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СПИСОК ТАБЛИЦЬ
1.1

Науково-дослідні та проектні роботи екологічного спрямування, виконані на стадії ТЕО

1.2

Науково-дослідні та проектні роботи, виконані на стадії Проект, матеріали яких
використані при складанні Звіту з ОВД

1.3

Водоспоживання та водовідведення на період експлуатації

1.4

Технічні характеристики гідросилового обладнання

1.5

Технічні характеристики Каховської ГЕС- 1 та ГЕС-2 (стадія Проект)

1.6

Викиди ЗР від будівельної техніки

1.7

Валові і максимально-разові викиди ЗР при зварювальних роботах

1.8

Валові і максимально-разові викиди ЗР при малярних роботах

1.9

Валові і максимально-разові викиди ЗР при гідроізоляційних роботах

1.10

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від роботи дизель-генератора
потужністю 1000 кВт

1.11

Аналіз доцільності детальних розрахунків розсіювання концентрацій ЗР в приземному
шарі атмосфери

1.12

Викиди ЗР від автостоянок

1.13

Еквівалентні та максимальні рівні звуку LА екв, дБА

1.14

Розраховані рівні звуку LА тер, дБА

1.15

Розраховані рівні звуку LА тер, дБА

3.1

Розрахункові витрати води р. Дніпро у створі Каховської ГЕС (період з 1885. по 2011 р.,
n = 127 років, природні умови)

3.2

Характеристика берегової лінії Каховського водосховища станом на 2017 р. (за
матеріалами БУВР нижнього Дніпра )
Нормативи розрахункової забезпеченості водокористувачів р. Дніпро

3.3
3.4

Водогосподарські баланси Дніпра у створі Каховського гідровузла у маловодний рік
95%–ої забезпеченості

3.5

Гідрохімічні показники води на контрольних створах

3.6

Таксономічний склад водоростей водних об’єктів пониззя Дніпра

3.7

Співвідношення основних таксономічних та екологічних груп зоопланктону пониззя
Дніпра
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3.8

Мікробіологічні показники заплавних водойм пониззя Дніпра за (Кучерява, 2011)

3.9

Рідкісні рослинні угруповання пониззя Дніпра та прилеглих територій

3.10

Природно–заповідні об’єкти Херсонської області

3.11

Типи оселищ резолюції 4 Бернської конвенції та їх площа на території UA0000106
«Каховське водосховище»

3.12

Види перелічені в Резолюції 6 Бернської конвенції та значення для них території
UA0000106 «Каховське водосховище»

3.13

Типи оселищ Резолюції 4 Бернської конвенції та їх площа на території UA0000192
«Нижній Дніпро»

3.14

Види перелічені в Резолюції 6 Бернської конвенції та значення території UA0000106
«Каховське водосховище» для них

4.1

Матриця компонентів довкілля, на які впливатиме планована діяльність.
× – наявність впливу (негативного або позитивного)

5.1

Максимальні рівні води в розрахункових створах нижнього б’єфу при роботі Каховської
ГЕС в проектованому режимі 2+2 до і після створення ГЕС-2

5.2

Протяжність безпосередньої розрахункової зони впливу будівництва Каховської ГЕС-2
(км) при різних витратах води

5.3

Потенційні екологічні та соціальні впливи/ризики будівництва та експлуатації
Каховської ГЕС-2

5.4

Потреба в основних будівельних машинах при лісозведенні

5.5

Проектні об'єми будівельних матеріалів для влаштування тимчасової греблі

5.6

Показники прогнозної якості води в контрольному створі

5.7

Прогнозовані інтервали коливань значень показників якості води р. Дніпро у нижньому
б’єфі Каховського гідровузла та пригирловій ділянці (за ТЕО, книга 1606-69-Т12
«Оцінка впливу будівництва Каховської ГЕС-2 на якість поверхневих вод та охорона
водних ресурсів»)

5.8

Вплив планованої діяльності на оселища UA0000192 території UA0000192 «Нижній
Дніпро»

5.9

Значущість впливу реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2 на біологічне
середовище. Види, перелічені в Резолюції 6 Бернської конвенції для території
UA0000192 «Нижній Дніпро»

5.10

Значущість впливу реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2 на території та
об’єкти природно-заповідного фонду України

5.11

Значущість впливу реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2
на рослинні угруповання
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5.12

Обсяги робіт з лісозведення деревної рослинності

7.1

Основні обсяги робіт з захисту берегів

7.2

Річні потреби використання ресурсів для забезпечення функціонування Каховської
ГЕС-2

8.1

Клас наслідків (відповідальності) Каховської ГЕС-2

10.1

Питання громадськості та відповіді на них

11.1

Пропонована програма моніторингу впливів планованої діяльності

11.2

Організаційна схема моніторингу деяких елементів довкілля під час будівництва
Каховської ГЕС-2

12.1

Потенційні екологічні та соціальні впливи/ризики будівництва та експлуатації
Каховської ГЕС-2

12.2

Систематизація впливів на соціальне оточення від реалізації проекту будівництва та
експлуатації Каховської ГЕС-2

12.3

Оцінка відповідності проекту Каховської ГЕС-2 вимогам методики оцінки відповідності
гідроенергетичних проектів критеріям сталого розвитку
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СПИСОК РИСУНКІВ
1.1

Ситуаційний план розміщення Каховської ГЕС-2

1.2

Сучасний вигляд Каховської ГЕС

1.3

Проектне розташування споруд Каховської ГЕС-2

1.4

Проектований вигляд компоновки споруд Каховської ГЕС-2

1.5

Вертикальний розріз споруд Каховської ГЕС-2

2.1

Територіальні альтернативи провадження планової діяльності.

3.1

Роза вітрів у м. Нова Каховка

3.2

Багаторічний хід стоку Дніпра у створі Каховської ГЕС

3.3

Внутрішньорічний розподіл середніх добових рівнів води у верхньому б’єфі Каховської
ГЕС у багатоводному (2013 р.), маловодному (2015 р.) і середньому за водністю (2017
р.) роках

3.4

Різницева інтегральна крива модульних коефіцієнтів річного стоку в пониззі Дніпра за
період з 1820 по 2018 р.

3.5

Внутрішньорічний розподіл стоку пониззя Дніпра до зарегулювання (1818–1946 рр., а);
у період становлення стоку (1947–1976 рр. б); у період стабілізації стоку (1977–2018
рр., в).
Основні джерела скидів стічних вод в басейні нижнього Дніпра

3.6
3.7

Схема розташування постів спостережень мережі гідрометслужби України у верхньому
і нижньому б’єфах Каховського водосховища

3.8

Масовий замор риби в рукаві Рвач біля с. Кізомис 5–6 вересня 2018 р.

3.9

Зонування території НПП «Нижньодніпровський»

3.10 Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Козацьке джерело», травень 2019
р.
3.11 Херсонська область
3.12 Бериславський район Херсонської області
3.13 Селище Козацьке та село Веселе Бериславського району Херсонської області
3.14 Будинок судноплавної компанії «Нібулон» в с. Козацькому
3.15 «Виноробне господарство князя П.Н. Трубецького» на території с. Веселого
3.16 Дозорна (Оглядова) башта в с. Веселому
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3.17 Місто Нова Каховка Херсонської області
5.1

Зменшення амплітуди коливання рівня води у русловій мережі гирлової ділянки Дніпра
в залежності від відстані від Каховської ГЕС (0 км)

5.2

Схема водовипусків дощових та снігових вод та контрольних створів

5.3

Кількість водойм пониззя Дніпра у % з періодом зовнішнього водообміну 7 діб і менше
при попуску води через дамбу Каховської ГЕС з різним діапазоном витрат

5.4

Розташування ділянок лісозведення

5.5

Схема додаткового відведення земельних ділянок для реалізації планованої діяльності

5.6

Схематичний план обмежень Каховської ГЕС-2

5.7

Об’єкти прибережної інфраструктури, рівень води +0,9 м (зліва направо, зверху вниз:
Рибацький хуторок, річковий порт с. Дніпряни, рятувальна станція в м. Нова Каховка,
база відпочинку «Знахідка»)

5.8

Розташування об’єктів лінійної інфраструктури на греблі ГЕС після її
перевлавштування

5.9

Ситуаційний план Каховського гідровузлу. Населені пункти, що матимуть найбільш
значний вплив на соціальне середовище

7.1

Типи кріплення берегу, прийняті за основу проектування

7.2

Перехід для дрібних тварин в Березинському заповіднику, Республіка Білорусь

10.1 Візит розробників звіту та ПрАТ «Укргідроенерго» до філії «Козацька» ТОВ СП
«Нібулон» 15.05.2019
10.2 Засідання НТР НПП «Нижньодніпровський» 05.06.2019 р.
10.3 Сучасний стан Дозорної (оглядової) башти
10.4 Причальні споруди під час водопілля 17 квітня 2018 р. (+ 0,9 м)
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СКОРОЧЕННЯ

БС

Балтійська система

БСК

Біологічне споживання кисню

БУВР

Басейнове управління водних ресурсів

ВБ

Верхній б’єф

ВВП

Валовий внутрішній продукт

ВДЕ

Відновлювані джерела енергії

ВЕС

Вітрова електростанція

ВРД

Водна рамкова директива. Директива 2000/60/ЄС Європейського
парламенту та Ради Європи «Про встановлення рамок діяльності
Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 р.

ГАЕС

Гідроакумулююча електростанція

ГДК

Гранично допустимі концентрації (замінені на ОБУВ)

ГЕС

Гідроелектростанція

ДБН

Державні будівельні норми

ДВЗ

Двигун внутришнього згорання

Держводагентство

Державне агентство водних ресурсів України

Держгеонадра

Державна служба геології та надр України

ДП

Державне підприємство

ЕСУ

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність»

ЄС

Європейський Союз

ЄЕС

Європейське Енергетичне Співтовариство

ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція

ЗППЕ

Загальне первинне постачання енергії, що розраховується як сума
виробництва (видобутку), імпорту, експорту, міжнародного
бункерування суден та зміни запасів енергоресурсів у країні

ЗР

Забруднюючі речовини

ЗЦЗ

Заходи цивільного захисту

ІТЗ ЦОНС

Інженерно-технічні засоби цивільної оборони при надзвичайних
ситуаціях

ІТП

Інженерно-технічний персонал

КВВП

Коефіцієнт використання встановленої потужності

КПП

Контрольно-пропускний пункт

КРПЕ

Критий розподільчій пристрій елегазовий
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ККД

Коефіцієнт корисної дії

КНБ

Клас наслідків будівництва

КНС

Каналізаційно-насосна станція

КМУ

Кабінет Міністрів України

ЛОС

Локальні очисні споруди

МРЗ

Максимальний розрахунковий землетрус

МПВ

Масив поверхневих вод

НБ

Нижній б’єф

НПР

Нормальний підпірний рівень

НС

Надзвичайні ситуації

ОБРВ

Орієнтовно безпечні рівні впливу

ОБУВ

Орієнтовно безпечний рівень впливу

ОВД

Оцінка впливу на довкілля

ОВНС

Оцінка впливів на навколишнє середовище

ОДА

Обласна державна адміністрація

ОЕС України

Об’єднана енергетична система України

ООН

Організація Об’єднаних Націй

ПА

Протиаварійна автоматика

Паризька угода

Паризька угода, вчинена у м. Парижі 12 грудня 2015 року на
Двадцять першій Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату та підписану від імені України 22 квітня 2016 р. у м.
Нью-Йорку

ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб

ПЕК

Паливно-енергетичний комплекс

ПЗ

Проектний землетрус

ПЗФ

Природно-заповідний фонд України

ПК

Пункт контролю

ПКС

Паритет купівельної спроможності

ПЛ

Підвісна лінія

РВП

Ремонтно-відстійний пункт

РД

Робоча документація

РДА

Районна державна адміністрація

РМО

Рівень мертвого об’єму

РНС

Рівень навігаційного спрацювання

РФ

Російська Федерація

СВК

Службово-виробничий корпус

СЕС

Сонячна електростанція
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СРВНСО

Автоматизована система раннього виявлення надзвичайних
ситуацій та оповіщення

ТЕС

Теплова електростанція

ТЕО

Техніко-економічне обґрунтування

т н.е.

