9)
та громадських слухань (протокол громадських слухань від 16 грудня 2015 року №1),
керуючись статтею 6, пунктом 5, частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої
та частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України
“Про місцеві державні адміністрації”:
1. Затвердити детальний план території для розміщення об’єкту будівництва
Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2), що розташована в адміністративних межах
Козацької селищної та Веселівської сільської рад Бериславського району Херсонської
області за межами населених пунктів (додаткове відведення земельної ділянки).
2. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури
та з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації при розробці
схеми планування території райоду ирахувадм, затверджений даним розпорядженням,
детальний план забудови території. >».[>>
„
3. Контроль за виконанням цього рбзоо ідження залишаю за собою.
Перший :асіупник голови
районної державної адміністрації

О .М .М а н д р а

Аркуш
1606-69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

11/

І 119

ДОДАТОК К
(довідковий)
П лан зони впливу проектованої ГЕС-2 (1:25000)

Аркуш
1606-69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

118

| 120

ДОДАТОК Л
(довідковий)
Схема зони впливу проектованої К аховської ГЕС-2 на Н П П «Н иж ньодніпровський»
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ДОДАТОК М
Лист №1/01-15-558 від 25.06.2015
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ДОДАТОК Н
(довідковий)
В итяг 1 з протоколу № 9 засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні
містобудування та архітектури обласної держ авної адміністрації
ТШ ТЯГ і
з п р о т о к о л у № 9 засід а н ня а р х іт е к т у р н о -м іс т о б у д ів н о ї ради
п р и у п р а в л ін н і м іс то б у д у в а н н я т а а р х іт е к т у р и
о б л а сн о ї д е р ж а в н о ї а д м ін іс т р а ц ії
09 грудня 201S рак

10,00
просп. Ушакова, 47,
м.Херсон

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Р озгл я д п р о е к т у « Д е та л ь н и й п л а н т е р и т о р ії для р о зм іщ е н н я о б 'є к т у б у д ів н и ц тв а
К а х о в с ь к о ї гід р о е л е к т р о с т а н ц ії (Г Е С -2 ) (д од а ткове відве де н н я зем е л ь н ої д іл я н к и ), щ о
розташ ована в а д м ін іс т р а т и в н и х м е ж а х К о з а ц ь к о ї та В е с е л ів с ь ко ї с е л и щ н и х рад Б е р исл а всько го
р а й о н у Х е р с о н с ь к о ї о б л а с ті за м е ж а м и н асе л е ни х п у н к т ів » .
РО ЗГЛЯ Д П И Т А Н Ь
1.
С Л У Х А Л И : П р о п р о е к т « Д е та л ь н и й план т е р и т о р ії для р о зм іщ е н н я о б ’ є к т у
б у д ів н и ц тв а К а х о в с ь к о ї гід р о е л е к т р о с т а н ц ії (Г Е С -2 ) (д од а тков е в ід в е д е н н я зем ельної д іл я н к и ),
щ о розташ ована в а д м ін іс т р а т и в н и х м е ж а х К о з а ц ь к о ї та В е с е л ів с ь ко ї с е л и щ н и х рад
Б е р исл а всько го р а й о н у Х е р с о н с ь к о ї о бл асті за м еж ам и населених п у н к т ів »
З а м о в н и к : Б с р и с л а в с ь к а р а й о н н а д е р ж а в н а а д м ін іс т р а ц ія
П р о е к т а о р г а н із а ц ія : Х Ф « Н Д Іп р о е к т р е к о н с т р у к ц ія »
Д о п о в ід а л и : М о л ч а н о в а I.A ., д и р е кт о р П Н П Ф « Х Е Р С О Н П Р О Е К Т » , та Ж а к у н А .М .,
го л о в н и й ін ж е н е р п р о е к т у П А Т « У к р гід р о п р о е к т » , я к і п о ін ф о р м ув а л и п р о п р о е кт « Д ета л ьн и й
план т е р и т о р ії для р о зм іщ е н н я о б ’ є к т у б у д ів н и ц тв а К а х о в с ь к о ї гід р о е л е кт р о с т а н ц ії (Г Е С -2 )
(д одаткове від ве д е ння зе м е л ь н о ї д іл я н к и ), щ о р озташ ована в а д м ін іс т р а т и в н и х м еж ах К о з а ц ь к о ї
та В е с е л ів с ь ко ї с е л и щ н и х рад Б е р и сл а всько го р а й о н у Х е р с о н с ь к о ї о бл асті за м еж ам и населених
п у н к т ів »

Н азва п о к а з н и к ів

Основні техніко-економічні показники
О диниці
Зн а че н н я п о к а з н и к ів
в и м ір у
Іс н у ю ч и й
І етап 1,5-2
II етап 4
стан
роки
р оки
1. Т е р и т о рі н
Т И С .К Я .М
3 8 8 ,5 0
388,50
388,50