Тонна нафтового еквіваленту

ФПР

Форсований підпірний рівень

ЦЗ (ЦО)

Цивільний захист (цивільна оборона)

ЦСР

Глобальні Цілі сталого розвитку (2015–2030)

ХПК

Хімічне споживання кисню
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ВСТУП
Розвиток сталої енергетики в Україні є стратегічним завданням, яке базується на численних
міжнародних зобов’язаннях країни.
Глобальні Цілі сталого розвитку (ЦСР) ООН, що розраховані на 15-річний період, були
затверджені світовими лідерами у 2015 р. на саміті ООН з питань сталого розвитку. За ініціативи
Уряду України протягом року тривав відкритий та інклюзивний процес адаптації ЦСР,
результатом якого стала розроблена національна система ЦСР (86 завдань розвитку та 172
показники для моніторингу їх виконання). Прогрес виконання ЦСР в Україні узагальнений у
Національній доповіді «Цілі сталого розвитку. Україна 2017»i. Документ наголошує, що надійне
та ефективне функціонування паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) становить основу
енергетичної безпеки держави. ПЕК справляє вирішальний вплив на економіку і рівень життя
населення. Серед проблем, що негативно впливають на тенденції розвитку сектору енергетики та
послаблюють енергетичну безпеку держави, є дефіцит маневрових і резервних генеруючих
потужностей в існуючій структурі енергосистеми України. Для досягнення цілі 7 «Доступна та
чиста енергія» визначено завдання 7.3 – збільшити частку енергії з відновлюваних джерел у
національному енергетичному балансі, зокрема за рахунок введення додаткових потужностей
об’єктів, що виробляють енергію з відновлюваних джерел.
Розвиток енергетичної сфери та її екологізація узгоджена із зобов’язаннями України в
рамках Закону України «Про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони» (далі – Угода про асоціацію) від 16 вересня 2014 р., № 1678-VIIii.
Членство у Європейському Енергетичному Співтоваристві, яке Україна набула у 2011 р.iii,
приєднало Україну до спільного з іншими 36 країнами регуляторного простору та правової бази
у сфері енергетики з метою, серед іншого, «поліпшення екологічної ситуації стосовно
енергопродуктів і матеріалів, і пов'язаної з ними енергоефективності, заохочення використання
відновлюваних джерел енергії».
Паризька кліматична угодаiv, вчинена на Двадцять першій Конференції Сторін
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та підписана від імені України 22 квітня 2016 р. у м.
Нью-Йорку, визначила пріоритетними для Сторін впровадження заходів із запобігання та
адаптації до зміни клімату, що передбачають збільшення частки енергії з відновлюваних джерел
в енергетичних балансах країн-підписантів.
Стратегічний напрямок на розвиток сталої енергетики також закріплено у Енергетичній
стратегії України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»v.
Документ базується на визнанні того, що у світі здійснюється перехід до сучасної моделі
енергетики, в якій створюється більш конкурентне середовище, зростає роль генерації енергії з
відновлюваних джерел, також він містить орієнтовні показники, яких Україна має досягнути
відповідно до своїх міжнародних зобов’язань у сферах розвитку ВДЕ та зміни клімату, зокрема
25% ВДЕ у ЗППЕ.
Гідроенергетика України є невід'ємною частиною енергетичного комплексу та найдавнішою
і найбільш розвиненою його складовою, що використовує відновлювані джерела енергії. Чинна
національна Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 р.vi має на меті забезпечення
0-1

енергетичної безпеки держави шляхом ефективного розвитку гідроенергетики з максимальним
використанням економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу, вдосконалення
управління об’єктами гідроенергетики, підвищення рівня їх безпеки, збільшення регулюючих
маневрових генеруючих потужностей гідроелектростанцій для підвищення стійкості і надійності
роботи об’єднаної енергетичної системи України та інтеграції її в Європейську енергетичну
систему, зменшення обсягу споживання органічних паливних ресурсів і техногенного
навантаження на навколишнє природне середовище. Із загального економічно ефективного
гідроенергетичного потенціалу, який становить близько 17,5 млрд. кВтг, використовується
близько 11 млрд. кВтг. В Україні частка використання економічно ефективного
гідроенергетичного потенціалу становить понад 60%, у той час як більшість розвинутих країн
досягла більш високого рівня його освоєння, наприклад, Італія, Франція та Швейцарія – 95–98%,
США – 82%. Підвищення рівня використання в енергетиці гідроенергетичних ресурсів дасть
змогу зменшити паливну складову і залежність країни від імпорту органічного палива.
Гідроенергетичні потужності об’єднаної енергетичної системи України становлять 6063,3 МВт,
з них гідроелектростанції Дніпровського каскаду —3660,8 МВт. У структурі джерел постачання
електроенергії за видами генеруючих установок встановлена потужність ГЕС у 2017 р., за даними
Державної служби статистикиvii становила 9%, а частка гідроенергетики в структурі ЗППЕ
України в перерахунку на млн т н.е. становила 0,8 з 89,6 загалом, або менше 1%viii.
Втім, розвиток гідроенергетики має відбуватися із дотриманням правових та організаційних
вимог, спрямованих на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони
довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, з урахуванням
державних, громадських та приватних інтересів. На законодавчім підґрунті дотримання таких
вимог на рівні реалізації окремих проектів є Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», що
набув чинності 18 грудня 2017 р. Закон встановлює та регулює процедуру проведення оцінки
впливу на довкілля (ОВД) для визначених видів планованої діяльності. Необхідність
впровадження процедури ОВД передусім базується на міжнародних зобов’язаннях України,
серед яких Угода про Асоціацію з ЄС, Оргуська конвенція («Конвенція про доступ до інформації,
участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля», набрала чинності 18.11.1999)ix та Конвенція Еспоо («Конвенція про оцінку
впливу на довкілля у транскордонному контексті», що набрала чинності 20.07.1999)x. Оргуська
конвенція визнала право кожної людини на доступ до екологічної інформації, право зацікавленої
громадськості на участь у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються
навколишнього середовища, та зобов’язує держав-учасниць адекватно, своєчасно і ефективно
інформувати зацікавлену громадськість на ранніх стадіях прийняття рішень та забезпечити, «щоб
у відповідному рішенні належним чином були відображені результати участі громадськості» (ст.
6). Конвенція Еспоо має забезпечити відвернення, зменшення (і моніторинг) значних негативних
впливів на навколишнє середовище та встановлює процедуру ОВД на ранньому етапі процесу
прийняття рішень як необхідного інструменту підвищення якості інформації, що надається
директивним органам, та прийняття екологічно обґрунтованих рішень. Угода про Асоціацію
вимагає гармонізації законодавства, вимог та процедур у сфері управління довкіллям та
інтеграцію екологічної політики в інші галузеві політики, що насамперед стосується процедури
0-2

ОВД від планованої діяльності. Впровадження процедури ОВД згідно стандартів та
законодавства ЄС до того ж є пріоритетом у політиці Східного Партнерства, частиною якої є
Україна, та була зазначена пріоритетом у відповідній програмі «Східне Партнерство – 20
досягнень до 2020 р.».
Цей Звіт з оцінки впливу на довкілля проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2» (далі – Звіт)
складений у рамках виконання Договору № 651 Щ/2018 від 23.11.2018 р. на замовлення ПрАТ
«Укргідроенерго» з дотриманням вимог чинного законодавства України та з урахуванням
критеріїв оцінки сталості проектів гідроенергетики, викладених у Методиці оцінки сталості
гідроенергетикиxi. У випадках, не врегульованих чинним законодавством України,
використовувати методологію та стандарти, викладені у розробленому на замовлення
Міжнародної Фінансової Корпорації посібнику «Настанови з охорони довкілля, здоров’я та
праці»xii та досвід оцінки екологічних та соціально-економічних впливів сучасного будівництва
гідротехнічних споруд в рамках проектів Тарбела-5 в Пакистані на р.Індxiii та відновлення
Нурекської ГЕС у Таджикистаніxiv.
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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Доцільність проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2» для функціонування
об’єднаної енергосистеми України
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» належать державі (100% акційного
капіталу) та є найбільшою компанією України, що виробляє електричну енергію з відновлюваних
джерел (енергія води). До складу компанії входять десять електростанцій на річках Дніпро та
Дністер – Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпровська ГЕС-1 та ГЕС2, Каховська ГЕС; Київська ГАЕС; Дністровська ГЕС і ГАЕС. Генеруючі потужності компанії
забезпечують покриття пікових навантажень, частотне регулювання, регулювання потужності і
мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.
Каховський гідровузол є найнижчою ланкою Дніпровського каскаду гідроелектростанцій
ПрАТ «Укргідроенерго». Гідровузол побудований у 1950–1956 рр. і був прийнятий до
експлуатації у 1959 р. Створ споруд гідровузла розташований на 10 км нижче м. Каховка
Херсонської області. До складу гідровузла входять наступні об’єкти: будівля ГЕС, водозливна
гребля, судноплавні споруди, земляна гребля, водозабірна споруда Північно-Кримського
зрошувального каналу.
Повноцінною потужністю ГЕС, яка використовується в енергосистемі, вважається
потужність яка:
- бере участь в покритті максимуму навантаження впродовж 0,5–1 години;
- бере участь у забезпеченні підйому навантаження у ранковий і вечірній максимуми;
- виконує функції швидкодіючого аварійного і частотного резервів енергосистеми.
Наразі Каховська ГЕС є гідроелектростанцією напівпікового типу (3000–5000 годин).
Коефіцієнт використання встановленої потужності Каховської ГЕС-1 (0,44) значно вищий, ніж
на інших ГЕС Дніпровського каскаду: від 0,18 на Київський ГЕС до 0,29 на ДніпроГЕС.
Після створення Каховської ГЕС-2 коефіцієнт використання потужності ГЕС-1+ГЕС-2
складе 0,28, що дозволить використовувати їх більш ефективно, насамперед для добового
регулювання частоти і потужності в ОЕС України. Саме здатність ГЕС виконувати роль
маневрового резерву дозволить у середньостроковій перспективі зменшити ризики
розбалансування енергосистеми та можливих та «блекаутів», пов’язаних із введенням в
експлуатацію в південних областях України сонячних (СЕС) та вітряних (ВЕС) електростанцій
загальною встановленою потужністю, що наразі перевищує 1 ГВт. 1 Збільшення потужності
Каховської ГЕС дасть змогу перевести її у пікову частину графіка навантаження. Установка
додаткових агрегатів дозволить підвищити використання стоку всіма турбінами Каховської ГЕС
до 95% і таким чином збільшити генерування електроенергії. Передбачається, що оптимальне
підвищення потужності Каховської ГЕС за рахунок будівництва ГЕС-2 може бути досягнуте у
результаті синхронізації експлуатації ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 і Каховської ГЕС-1+ГЕС-2. У
цьому випадку витрата води, що пропускається Дніпровським гідровузлом для вироблення
електроенергії у період пікового навантаження, повністю використовуватиметься Каховськими
ГЕС-1 та ГЕС-2. Збільшення потужності Каховського гідровузла дозволить ефективніше
1
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регулювати стік річки Дніпро за рахунок переведення роботи ГЕС-1+ГЕС-2 у гостропікову
частину графіка навантаження енергосистеми, У цьому випадку витрата, що пропускається
Дніпровським гідровузлом для вироблення електроенергії у період пікового навантаження,
повністю використовуватиметься Каховськими ГЕС-1 та ГЕС-2. Збільшення потужності
Каховського гідровузла дозволить ефективніше регулювати витрати річки Дніпро за рахунок
переводу її у гостропікову частину графіка навантаження енергосистеми.
1.2. Хронологія реалізації проекту Каховської ГЕС-2
2010–2016 рр. – консалтинговою компанією Fichtner GmbH&Co.Kg (Німеччина) із залученням
гранту ЄБРР розроблено техніко-економічного обґрунтування проекту розширення Каховського
гідровузла.
2014 р. – затверджено завдання на розробку проектної документації стадії «Техніко-економічне
обґрунтування (далі - ТЕО)» по об’єкту «Будівництво Каховської ГЕС-2» (03.07.2014 р).
2014–2016 рр. – на замовлення ПАТ «Укргідроенерго» (зараз ПрАТ «Укргідроенерго»)
генеральним проектувальником ПАТ «Укргідропроект» (зараз ПрАТ «Укргідропроект») було
розроблене техніко-економічне обґрунтування «Будівництво Каховської ГЕС-2» згідно:
- містобудівних умов та обмежень
- технічних умов;
- завданням на розробку проектної документації стадії ТЕО по об’єкту «Будівництво
Каховської ГЕС-2» (зі змінами).
Відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560,
проектна документація стадії «ТЕО» пройшла експертизу у ДП «Укрдержбудекспертиза» і за
експертним звітом від 23.08.2016 р. № 00-1769-15/ПБ була рекомендована до схвалення.
Згідно з чинним на 2016 р. законодавством України, ПрАТ «Укргідроенерго» виконало
вимоги щодо планування та розміщення об’єкта будівництва, а саме:
- ініціювало та профінансувало розроблення Детального плану території для розміщення
об’єкта будівництва – Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2);
- отримало схвалення Детального плану від архітектурно-містобудівної ради при
управлінні містобудування та архітектури Херсонської ОДА;
- отримало позитивне рішення Веселівської сільської та Козацької селищної громад щодо
розміщення об’єкта будівництва Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2) за результатами
громадських слухань;
- отримало містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки.
На етапі розроблення ТЕО «Будівництво Каховської ГЕС-2» у складі проектної документації
був виконаний розділ ОВНС, розроблений згідно ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств,
будинків і споруд» з дотриманням вимог та процедур, що вимагаються до документації ОВНС, а
саме:
- Публікація Заяви про наміри;
- Публікація Заяви про наслідки планованої діяльності;
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У 2016 р. проведені громадські слухання на тему «Про вплив на довкілля запланованої до
будівництва Каховської ГЕС-2 у періоди її будівництва та експлуатації» (23.02.2016 р. –
смт Козацьке, 24.02.2016 р. – м. Нова Каховка, 25.02.2016 р. – м. Херсон).
Позиція представників місцевих територіальних громад щодо будівництва Каховської ГЕС-2
висловлена під час громадських слухань зафіксована в оформлених відповідно до чинного
законодавства України протоколах громадських слухань та опублікованих повідомлень про
результати проведених громадських слухань в засобах масової інформації (газета «Маяк» № 15
(10019) від 09.04.2016 р., газета «Нова Каховка» № 15 (1274) від 06.04.2016 р.; газета «Новий
день» від 06.04.2016 р.). Матеріали проведених громадських слухань розміщені на сайті компанії
ПрАТ «Укргідроенерго»
(https://uhe.gov.ua/filiyi/kakhovska_hes_2_v_protsesi_pidhotovky_do_budivnytstva) та відкриті для
громадськості.
Проектна документація будівництва стадії «ТЕО», у тому числі розділу ОВНС пройшла
процедуру державної експертизи з отриманням позитивного Експертного звіту.
До розробки розділу ОВНС стадії «ТЕО» проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2»
генеральним проектувальником були залучені провідні науково-дослідні інститути Національної
академії наук України та інших провідних інститутів за напрямками екологічних досліджень.
(Таблиця 1.1). За результатами проведених досліджень отримані відповідні звіти (повні назви
звітів, списки виконавців та висновки див. у Додатку 1-1).
-

Таблиця 1.1. Науково-дослідні та проектні роботи екологічного спрямування, виконані на стадії
ТЕО
Шифр, рік
Назва роботи
ОрганізаціяКерівник/відповіда
виконання
виконавець
льні виконавці
роботи
1606-69Екологічна оцінка
ПрАТ «Укргідропроект» ГІП А.М Жакун
впливу на іхтіофауну та Інститут
рибного Керівник теми:
Т1,Т9
визначення збитків
господарства
Зав. відділу
2014-2015
рибному господарству
Національна
академія вивчення біоресурсів
Каховської ГЕС-2
аграрних наук
водосховищ, д. б. н.,
с .н. с. І.Ю. Бузевич
1606-69-Т1 Оцінка впливу
ПрАТ «Укргідропроект» ГІП А.М. Жакун
будівництва та
Інститут зоології ім.
Керівник теми: зав.
2014
експлуатації Каховської І.І. Шмальгаузена НАН
відділу фауни та
ГЕС-2 на тваринний
України
систематики
світ наземних i
хребетних, ст.н.с.,
біляводних екосистем
к. б. н.
регіону.
Г.Г. Гаврись
1606-69Оцінка впливу на
ПрАТ «Укргідропроект» ГІП А.М. Жакун
навколишнє
Науково-дослідна
Керівник теми:
Т4, Т5, Т12
середовище. Оцінка
установа «Український
зав. лабораторії
2015
впливу будівництва
науково-дослідний
ОВНС та екологічної
Каховської ГЕС-2 на
інститут екологічних
експертизи д. т. н.
якість поверхневих вод проблем»
Л.Я. Аніщенко
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та охорона водних
ресурсів.

Міністерство екології та
природних ресурсів
України
ПрАТ «Укргідропроект»
Національний науковоприродничий музей НАН
України.

Оцінка впливу на
ГІП А.М. Жакун
навколишнє
Відповідальний
середовище.
виконавець:
Флора, раритетна
Зав. відділом
компонента та процеси
флорології та,
синантропізації
фітосозології, ст. н.
територій зони впливу
співр., канд. біол.
запроектованого
наук В.В. Новосад
будівництва Каховської
ГЕС-2 та прогноз їх
можливих змін при
реалізації проекту.
1606-69Оцінка
впливу
на ПрАТ «Укргідропроект
ГІП А.М Жакун
Т8,Т10,Т13 навколишнє
Український науковоВідповідальний
2015
середовище
дослідний інститут
виконавець: к. т. н.,
Якість води та джерела водогосподарськост. н. с.
забруднення на період
екологічних проблем
А.І. Томільцева
будівництва та
експлуатації Каховської
ГЕС-2
1606-69Прогноз санітарноПрАТ «Укргідропроект» Технічний директор
Т11
гігієнічної та
В.В. Галат
епідеміологічної
ГІП А.М. Жакун
ситуації в зоні впливу
проектованої
Каховської ГЕС-2
1606-69Розробка окремих
ПрАТ «Укргідропроект» Технічний директор
Т14
розділів ТЕО
В.В. Галат
2015
«Будівництво
Каховської ГЕС-2»
Заява про екологічні
наслідки
1606-69-Т6 Оцінка
впливу
на ПрАТ «Укргідропроект» Технічний директор
2016
навколишнє
В.В. Галат
середовище
ГІП А.М. Жакун
Заключний звіт
2017 р. – ТЕО «Будівництво Каховської ГЕС-2» у встановленому чинним законодавством
України порядку було схвалене розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 10.03.2017 р.
№ 156-р.
2018 р. – частково розроблена проектна документація стадії «Проект» проекту «Будівництва
Каховської ГЕС-2», проведені додаткові дослідження для розробки розділу ОВНС стадії
«Проект» (Таблиця 1.2, Додаток та 1-2).
1606-69-Т6
2014

Таблиця 1.2. Науково-дослідні та проектні роботи, виконані на стадії Проект, матеріали яких
використані при складанні Звіту з ОВД
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Шифр, рік
виконання
роботи
1643-7-Т1
2018
1643-9-Т1
2018

1643-7-Т2
2018

1643-69-ТЗ
2018

1643-69-Т4
2018

1643-69-Т5
2018

Назва роботи

Організаціявиконавець

Керівник/відповіда
льні виконавці

Водогосподарські та
водноенергетичні
розрахунки
Розробка варіантів
компоновки та вибір
рекомендованого
варіанту Каховської
ГЕС-2
Моделювання
уровенного режиму
нижнього б'єфу
Каховської ГЕС-2
Оцінка впливу на
навколишнє
середовище.
Флористичні,
созологічні та
популяційні
дослідження зони
впливу Каховської ГЕС2. Запровадження
фітомоніторингу та
розробка прогнозів
впливу на фітобіоту.
(стадія проект)
Оцінка впливу на
навколишнє
середовище.
Уточнения впливу
будівництва та
експлуатації Каховської
ГЕС-2 на тваринний
світ наземних i
біляводних екосистем
регіону.
(стадія проект)
Оцінка впливу на
навколишнє
середовище.
Оцінка сучасного стану
водних екосистем
Дніпровсько-Бузької
гирлової області в зоні
впливу будівництва
Каховської ГЕС-2 за
гідробіологічними
показниками, та
прогноз впливу

ПрАТ «Укргідропроект»

Технічний директор
В.В. Галат
ГІП А.М. Жакун
Технічний директор
В.В.Галат
ГІП А.М. Жакун

ПрАТ «Укргідропроект»

ПрАТ «Укргідропроект»

Технічний директор
В.В. Галат
ГІП А.М. Жакун

ПрАТ «Укргідропроект»
Національний науковоприродничий музей НАН
України.