Т е р и т о р ія в м е ж а х п р о е к т у
у т о м у ч и сл і:
У к р гід р о е н е р го п ід б у д ів н и ц т в о
ги с .к в .м
орендатор
ги с .к в .м
зем л і К о з а ц ь к о ї с е л и щ н о ї ради
Т И С .К В .М
зем л і В е с е л ів с ь ко ї с е л и щ н о ї ради
т и с .к в .м
В о д н и й ф онд в е р х н ь о го во д о й м и щ а
т и с .к в .м
В о д н и й ф онд н и ж н ь о го в о д о й м и щ а
Т И С .К В .М
2. В і f Л II Ч Н О - Д О р и ж J lf l
П р о т я ж н іс т ь в у л и ч н о -д о р о ж н ь о ї
хм
м ер еж і, в с ь о го (іс н у ю ч а ,
б у д ів н и ц тв о ),
у т о м у ч и с л і:
- м а гіс тр а л ь н і д о р о ги
км
з а га л ь н о м іс ь ко го зна ч е н н я
- за л ізн и ч н і к о л ії
км
- ПІШОХІДНІ д о р іж к и
км

192,220
7 1 ,3 4 2
8,065
33,223
68,756
13,478

192.220
71,342
8,068
33,223
68,756
13,478

192,220
71,342
8,068
33,223
68,756
13,478

5,00

5,00

1,5

1,5

1,5

1,5
2 ,0

1,5
2,0

1,5
2,0

м ереж а
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Продовження додатку Н

я
Будівлі Г Е С - 2
тисжв.м
Ін ж е н е р н е обладнання
мВт
3,

Загальна площа будівель і споруд
4.

Потужність станції

-

69,419

69,439

250

250

5. О х о р о н а н а в к о л и ш н ь о г о с е р е д о в и щ а

Санітарно-захисні зони, в с ь о г о :
- у тому числі заборонена зон а ГЕС-2
- санітарно-охоронна зона р.Днілро
та Каховського водосховища

га

-

га

-

га

-

9 7 ,5 3 1 3

9 7 ,5 3 1 3

78,5398
18,9915

78,5398
18,9915

ВИСТУПИЛИ: Джаламага О.В., Авраменко Г.Г„ Петрук В.М., Луцик С.ЇІ. Приходько М.О.,
Вуеіянський М.А.
ВИ РІШИЛИ:
Схвалити проект «Детальний план території для розміщення об'єкту будівництва
Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2) (додаткове відведення земельної ділянки), що
розташована в адміністративних межах Козацької та Беселівської селишних рад Бернславського
району Херсонської області за межами населених пунктів» з урахуванням рекомендацій членів
ради у частині:
- при розробленні проекту передбачити у розділі з охорони та збереження пам'яток
історії та архітектури заходи щодо збереження башти та садиби князя Трубецького,
та рекомендувати до затвердження у встановленому порядку.

Голова засідання
Г о л о в н и й с п е ц іа л іс т в ід д іл у
планування та забудови
т е р и т о р ії, С екретар р ад и
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ДОДАТОК П
(довідковий)
Л и ст № 125/01-10-658 від 24.09.2015
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Продовження додатку П
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ДОДАТОК Р
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02
03/38753 від 28.04.2012 р.
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Продовження додатку Р

іш а л м іо ї іл л о к а л ьн о ї вібр ац ії” (70 дІЇЛ ) іа I ’ll № 3077-84 “С ан и гарн ьїе н орм и д о п у ст и м о го ш уму в
п ом сш сниях ж н а м х м о бш еств сн н ьїх зд ан и й и на т е р р и го р н н ж ш іой за с т р о й к и ” (5 0 д Ь Л ). М атеріали .
ви кори стані в устан о вц і д о зв о л ен і д о ви кори станн я в У країні._____________________________________________________
(критерії безпеки

показними

Н е о б х ід н и м и у м о в а м и в и к о р н е т а п н я /з а с т о с у в а н н я . зберії и н и я , т р а н с п о р т у в а н н я , у т и л із а ц ії, зіін іц с ііи я

с:

«а призн аченн ям для о ч и стк и го сп о д ар ськ о -п о б у то в и х та п одібн их д о н их за скл ад о м стіч н и х вол з
іогрнмаїш нм р еко м ен д ац ій ви р о бн и ка. За прин ци пом стан ц ії з в м он тован и м о б л ад н ан н я м і автом атични м
керуванням п одібні д о КИС з вб у до ван и м б л оком б іо л о гіч н о ї очи стк и (с а н іт а р н і відстані д л я індивідуальних
буди нків 5-Х м. С ЗЗ для о б ’єкТових J1 0 C п родукти вн істю д о 50 м З/д об у
15-20 м. С З З для JIO C
продуктивністю д о 700 м З/до бу 50 м) згід н о Д О І 173-96 “Д ер ж авн і сан ітарн і п рав и л а план уванн я і забудови
населених м ісц ь" і.О І и І І 2 .0 4 .0 3 -8 5 . Л о кал ьн і очи сні споруди на базі у с тан о во к п р и зн ач ен і для каналізування їй
ц ен тралізованою с х ем о ю н асел ен и х м ісц ь та о к р е м и х о б ’єктів (СІ І ні І 2 .0 4 .0 3 -8 5 ). П роекти на облаш туванн я
колективних і о б ’єктовн х Л О С р о зр о б л я ю тьс я з урахуван н ям ви м о г с ан ітар н и х норм і п равил, н еобхідни х ум ов
очи стки стічн их вод, п и тан ь во д о відв сдсн іїя та р о зм іру С ЗЗ. У тилізац ія відходів
згід н о з чи н ни м и вим огам и
ДСанІ I it I 2 .J.7 .0 2 9 -9 9 за д о зв о л ам и р егу л ю ю ч и х орган ів._________________________________________________________
(особ.шімнгії ум ок пикорнсіліїня