Технічний директор
В.В. Галат
ГІП А.М. Жакун
Відповідальний
виконавець:
зав. відділу ботаніки,
с. н. с., к. б. н.
В.В. Новосад

ПрАТ «Укргідропроект»
Інститут зоології ім.
І.І. Шмальгаузена НАН
України

Технічний директор
В.В. Галат
ГІП А.М. Жакун
Керівник теми:
Зав. відділу фауни та
систематики
хребетних, ст. н. с.,
к. б. н.
Г.Г. Гаврись

ПрАТ «Укргідропроект»
Херсонська
гідробіологічна станція
НАН України

Технічний директор
В.В. Галат
ГІП А.М. Жакун
Керівник теми:
Директор, гол. н. с.,
к .б. н., С.В. Овечко
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1643-69-Т6
2018

1643-69-Т7
2018

1643-69-Т8

1643-69-Т9
2018

будівництва Каховської
ГЕС-2 на
гідробіоценози
Дніпровсько-Бузької
гирлової області (стадія
проект)
Оцінка впливу на
навколишнє
середовище. Медикобіологічне
обґрунтування
будівництва та
експлуатації Каховської
ГЕС-2 (стадія проект).
Оцінка впливу на
навколишнє
середовище. Оцінка
впливу будівництва
Каховської ГЕС-2 на
якість поверхневих вод
та охорона водних
ресурсів

ПрАТ «Укргідропроект»
ДУ «Інститут
громадського здоров’я
ім. О.М. Марзеєва»
НАМН України

ПрАТ «Укргідропроект»
Науково-дослідна
установа «Український
науково-дослідний
інститут екологічних
проблем»
Міністерство екології та
природних ресурсів
України
ПрАТ «Укргідропроект»
Інститут рибного
господарства
Національна академія
аграрних наук

Оцінка впливу на
навколишнє
середовище Уточнення
збитків рибному
господарству від
будівництва та
експлуатації Каховської
ГЕС-2 (стадія проект).
Оцінка впливу на
ПрАТ «Укргідропроект»
навколишнє
Інститут
гідробіології
середовище Прогноз
НАН України
впливу будівництва та
експлуатації Каховської
ГЕС-2 на водні
екосистеми
Каховського
водосховища та
пониззя Дніпра.

2017 (2018) Визначення меж і
режимів використання
зон охорони об’єкта
культурної спадщини
Дозорна (оглядова)
башта в с. Веселому
Бериславського району
Херсонської області

ТОВ «Проектний центр»

Технічний директор
В.В.Галат
ГІП А.М. Жакун
Керівник теми: Зав.
лабораторії гігієни
ґрунту та відходів,
д. м. н.
В.В. Станкевич
Технічний директор
В.В. Галат
ГІП А.М. Жакун
Керівник теми:
Зав. лабораторії
ОВНС та екологічної
експертизи, д. т. н.
Л.Я. Аніщенко
Технічний директор
В.В.Галат
ГІП А.М. Жакун
Керівник
теми:
Зав. відділу вивчення
біоресурсів
водосховищ, д. б. н.,
с. н. с. І.Ю. Бузевич
Технічний директор
В.В. Галат
ГІП А.М. Жакун
Керівник теми:
Завідувач відділу
екологічної
гідрології та
управління водними
екосистемами,
к. г. н., доц.
С.С. Дубняк
ГАП Т.М. Євсеєва
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З 18 грудня 2017 р. статус та дозвільні процедури для реалізації проекту змінилися. Так,
відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» гідроелектростанції на
річках незалежно від потужності належать до другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.
Проект не передбачає утримання та постійного зберігання нових або додаткових об’ємів
затриманої води. У квітні 2018 р. у Єдиному реєстрі з Оцінки впливу на довкілля було
зареєстровано Повідомлення про плановану діяльність №2018411524 від 11.04.2018 р. –
«Будівництво та експлуатація ПрАТ «Укргідроенерго» гідроелектростанції «Каховська ГЕС-2» в
Бериславському р-ні Херсонської області», яке містить передбачену ст. 5 Закону про ОВД
інформацію.
1.3. Місце провадження планованої діяльності
Будівництво Каховської ГЕС-2 планується на майданчику, розташованому у
Бериславському району Херсонській області в адміністративних межах Козацької селищної ради
та Веселівської сільської ради на земельних ділянках за межами населених пунктів відповідно до
Детального плану території, схваленого архітектурно-містобудівною радою при управлінні
містобудування та архітектури Херсонської ОДА та затвердженого Бериславською РДА).
Загальна площа земельних ділянок – 38,85 га. (рис 1.1).
Місцем провадження основного варіанта планованої діяльності є розміщення ГЕС-2 біля
примикання правобережної земляної греблі Каховської ГЕС (рис.1.2), в тілі існуючої земляної
греблі (рис. 1.3).

Рис.1.1. Ситуаційний план розміщення Каховської ГЕС-2
Розміщення проекту має такі суттєві переваги в порівнянні з Територіальними альтернативами 1,
2, 3 (див.розділ 2):
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-

-

не зменшується пропускна здатність бетонної водозливної греблі Каховської ГЕС;
відсутня необхідність втручання у конструкцію бетонної водозливної греблі, яка
побудована більше 50 років тому;
відсутній ризик для безпеки конструкції водозливної греблі при втручанні в її
конструкцію на період будівництва;
відсутня необхідність зміни зовнішнього виду та конструкції бетонної водозливної греблі,
яка є пам'яткою науки і техніки, архітектури відповідно до наказу Мінкультури від
04.07.2013 р. № 604;
відсутність залежності експлуатаційного ресурсу ГЕС-2 від обмеженого ресурсу бетонної
греблі Каховської ГЕС, яка побудована більше 50 років тому;
порівняно неускладнена організація будівництва;
відсутність необхідності додаткових паводкових затворів;

Рис.1.2. Сучасний вигляд Каховської ГЕС
-

відсутність необхідності припинення руху залізниці;
відсутність необхідності припинення руху автотранспорту;
менший обсяг протифільтраційних заходів;
менша вартість будівництва;
будівля Каховської ГЕС-2 має більш гнучкий дизайн, що дозволяє розмістити всі
необхідні технологічні приміщення;
неускладнений доступ до будівлі і можливість наскрізного протипожежного проїзду
вздовж будівлі;
мінімальний вплив на роботу існуючого гідровузла;
надійний захист котловану і гідровузла в цілому від повеней (при більш тривалих термінах
будівництва) навіть при пропуску катастрофічних паводків;
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-

у разі місцевих аварійних деформацій укосу котловану або при виникненні інших
проблем, варіант не впливає на загальну безпеку напірного фронту Каховської ГЕС,
оскільки будівництво ведеться під захистом потужних тимчасових перемичок.

1.4. Варіант розташування Каховської ГЕС-2 (схвалено розпорядженням Кабінетом
Міністрів України від 10.03.2017 р. № 156-р)

Рис.1.3. Проектне розташування споруд Каховської ГЕС-2
1.4.1. Місце розташування, склад споруд
Основні споруди розташовуються у правобережному примиканні існуючої земляної греблі
Каховської ГЕС. Вісь споруд перпендикулярна вісі земляної греблі і перетинає її на ПК2+50, 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 переважно
на незатоплюваних відмітках і на мілководді, що значно полегшить проведення робіт зі зведення
споруд. Проектований вигляд споруд Каховської ГЕС-2 зображено на рисунку 1.4.
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;
1-9

-

відвідний канал;
розподільчий пристрій.

Рис. 1.4. Проектований вигляд компоновки споруд Каховської ГЕС-2
Всі споруди ГЕС-2 розташовані у межах існуючої земляної греблі ГЕС-1, при цьому на
гребені існуючої греблі зберігається залізнична колія на відм. +20,00 м і автомобільна дорога на
відм. +16,80 м зі сторони нижнього б’єфу, з якої на пристанційний майданчик будівлі ГЕС-2 на
відм. +13,83 м передбачений під’їзд як з правого, так і з лівого берега. На пристанційному
майданчику зі сторони нижнього б’єфу розташований критий розподільчий пристрій КРПЕ-330
кВ і службово-виробничий корпус (СВК) та контрольно-пропускний пункт (КПП).
1.4.2. Компонувально-конструктивні рішення споруд Каховської ГЕС-2
Розріз споруд проекту Каховської ГЕС-2 зображено на рисунку 1.5.
Тимчасова гребля
Загальна довжина по вісі становить 467,8 м. Максимальна висота в русловій частині - 15,6
м, ширина гребеню – 20,0 м. Центральна частина греблі виконується з піску. Для забезпечення
безпеки тимчасової греблі на період будівництва та експлуатації додатково по гребеню греблі
передбачено облаштування дворядної шпунтової стінки. В якості протифільтраційного пристрою
прийнято протифільтраційну завісу, яка влаштовується методом «стіна в грунті» з комової глини
і з’єднується з завісою існуючої правобережної греблі. Банкети тимчасової греблі з низового та
верхового укосів передбачені з гірської маси фракції 0–300 мм по перехідному шару із щебню
фракції 0–70 мм товщиною 1,0 м. Ширина банкетів по верху – 3,0 м. Центральна частина
тимчасової греблі виконується з піску. Кріплення укосів виконується гірською масою фракції 0–
300 мм товщиною 1,20 м по перехідному шару із щебню фракції 0–70 мм товщиною 0,5–1,0 м та
матрацами, які заповнюються бетоном. Конструктивно для забезпечення влаштування «стіни в
ґрунті» лише у пісках центральної частини греблі, вісь протифільтраційного пристрою була
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зміщена відносно вісі тимчасової греблі на 3,0 м в сторону низового укосу, а закладення низових
укосів банкетів, що влаштовуються, прийнято рівним 1 : 1,5.
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Рис.1.5. Вертикальний розріз споруд Каховської ГЕС-2
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Після зведення тимчасової греблі облаштовується котлован під основні бетонні споруди.
Після закінчення будівництва основних бетонних споруд виконується часткове розбирання
тимчасової греблі з влаштуванням плавного спряження дна з підвідним каналом.
Після розбирання тимчасової греблі виконується відновлення ділянки демонтованого
кріплення верхового укосу існуючої правобережної греблі (рис. 1.6).

Рис. 1.6.Тимчасова гребля, рекомендований варіант. План. Розташування лінії току для побудови
профільних чисельних фільтраційних моделей
Підвідний канал
Повною довжиною 336,00 м прямокутного перетину шириною 95,00 м у примиканні до
водоприймача утворюється підпірними кутиковими стінами змінної висоти і довжини. Перша
ділянка каналу довжиною 118,30 м криволінійного обрису радіусом 150,00 м виконується 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. Дно каналу горизонтальне на довжині 79,30 м з кріпленням залізобетонними плитами.
Друга частина каналу, що забезпечує сполучення з водосховищем, довжиною 217,70 м,
прямолінійна. Перетин каналу трапецієподібний шириною 160,00 м.
Водоприймач
Призначений для організації підведення потоку до водоводів ГЕС. Водоприймач
розташовується у верхньому б’єфі на відм.+20,00 м. на відстані 64,70 м від осі існуючої греблі в
напрямку верхнього б'єфу. Довжина водоприймача вздовж потоку 25,50 м і поперек потоку –
99,00 м. Водоприймач має 8 водоприймальних отворів, розділених биками, обладнаний
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затворами, які обслуговуються козловим краном в. п. 2 × 140 т. З правого боку від водоприймача
передбачається затворосховище і ремонтний майданчик для обслуговування водоприймача.
Напірні залізобетонні водоводи
Напірні залізобетонні водоводи забезпечують підведення води до спіральних камер агрегатів
ГЕС-2 і являють собою масивну 8-очкову нерозрізну залізобетонну трубу, довжиною вздовж
потоку 92,70 м, поперек потоку 99,00 м. Водопровідні отвори прямокутні з вутами. У примиканні
до водоприймача мають розміри 10,125 × 9,00 (h) м, у примиканні до будівлі ГЕС висота
водопровідних отворів збільшується до розміру 12,75 м. Товщина биків 2,00 м.
Будівля ГЕС-2 з монтажним майданчиком (реферований опис будівель та систем, що
можуть безпосередньо впливати на стан довкілля)
Будівля ГЕС-2 з чотирма вертикальними агрегатами потужністю 62,5 МВт кожний загальною
встановленою потужністю 250 МВт розташована на відстані 28,00 м від вісі греблі у сторону НБ.
Довжина будівлі ГЕС 66,80 м вздовж потоку і 99,00 м поперек потоку. Будівельна висота 58,69 м.
Параметри будівлі ГЕС визначилися розміщенням гідросилового обладнання – чотири
вертикальних гідроагрегати одиничною потужністю 62,50 МВт з діаметром робочого колеса 8,00 м.
Будівля нерозрізна. Вісь робочого колеса знаходиться на відм. мінус 1,60 м. Машинний зал
розмірами 106,00 × 25,00 м розташований на відмітці +13,83 і обслуговується двома мостовими
кранами прогоном 24,00 м вантажопідйомністю 250/32 + 5 т.
Будівля має два підземних поверхи, в яких розташовуються технологічні та побутові
приміщення. Монтажний майданчик розміром 25,00 × 34,00 м розташований на перекритті на
відмітці +13,83 і є продовженням машинного залу будівлі ГЕС. Розміри монтажного майданчика
визначені розміщенням основних монтажних вузлів одного гідроагрегату. Монтажний майданчик
обслуговується кранами машинного залу. З боку НБ передбачені пази для установки ремонтних
затворів, що обслуговуються козловим краном вантажопідйомністю 2 × 40 т. В зоні обслуговування
козлового крану розташовуються затворосховище і ремонтний майданчик для затворів НБ.
Головні підвищувальні трансформатори потужністю 150 МВА, по одному на кожні два
агрегати, встановлені на відкритому майданчику з боку НБ. Уздовж майданчика передбачаються
шляхи для перекочування трансформаторів на монтажний майданчик біля будівлі ГЕС для ревізії
та ремонту.
На території ГЕС передбачені ділянки для відпочинку з благоустроєм і озелененням.
Усі комунікаційні вузли мають безпосередній вихід на денну поверхню.
Кабельними тунелями і підземним пішохідним переходом будівля ГЕС сполучена з
будівлею КРПЕ-СВК.
Будівля ГЕС складається з підземної частини (до відмітки денної поверхні +18,83),
виконаної в конструкціях монолітного гідротехнічного бетону, і верхньої будови, що спирається
на конструкції з гідротехнічного бетону і має колони з монолітного залізобетону з металевими
підкрановими балками, металеві колони (вище рівня підкранових балок) і ферми покриття
прогоном 26,60 м. Будівля обладнується мостовими кранами вантажопідйомністю 250/32 + 5 т.
Висота від підлоги машзалу до низу несучих конструкцій перекриття - 17,17 м.
Зовнішні огороджуючи конструкції–- навісні з легких панелей. Покрівля з легких сандвічпанелей. Для відведення води з покрівлі передбачено консольний водовідвідний лоток по
1-14

периметру будівлі. Покрівля двоповерхової частини ГЕС-2 – суміщене пласке з покрівельним
килимом з рулонних наплавних матеріалів.
Природне освітлення здійснюється через вітражі, передбачені на усіх фасадах будівлі ГЕС
зі збільшенням їхньої площі на торцевих фасадах, між агрегатними секціями з боку нижнього
б'єфу.
Будівля КРПЕ-СВК призначена для розміщення розподільчих елегазових пристроїв з
допоміжними приміщеннями обслуговування елегазового обладнання і релейним залом,
головного щита управління ГЕС з допоміжними службами, блоку приміщень загальностанційних
систем зв'язку, адміністративних і виробничих приміщень станційних служб, їдальні.
Будівля має Г-подібну форму і фактично складається з двох частин: суцільного одноповерхового
об'єму, де розташоване приміщення КРПЕ, і триповерхової частини, де розміщено решту
приміщень. Внутрішні технологічні зв'язки між окремими функціональними блоками приміщень
забезпечується наявністю раціональної системи горизонтальних і вертикальних комунікацій, що
включають коридори, сходи, ліфт, кабельні канали і кабельні шахти.
Пристанційний майданчик
З обох сторін будівлі ГЕС передбачені пристанційні майданчики, а також автомобільні дороги для
під’їзду автотранспорту. Зі сторони правого берега біля будівлі ГЕС розташований основний
пристанційний майданчик розміром 95,20 × 80,00 м. На ньому розташовуються будівлі КРПЕ та
СВК, які з’єднуються з будівлею ГЕС підземними кабельними прохідними тунелями. Зі сторони
лівого берега розташований технологічний майданчик розміром 21,40 × 55,20 м. По периметру
території ГЕС влаштовується огорожа з воротами та КПП. Будівля КПП розташована біля
головного в’їзду на пристанційний майданчик з правого берегуі призначена для пропуску
персоналу ГЕС, організації допуску на територію сторонніх осіб, розміщення чергового
персоналу служби охорони.
Відвідний канал довжиною по вісі 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. Ширина біля будівлі ГЕС
94,00 м, в кінці ділянки - 140,00 м. Канал утворений залізобетонними кутиковими підпірними
стінами змінної висоти. Дно каналу горизонтальне з відм. мінус 7,00 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 17,92 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.
1.4.3 Інженерні системи
Водопостачання та каналізація
Проектом передбачено облаштування наступних систем:
- системи господарсько-питного водопостачання (внутрішньої та зовнішньої) будівель і
споруд розташованих на пристанційному майданчику ГЕС-2;
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системи господарсько-побутової каналізації (внутрішньої та зовнішньої, самопливної та
напірної) всіх будівель та споруд розташованих на території пристанційного майданчика
ГЕС-2, обладнаних господарсько-питним водопроводом;
- системи дощової каналізації (зовнішніх мереж) та внутрішніх водостоків будівель та
споруд що проектуються;
- системи протипожежного водопостачання (див. розділ 8).
Господарсько-питне водопостачання
Даним проектом передбачається забезпечення водою питної якості, що відповідає вимогам
ДСанПіН 2.2.4.171-10, наступних будівель і споруд на території пристанційного майданчика
ГЕС-2, а саме:
- будівлі ГЕС-2;
- будівлі КРПЕ – СВК;
- будівлі КПП.
Джерелом водопостачання об'єктів, розташованих у районі будівництва ГЕС-2, прийняті
підземні води.
Для покриття розрахункових витрат води проектом передбачається облаштування двох
свердловин (одна резервна). Свердловини обладнуються занурювальними артезіанськими
насосами (витрата одного насоса становить 9,0 м3/год, потужність 4 кВт). Вода зі свердловини
зануреним артезіанським насосом 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 водоводу подається у водонапірну вежу, сталеву, заводського виготовлення
(системи Рожновського). Башта призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання.
Вежа обладнана подвоєними, відвідною та переливною, трубами. Процес подачі та відбору води
з башти автоматизований. Визначення ємності бака водонапірної башти визначено відповідно до
п.13.1.1 ДБН В.2.5- 74. Згідно розрахунку ємність бака складає 15 м3.
Господарсько-фекальна каналізація
Проектом передбачається каналізування всіх будівель та споруд розташованих на території
пристанційного майданчика ГЕС-2, обладнаних господарсько-питним водопроводом, а саме:
- будівлі ГЕС -2;
- будівлі КРПЕ – СВК;
- будівлі КПП.
Розрахункові витрати кількості стічних вод системи господарсько -побутової каналізації
визначені згідно п. 5 ДБН В.2.5-64 та зведено до таблиці 1.3.
Стоки від санітарних приладів будівлі ГЕС-2 самопливом направляються в приймальний
резервуар каналізаційної насосної станції (КНС), яка розташована на монтажному майданчику
будівлі ГЕС-2 на відм. +0,900, а потім по напірному колектору перекачуються у самопливну
мережу побутової каналізації пристанційного майданчика. В приймальному резервуарі КНС
згідно табл. 15 ДБН В.2.5-75 встановлено два (один робочий та один резервний) занурювальні
насоси витратою 1,2 м3/год кожен, напором 20 м, потужністю 4,8 кВт. Згідно п.9.1.1 ДБН В.2.5-
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75 каналізаційна насосна станція відноситься до ІІ категорії надійності дії. Стоки від санітарних
приладів будівель ГЕС, КРПЕ-СВК, КПП самопливом по зовнішнім мережам побутової
каналізації направляються на локальні очисні споруди (ЛОС) повної біологічної очистки
продуктивністю 6 м3/д.
Очищена вода самопливом видаляється з очисних споруд. Відпрацьований стабілізований
мул поступово накопичується у стабілізаторі мулу і періодично видаляється користувачем. На
очисних спорудах здійснюється повна біологічна очистка стічних вод з доведенням БСК-5 до 5
мг/л. Очищена і дезінфікована стічна вода відводиться у водосховище.
Дощова каналізація
Проектом передбачається система дощової каналізації, яка виконана таким чином, що перші
порції дощових стоків, які включають в собі нафтопродукти та завислі речовини, з території
пристанційного майданчика ГЕС-2 (0,64 га) та всі стоки з території автостоянок (0,13 га) через
дощоприймальні колодязі відводяться у систему дощової каналізації і далі до комплексної
системи очищення, що складається з сепаратору нафтопродуктів та сорбційного фільтру в
одному корпусі. До установки прийнятий сепаратор нафтопродуктів продуктивністю 10 л/сек.
Сепаратор нафтопродуктів обладнаний системою «бай-пас», що дозволяє використовувати
установку в період сильних дощів, коли дощові стоки перевищують пропускну спроможність
установки. Чисті порції дощових стоків, які не містять надлишкової кількості нафтопродуктів,
через систему «бай-пас» скидаються у відвідний канал.
Визначення витрат дощових стоків виконане за методом граничних інтенсивностей згідно
з додатком А ДБН В.2.5-75. Загальна витрата дощових стоків з території пристанційного
майданчика ГЕС-2 (у тому числі автостоянок) площею 0,64 га, складає 48,6 л/с. Витрата дощових
стоків, що підлягають очищенню складає 9,81 л/с.
Дощові стоки з покрівель будівель відводяться по системі внутрішніх водостоків і
скидаються на відмостку, а потім відводяться в систему дощової каналізації.
Параметри зливових стоків на вході до сепаратору нафтопродуктів, згідно з п.8.24 ДБН
В.2.3-15 складають:
- зважені речовини – 300 мг/л;
- нафтопродукти – 40 мг/л.
Параметри зливових стоків на виході з сорбційного фільтру:
- зважені речовини – 2.0–3.0 мг/л;