іасі осування. зберігання. іранспор гупання. утилізації, знищення)

За результатам и д е р ж ав н о ї сан і тар н о -еп ід ем іо л о гіч н о ї експ ерти зи У стан овки б іо л о гіч н о ї о ч и стк и госи одарськоiioos гових стічн их вол с ер ії «Т О Ї ІА С » п р одукти вн істю І - 24 м З/добу. с е р ії «Т О П А Е Р О » п р од укти в н істю 1-32
м v добу, б л о чн о -м о ду л ьн и х ко м п л ексів « ГО П А Н РО -М » п родукти вн істю 2 4 -6 0 0 м 3 добу . « Т О П А Е Р О -М І.»
п родуктивністю 50 -6 0 0 м З/до бу і «Т О Ї II Л О Ь А Л » п родукти вн істю понад 6 0 0 м З/добу. за н аданим заявн иком
«рачком відповідає ви м огам д ію ч о го с ан іт а р н о го закон од авства У країн и і з а у м о в и дотр и м ан н я вимої цього
висновку м о ж е б у зи ви ко р и стан и й в заявленій сф ері застосуван н я.
Герм in п р и д а т н о с т і: н е о б м е ж е н и й .
п овинен н адана і ись и асію р і па у стан о вку, інструкція з е ксп л у атац ії та техніки безп ек и и ід н р и с м с ів а -в и р о б п и ка
(інформація щ одо с п ік с ік и . інструкція, правила тощо)

Ііисновон* д ій с н и й до : н а т е р м ін д ії д о го в о р у п о с т а ч а н н я № Д К -0 3 -1 2 /У К Р

в ід

15.03.12 р.

Н ідіїовідальїіість за д о тр и м ан н я ви м о г ц ього ви сновку несе заявн ик.
І Іри «міні рецеп тури , т е х н о л о гії ви го то вл ен н я, які м ож уть зм іни ти вл асти вості о б 'є к т а е ксп ер ти зи або
с п р и ч и н и ш н егати вн ий вплив на зд о р о в 'я лю дей , с ф ери застосуван н я, у м о в за с то су в ан н я о б ’єкта експертизи
іаний висновок втр ачає силу.
са н п а р н о го кои ір о л ю за п о казн и кам и безп ек и для з д о р о в ’я не потребує.__________________________________________
(покауникм безпеки, мкі ііідяягакт> критрпію на кордоні)

сані гарної о кон тролю за п о казни кам и безп ек и .тая з д о р о в ’я не потребує._________________________________________
(п о к а п ін к и у

наляганні. контролю ІіріІ Мігшому Оформ ЛСІІІІІ І

П о м іч н и й д е р ж а н іїїій с а і і е і і і л і і а г і н і ід іііс н к х г ь с я згід н о з в и м о г а м и ц ь о г о в и с н о в к у : ко н тр о ль місць
розм іщ ення (в ід п о від н ість С З З і сан ітар н и х відстаней від ж итлови х і гром адськ и х будів ел ь ); поточни й
кон троль здійсню вати зі ідно з ви м о гам и цього ви сновку (п оказн и ки якості; стіч н и х во л С ан ІІи ІІ 4630-88.
С ан ІІііН 463 1-88. П остан ови К М У № 465 від 25 .0 3 .9 9 р.. С Н № 4 4 3 3 -8 7 , І II № 3 2 1 0 -8 5 : атм о сф ер н о го повітря Д С ІІ 201-97 та п оводж енн я з о сад о м - Д С ан І ІіН 2 .2.7.029-99).__________________________________________________
(показники безпеки які ілмісмнмогься при поточному держ авному слнсніднаї.іялі)

. (срж авна у стан о ва 'Ч н сти ту ї гігієни т а м е д и ч н о ї
еко л о гії ім. О .М .М а р зєєва А М Н У країн и"

0 2 660. м .К и їв , вул .П оп удрен ка. 50, тсл.: (0 11)
559-25-44
і нинм ен уилння. м ісц езн ах о д ж ен н я, іел сф о н . ф а к с. E-m ail. W W W і

І Ірогокол експертизи

____________ № 1268 в ід 2 5 .0 4 .2 0 І2 р ._____________
(N" протоколу, лата й ого затвердж ення )

Засіу іііш к голови е к с п е р т н о ї к о м ісії

Ііо л ь к а ІІ.С .
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ДОДАТОК С
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/103889 від 25.10.2011 р.
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ДОДАТОК У
(обов’язковий)
Схема генплану та транспорту М 1:500 (1606-18-1), 2015

Аркуш
1606-69-Т7
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата

128

130
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Л ист № 14-1/9393 від 18.12.2015
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