- нафтопродукти – 0.05 мг/л.
1.4.4. Гідросилове обладанання
В якості основного проектного рішення прийнятий варіант з установкою чотрьох
вертикальних гідроагрегатів встановленою потужністю 250 МВт. Основні технічні
характеристики гідросилового обладнання наведені у таблиці 1.4.
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Будівля ГЕС
Будівля КРПЕ-СВК
Їдальня при КРПЕ-СВК
Будівля КПП
Разом

від господарчо-питного
водопроводу
м3/доб

м3/год

л/с

з
технічного
водопроводу

40

10

1,0

0,839

0,581

-

30

18

1,57

1,657

0,591

-

-

-

3,52

6,945

2,908

-

3
73

10
-

0,075
6,165

0,157
9,598

0,198
4,278

-

поб. фек.
поб. фек.
поб. фек.
поб. фек.
поб. фек.

Водовідведення

побутова каналізація
м3/доб

м3/год

л/с

виробнича
каналізація

Очищення стічних
вод

Водоспоживання

Характеристика
Забруднень стічних
вод

Необхідний вільний
Тиск

Найменування споживача

Кількість працюючих

Таблиця 1.3. Водоспоживання та водовідведення на період експлуатації

1,0

0,839

2,181

-

1,57

1,657
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-

3,52

6,945

2,908

-
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ЛОС
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ЛОС
на
ЛОС

-

на
ЛОС

-

на
ЛОС

0,075
6,165

0,157
9,598

1,798
10,678
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Таблиця 1.4.Технічні характеристики гідросилового обладнання.
Найменування
Встановлена потужність ГЕС-2
Кількість агрегатів
Напори, нетто:
- максимальний
- розрахунковий
- мінімальний
Гідротурбіна
Тип
Діаметр робочого колеса
Потужність при Нр
Частота обертання :
- номінальна:
- розгінна
Витрати при Нр
Допустима висота відсмоктування, Н8

Од. вим.
МВт
шт.

Параметри
250
4

м
м
м

16,5
14,5
7,7
Kaplan ПЛ20-В-800

м
МВт
хв-1

8,0
63,78

м3/с
м

62,5
135,0
485,2
- 1,1

%
%
т

94,5
90,6
715

шт

Синхронний вертикальний
4

Потужність номінальна
Частота обертання
- номінальна:
- розгінна

МВт

62,5

хв-1.

62,5
135,0

Напруга

В

13800

ККД

%

98,0

Маса

т

800

ККД:
- максимальний
- при Нр
Маса
Гідрогенератор
Тип
Кількість

1.4.5. Заходи з енергозабереження
При проектуванні Каховської ГЕС-2 велика увага була приділена питанням
енергозбереження, зокрема, енергозберігаючим режимам роботи устаткування.
Для енергозбереження передбачені наступні заходи:
- використання системи диспетчерського керування і АСУ для оптимізації роботи
Каховської ГЕС-2;
- агрегатних, загальностанційного контролерів і контролера КРПЕ-330 кВ; перехід
на мікропроцесорну систему керування;
- організація сучасного обліку електроенергії на ГЕС з застосуванням і
впровадженням системи АСКУЄ з установкою лічильників, вимірювальних
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-

-

-

-

-

-

трансформаторів струму і напруги з класами точності 02, 028, 05, 058;
використання тиристорної системи збудження генераторів, забезпечує значне
скорочення споживання електроенергії для потреб системи;
передбачається сучасна комутаційна апаратура (елегазові вимикачі), що дозволяє
відмовитися від виконання спеціальної компресорної установки;
автоматизація роботи системи технічного водопостачання (подача води для
охолоджування гідроагрегату та припинення її подачі здійснюється одночасно з
подачею команди на пуск і зупинку агрегату);
автоматизація включення насосів відкачування води з проточної частини турбін для
видалення фільтраційних протічок через ущільнення затворів залежно від рівня води
в зливній потерні;
автоматизація подачі повітря в систему віджимання води з камер робочих коліс
залежно від рівня води в камері робочого колеса;
автоматизація підтримки заданого тиску стислого повітря в повітрозбірниках і
магістралях за рахунок повної автоматизації компресорних установок; в системі
власних потреб на напругу 0,4 кВ застосовуються сучасні автоматичні вимикачі з
мікропроцесорними розчіплювачами;
застосування шаф керування двигунами насосів з пристроєм плавного пуску;
підвищення надійності електропостачання власних потреб відповідальних
споживачів для чого встановлюється дизель-генератор потужністю 1000 кВт;
застосовано закритий розподільчий пристрій елегазовий 330 кВ (КРПЕ-330кВ), який
відповідає архітектурним, функціонально-технологічним, конструктивним та
інженерно-технічним рішенням, впливаючи на енергетичну ефективність будівлі
КРПЕ -330 кВ;
застосування в системі електроосвітлення сучасних світильників з LED лампами та
світильників з електронними пускорегулюючими пристроями, які мають високий
коефіцієнт потужності, високий КПД та збільшують строк служби ламп.

1.5. Перенесення лінійної інфраструктури
Затвердженим варіантом ТЕО передбачені наступні роботи з існуючими та проектованими
об’єктами транспортної інфраструктури, газогону та електричних мереж.
Перевлаштування залізничної колії
У зв'язку з будівництвом Каховської ГЕС-2 передбачається винос із зони будівництва з
подальшим відновленням на колишньому місці ділянки залізничної колії державної адміністрації
залізничного транспорту України, дільниця ст. Ново-Весела Придніпровської залізниці – ст.
Снігурівка Одеської залізниці (км 288–290). Тимчасове винесення залізничної колії, з
урахуванням організації будівництва тимчасової греблі ГЕС-2, передбачається зі зміщенням від
існуючої траси в межах 50,00 м до краю земляної греблі з боку ВБ і виконується у складі
підготовчих робіт першого етапу будівництва споруд ГЕС-2.
Перевлаштування залізничної колії виконується на ділянці від ПК 2878+52 до ПК 2893+60
залізниці загальною протяжністю 1510 м. Підходи існуючої залізничної колії до зони будівництва
у плані і профілі обмежені наявністю автодорожнього шляхопроводу з одного боку та греблею
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діючої ГЕС з іншого. У зоні безпосереднього влаштування котловану підвідного каналу ГЕС-2
земляне полотно залізничної колії виконується у двосторонньому шпунтовому огородженні.
Виходячи з конструктивно-технологічних рішень огорожі, на ділянці розташування залізниці
вздовж котловану ГЕС обмеження швидкості не передбачається. При винесенні залізничної колії
також передбачається перенесення залізничних комунікацій. Після завершення робіт першої
черги будівництва передбачається відновлення залізничної колії за попередньою постійною
схемою на колишньому місці (по трасі існуючої колії) з подальшим демонтажем раніше
укладеної тимчасової колії і залізничного переїзду, траса залізничних комунікацій також
повертається на попереднє місце.
Перевлаштування автомобільної дороги
У зв'язку з будівництвом Каховської ГЕС-2 передбачається винос із зони будівництва з
подальшим відновленням на колишньому місці автомобільної дороги II технічної категорії
Укравтодора ділянки Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ. Одночасно з винесенням
залізничної колії передбачається тимчасове перенесення автомобільної дороги Р-47 на
огороджувальну греблю, при цьому тимчасова траса автомобільної дороги перетинає тимчасову
трасу залізничної колії в районі ПК 2888 автодороги, кут перетину 60о.
Передбачається розбирання ділянки діючої автомобільної дороги на ПК610 – ПК617+20.
Транзитний рух на цій ділянці передбачається винести по тимчасовій схемі.
Тимчасове винесення автомобільної дороги передбачається від ПК606 (ПК0 тимчасової
траси) по тимчасовій об'їзній трасі, яка проходить по вул. Свірідова в с. Веселому і далі по
проектованій тимчасовій верховій греблі. На ділянці автомобільної дороги ПК0–ПК5+50 по вул.
Свірідова в с. Веселому для забезпечення зручності та безпеки переміщення жителів
передбачається на земляному полотні дороги влаштування тротуару шириною 1,0 м з огорожею.
Тимчасова траса проходить в обмежених умовах житлової та виробничої забудови району.
Протяжність обходу у межах 1,4 км. Ділянка тимчасової дамби і тимчасового об'їзду до вул.
Свірідова в подальшому розбирається. У зв'язку з організацією під'їзду до ГЕС-2 на ділянці від
ПК607+50 до ПК611+60 передбачено перевлаштування вузла примикання дороги до
с. Козацького з влаштуванням перехідно-швидкісних смуг та двох автобусних зупинок з
облаштуванням павільйонів. На ділянці у межах від ПК611+60 до ПК617+40 передбачається
повне відновлення автомобільної дороги. У подальшому, з перекладом руху за постійною
схемою, ділянка дороги від ПК 5 вул. Свірідова до ПК13+25 демонтується, а ділянка дороги від
ПК0 до ПК5+50 передається у володіння селищної ради. На ділянці під'їзду до майданчика
споруд ГЕС-2 передбачається два з'їзди з автомобільної дороги Р-47.
Перевлаштування газопроводу високого тиску
Заплановане перекладання залізничної колії на 50 м в бік ВБ співпадає із існуючою трасою
газопроводу високого тиску. Тому до початку виносу нової ділянки залізничної колії необхідно
виконати перенесення газопроводу на нове місце. Нова ділянка газопроводу протяжністю 1,12
км, прокладається на окремо стоячих опорах по укріпленому укосу тимчасової греблі, по якій
буде прокладена автомобільна дорога II категорії. У місцях перетинання з автомобільною
дорогою газопровід прокладається у футлярі довжиною 70,00 м, із сталевої електрозварної труби
в ізоляції типу «досить посилена». Відстань від газопроводу до вісі залізниці становить від 20 до
31 м. Прокладка надземного газопроводу поза проїздом транспорту та проходом людей
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приймається не менш 0,50 м по сталевим опорам на відстані 16 м між ними. Для звільнення зони
будівництва газопровід прокладається на постійне місце по новій схемі
Перевлаштування кабельних мереж
Тимчасовий винос кабельних мереж першої черги будівництва виконується до початку
робіт по будівництву нижньої частини Каховської ГЕС-2 (будівля ГЕС, відвідний канал і частина
водоводів) та початку робіт по тимчасовому виносу залізничної колії. Для тимчасового виносу
магістральних ліній зв'язку та кабельних ліній системи безпеки гідротехнічних споруд,
передбачається будівництво тимчасової двоканальної кабельної каналізації із поліетиленових
труб діаметром 100 мм з кабельними колодязями типу ККС-2 (максимальна кількість вводів – 2).
Виніс двох опор ПЛ-154 кВ за межі будівельного майданчика
Траса запроектованої ділянки ПЛ154 кВ Л-66:Л-68 проходить в межах споруджуваної
ГЕС-2. Довжина ділянки, що підлягає виносу дорівнює 0,62 км, кількість кутів – 4. Виніс опор Л66: Л-68 здійснюється з боку правобережної земляної греблі з боку НБ в районі будівництва
будівлі ГЕС-2.
На ділянці виносу запроектованої ПЛ 154 кВ застосовуються металеві анкерно-кутову
двоколові уніфіковані опори класу напруги 220кВ типу У220-2тВ на підставках висотою 14 м для
забезпечення нормованих габаритів.
Загальна кількість опор - 4 шт. Конструкції опор виконані з окремих елементів, що
збираються на болтах.
На ділянці виносу запроектованої ПЛ 154 кВ приймаються до підвіски сталеалюмінієві
дроти марки АС 300/66. В якості грозозахисних тросів прийняті сталеві канати ТК-50,
конструкції 9,1-ЖС-Н-140 по ГОСТ 3063-80.
Для металевих опор застосовані типові уніфіковані конструкції фундаментів.
1.6. Параметри та основні показники споруд Каховської ГЕС-2
Після будівництва Каховської ГЕС-2 загальна пропускна здатність агрегатів ГЕС-1 і
ГЕС-2 планується 4500 м3/с; пропускна здатність усього гідровузла – 23200 м3/с. Пропускні
споруди гідровузла проектувались на пропуск природного стоку повені забезпеченостю 0,01% з
максимальною скидною витратою 28300 м3/с при форсованій відмітці в водосховищі +18,00 м.
До і після будівництва Каховської ГЕС-2 нормальний підпірний рівень (НПР)
водосховища складатиме 16,00 м БС, ФПР – 18,00 м БС; використання корисної ємності
Каховського водосховища буде обмежене рівнем 15,20 м для забезпечення функціонування
систем зрошення. Отже, фактичний об’єм, що може бути використаний складатиме, як і в
сучасний період, приблизно 1,2 км3.
Основні технічні характеристики Каховської ГЕС-2 узагальнені у таблиці 1.5.
Таблиця 1.5. Технічні характеристики Каховської ГЕС- 1 та ГЕС-2 (стадія Проект)
Параметри

Одиниці

Клас споруди

Значення
CC3

Характеристики басейну
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Параметри

Одиниці

Значення

Площа басейну в створі Каховського гідровузла

км2

482 000

Середньобагаторічна витрата, Q0

м3/с

1680

Середньобагаторічний річний стік, W0

км3

53,0

Водосховище
НПР

м

16,00

РМО

м

12,70

РНС

м

14,00

ФПР при пропуску перевірочного паводку (Р=0,01%)

м

18,00

Площа дзеркала водосховища при НПР

км2

2155

Загальний об'єм

км3

18,18

Корисний об'єм

км3

6,78

Мертвий об'єм

км3

11,40

м3/с

500

Р=0,01%

м3/с

23200

Р=0,1%

м3/с

14000

Р=1%

м3/с

9200

Максимальний напір Нмакс.

м

16,50

Мінімальний напір Нмин.

м

7,70

Розрахунковий за потужністю напір Нрас.

м

14,50

Максимальний рівень (Р = 0,01%)

м

6,90

Мінімальний рівень при роботі одного агрегату

м

-0,80

Установлена потужність ГЕС-1+ГЕС-2, у тому числі

MВт

585

ГЕС-1

MВт

335

ГЕС-2

MВт

250

млн.кВт×год

1423

Витрати
Санітарна витрата
Максимальна витрата води забезпеченістю

Напори нетто

Рівень води у нижньому б'єфі

Енергетичні показники

Середньобагаторічний річний виробіток електроенергії
У тому числі: піковий
Позапіковий

725
698
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Параметри
Середньобагаторічне число годин використання установленої
потужності за рік
Максимальна витрата при спільній роботі агрегатів
ГЕС-1+ГЕС-2 при НПР

Одиниці

Значення

Год

2430

м3/с

4500

Наведені у таблиці характерні напори були визначені наступним чином:
Максимально можливий напір:
Hmax = 16 - (-0,8) - 0,35 = 16,45,
де 16,0 м – відмітка НПР Каховського водосховища; -0,8 – мінімальий рівень нижнього б’єфу
(при вітровому згоні в 30 см); 0,35 м – втрати напору в водопідвідному тракті ГЕС.
Мінімально можливий напір:
Hmin = 12,7 - 4,7 - 0,35 = 7,65,
де 12,7 –відмітка Каховського водосховища 4,7- максимальний рівень води нижнього б’єфу
(при вітровому згоні в 30 см); 0,35 м – втрати напору в водопідвідному тракті ГЕС.
В сучасних водогосподарских умовах – при обмеженні спрацювання Каховського
водосховища відміткою самопливної подачі води в Північно-Кримський канал 15,20 м і
гарантованому безповоротному водоспоживанні 7 км3 – очікуються наступні показники
енерговіддачі ГЕС-1+ГЕС-2:
- середньобагаторічний виробіток 1423 млн кВт·год, у тому числі:
піковий – 725;
позапіковий – 698.
Після створення Каховської ГЕС-2 щорічне наповнення Каховського водосховища до
НПР буде здійснюватися, як і зараз, у весняний період. Побудова ГЕС-2 призведе до збільшення
наявної середньозимової потужності (ХII – III) 90%-ї забезпеченості на 209 МВт, тобто на 64,9%;
у тому числі зі збільшенням пікового виробітку на 217 млн.кВт·год і зменшенням позапікового
виробітку на 173 млн.кВт·год.
1.7. Основі положення з організації будівництва
1.7.1. Характеристика умов будівництва
Будівництво Каховської ГЕС-2 передбачається виконувати силами генпідрядної
організації із залученням субпідрядних спеціалізованих підрозділів для:
улаштування протифільтраційних конструкцій і водовідливу;
монтажу металевих конструкцій гідротехнічних споруд та гідросилового і
гідромеханічного обладнання;
монтажу гідротурбін;
монтажу електротехнічної частини;
підйомно-транспортного обладнання;
виконання земельно-скельних робіт;
виконання бетонних робіт;
виконання спеціальних робіт.
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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 та організація системи осушення котловану;
влаштування шпунтових огороджень;
влаштування огороджень із буронабивних паль;
проходження по спорудам Каховської ГЕС автомобільно-дорожнього мосту Одеса –
Новоазовськ, залізної дороги Одеської залізниці, газової магістралі Берислав – Нова Каховка та
інших інженерних комунікацій.
Найближчими залізничними станціями є ст. Козацьке Бериславського району Одеської
залізниці (відстань 7 км), та ст. Каховка Одеської залізниці (відстань 10 км).
Найближчі майданчики для тимчасового складування будівельних матеріалів,
конструкцій і устаткування знаходяться на території гідротехнічного цеху Каховської ГЕС
(відстань 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 транспортною
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
розташований в районі будівництва гідровузла;
- 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.
На Каховській ГЕС-2 передбачається застосування основного гідросилового,
гідромеханічного, електротехнічного, підйомно-транспортного і допоміжного обладнання
вітчизняного або/та імпортного виробництва.
Постачальники основного і допоміжного обладнання визначаються в наслідок проведення
тендерних процедур.
Етапи та тривалість будівництва
Відповідно до розрахунків загальна тривалість будівництва основних споруд гідровузла
становить 72 місяці. У цей термін входять будівельно-монтажні роботи, що забезпечують
введення в експлуатацію чотирьох гідроагрегатів.
На початок будівництва основних споруд повинні бути виконані роботи підготовчого
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 перемичка).
Роботи підготовчого періоду включають:
- тимчасовий виніс залізничної колії;
- тимчасовий виніс автомобільної дороги;
- тимчасовий виніс магістральних ліній зв'язку та ліній системи безпеки гідротехнічних
споруд (ГТС);
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тимчасовий виніс газопроводу високого тиску діаметром 400 мм (тиском 1,2 МПа);
перенесення лінії електропередач;
лісозведення.
Для організації будівельної бази будуть облаштовані існуючі приміщення та складські
майданчики, які знаходяться в районі будівництва гідровузла.
Виходячи з прийнятих компоновочно-конструктивних рішень, будівництво гідровузла
передбачається виконувати у два етапи. Перший етап включає:
- відсипку тимчасової греблі;
- відсипку низової перемички;
- зведення будівлі ГЕС (частково);
- зведення напірних водоводів;
- зведення відвідного каналу.
Другий етап:
- зведення будівлі ГЕС (в повному обсязі);
- зведення будівлі КРПЕ-СВК;
- зведення залізобетонної підпірної стінки;
- зведення напірних водоводів до проектних відміток;
- зведення водоприймача;
- зведення бетонних стоянів;
- зведення монтажного майданчика до проектих відміток;
- зведення відводного каналу;
- розбирання тимчасової греблі;
- розбирання низової перемички;
- 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 будівельних робіт. До цього терміну,
відповідно до графіка, закінчуються всі будівельні роботи по влаштуванню монтажного
майданчика, водоприймача, напірних водоводів, КРПЕ-СВК, підвідного та відвідного каналів, а
також виконання 97% будівлі ГЕС.
Введення кожного наступного гідроагрегата в дію здійснюється послідовно через кожні 4
місяці.
-

1.7.2. Методи виконання будівельних та монтажних робіт
Перед початком будівельних робіт необхідно виконати наступне:
- розміщення тимчасових будівель;
- будівництво під'їзних шляхів;
- влаштування тимчасових мереж.
Земельно-скельні роботи
Земельно-скельні роботи включають влаштування:
- тимчасової греблі;
- низової перемички;
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- котловану основних споруд;
- зворотних засипок.
Зведення тимчасової греблі виконується за допомогою плавзасобів (баржа з буксиром) та
за участю водолазів.
Низова перемичка влаштовується «піонерним способом».
Земляні роботи по розробці котловану під основні споруди виконуються у два етапи.
Перший етап включає виїмку під конструкцію будівлі ГЕС і частково під напірні водоводи.
Другий етап передбачає виїмку під конструкцію водоприймача і решти напірних водоводів.
На період ведення робіт влаштовуються тимчасові з'їзди і автомобільні дороги.
Бетонні і монтажні роботи
В якості основних механізмів для укладання бетону і монтажних робіт обрані:
- баштові крани в.п. 50 т та виставом стріли 50 м;
- гусеничні крани в.п. 40 і 25 т, що мають змінне стрілове обладнання довжиною стріли
16, 22 і 28 м;
- автомобільні крани в.п. 25 і 16 т;
- бетононасоси продуктивністю 60 м3/год і 5 м3/год.
Баштові крани встановлюються при зведенні будівлі ГЕС, напірних водоводів і
водоприймача. При цьому баштовий кран після завершення робіт на будівлі ГЕС
передислокується на будмайданчик водоприймача.
Бетонні споруди розбиваються на блоки бетонування з висотою ярусів 1,50–3,00 м. Блоки
бетонуються шарами з ущільненням ручними глибинними вібраторами. Максимально
допустимий час перекриття шарів складає 1,5 години, а перекриття блоків – три доби, на протязі
яких необхідно здійснювати догляд за бетоном з підтриманням необхідного температурного
режиму та вологості.
Монтажні роботи здійснюється кранами, що застосовуються для укладання бетону.
Система осушення у період будівництва
Будівельні роботи виконуються в два етапи.
На першому етапі розробляється котлован під влаштування будівлі ГЕС. Попередньо
влаштовуються огороджуючи споруди і паралельно ведеться влаштування протифільтраційної
завіси в тілі і основі існуючої земляної греблі між тимчасовою греблею і низовою перемичкою.
Після влаштування огороджуючих, споруд до початку будівельних робіт, виконується первинний
водовідлив. Для цього зі сторони тимчасової греблі і зі сторони низової перемички
встановлюються насоси первинного водовідливу.
Після організації первинного водовідливу по периметру котловану першого етапу
влаштовується кільцева система свердловин глибинного водозниження.
Для виключення «проскакування» ґрунтових вод між свердловинами глибинного
водозниження на бермі з відміткою мінус 8,50 м по бортам котловану влаштовуються дві лінії
ежекторних голкофільтрових установок.
Скидання ґрунтових вод, які відкачуються, здійснюється по скидному трубопроводу за
межі котловану. Точки скиду води уточнюються за місцем.
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Після пониження існуючого рівня води, по периметру котловану влаштовуються
водоскидні канави і виконується поточний відкритий водовідлив. Поточний відкритий
водовідлив здійснюється із застосуванням насосів типу ГНОМ 100-25.
Перед розробкою котловану другого етапу необхідно виконати наступні заходи:
- влаштування двох рядів свердловин глибинного водозниження на правобережному схилі
в районі водоприймача, підвідного і відвідного каналів (свердловини першого етапу, які
розміщуються на правобережному схилі продовжують працювати на другому етапі, решта
демонтуються);
- влаштування лінії ежекторних голкофільтрових установок на бермі з відміткою +13,20 м
зі сторони існуючої греблі (ежекторні установки які раніше були встановлені на бермі з
відміткою мінус 8,50 м демонтуються після виконання бетонних робіт по зведенню устоїв
відвідного каналу, які примикають до будівлі ГЕС).
Відведення води, яка відкачується, здійснюється по скидному трубопроводу за межі
тимчасової греблі в існуюче водосховище.
Система відкачування дренажної води будівлі ГЕС
Видалення фільтраційної води виконується самопливна дренажна мережа у вигляді
канавок, приямків, закладних труб тощо.
Дренажна вода з приміщень будівлі ГЕС відводиться в дренажний колодязь,
розташований на відмітці мінус 9,600 м.
При аварійних пошкодженнях цілісності масловмісного обладнання або маслопроводів
можливе попадання масла в систему дренажу. З метою його збору і евакуації дренажний колодязь
розділений на три секції: відсік водомасляної суміші, відсік для збору масла, відсік чистої води.
У відсік водомасляної суміші надходять:
- дренажна вода, фільтруюча через стіни приміщень будівлі ГЕС;
- вода з дренажних систем гідроагрегатів.
У відсіку водомасляної суміші при попаданні масла відбувається поділ води і масла. Через
нижній переливний отвір вода надходить у відсік чистої води, а масло через верхній переливний
отвір надходить у відсік збору масла.
В рамках заходів щодо захисту бетону від впливу масла відсіки водомасляної суміші і
збору масла облицьовуються металом.
Відкачування масла, у міру його накопичення, з відсіку для збору масла виконується
шестерневим насосом на колонку прийому-видачі масла і далі в пересувну цистерну. Масло
передається для подальшої утилізації спеціалізованої організації, що має відповідну ліцензію.
1.8. Джерела забруднення атмосферного повітря під час будівельних робіт та
експлуатації
У 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.
У розрахунках під час будівництва приймаємо наступні умови:
Джерело 1 – територія будівництва – робота будівельної техніки, у тому числі плавзасобів. В
розрахунках приймається найбільш завантажена зміна з використанням близько - шум від роботи
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машин і механізмів, експлуатації трансформаторів та ін. В розрахунках приймається найбільш
завантажена зміна з використанням близько 4 т дизпалива та 1 т бензину. Розраховані згідно з
наказом Держкомстату України № 452 від 13.11.2008 р. викиди забруднюючих речовин від
будівельних машин і механізмів зведені в Таблицю 1.6.

Таблиця 1.6. Викиди ЗР від будівельної техніки
Найменування ГДК,
Питомі Об’єм
Вики
забруднюючої ОБУВ, викиди викоди,
3
речовини та
мг/м
Бензин риста- кг
парникових
, кг/т
ного
газів
палива,
т
Оксид вуглецю 5,0
197,8
197,8
Діоксид азоту
0,2
21,6
21,6
Діоксид сірки
0,5
1
1
Неметанові
28,5
28,5
леткі органічні
сполуки
Метан
50
0,64
0,64
Оксид азоту
0,4
0,035
0,035
1
Аміак
0,2
0,004
0,004
Сажа
0,15
Свинець
0,001
0,013
0,013
Вуглекислий
3183
3183
газ
Бенз(а)пірен
0,1 мкг
/100м3

Питомі
викиди.
Дизпали
во, кг/т

36,2
31,4
4,3
8,16

Об’єм
Вики- Викивикоди, кг ди
риставсього,
ного
кг
палива,
т
144,8 342,6
125,6 147,2
17,2
18,2
32,64 61,14

0,25
0,12

1
0,48

3,85

15,4

1,64
0,515
0,004
15,4

3183

12552

0,013

0,03

0,12

0,12

4

Викиди свинцю не прогнозуються, оскільки єдине джерело надходження цього елементу
– етильований бензин. використання якого в Україні заборонено Постановою КМУ № 1825 від 1
жовтня 1999 р.
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 в 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 × B × 10-6 т/рік,
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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 у таблиці 1.7.
Таблиця 1.7. Валові і максимально-разові викиди ЗР при зварювальних роботах
Код
Найменування ГДК, ОБУВ, Клас
Макс. викид, Валові
3
речовини
мг/м
небезпеки
г/с
викиди,
т/період
0143
Марганець та 0,01
2
0,000333
0,000072
його сполуки
123
Заліза оксид
0,04
3
0,003082228 0,000523
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 зафарбовуються лише з’єднувальні шви. Більша частина малярних робіт буде вестись в
приміщеннях (будівля ГЕС-2 та будівля КРПЕ-СВК), що дає можливість знизити потрапляння
парів розчинників в атмосферу.
Згідно з «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов» (С.-Петербург, 1999) і «Збірника показників емісії
(питомих викидів) ЗР в атмосферне повітря різними виробництвами» (Донецьк, 2004), викиди
розраховувались наступним чином:
Спосіб фарбування – пневматичний;
В розрахунках приймаємо матеріал для фарбування – емаль ПФ-115 – 500 кг;
Склад фарби ПФ-115 у леткій компоненті: ксилол – 50%, уайт-спірит – 50%.
Кількість аерозолю фарби, що виділиться в процесі фарбування поверхонь, визначається за
формулою:
Ма = m × δa /102,
де m – маса фарби, (кг), δa – частка фарби, втраченої у вигляді аерозолю, % (30).
Ма = 150 кг.
Кількість леткої частини кожного компоненту:
Мл = m × fp × δр1 /104,
де fp – частка леткої частини (розчинника) в фарбі, % мас. (45); δр1 – частка розчинника в
фарбі, яка виділилась при нанесенні покриття, % (25).
Мл = 56,25 кг
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У процесі висихання летка частина фарби (розчинника) майже повністю переходить в
пароподібний стан:
Мс = m × fp × δр2 /104,
де δр2 – частка розчинника в фарбі, яка виділяється під час сушіння, %
Мс = 168 кг
Склад компонентів леткої частини, %:
Уайт-спірит – 50
Ксилол – 50
Загальна кількість виділеної леткої частини фарби:
M i = Мкр + Мсуш
M i – 224,25 кг, у т.ч. уайт-спіриту і ксилолу по 112 кг.
Результати розрахунків представлені в таблиці 1.8.
Таблиця 1.8. Валові і максимально-разові викиди ЗР при малярних роботах
Код
Найменування Значення
Клас
Максимальний
речовин
ГДК м/р,
небезпеки
викид
3
ОБУВ, мг/м
речовин,
г/с
616
Ксилол
0,2
3
0,010313
2752
Уайт-спірит
1,0
–
0,010313

Валовий
викид
речовин, т
0,112
0,112

Розрахунок викиду забруднюючих речовин при гідроізоляційних роботах
Гідроізоляція виконується бітумом нафтовим (100 т). Доставка бітуму на будівельний
майданчик буде здійснюватися автогудронатором в готовому для нанесення вигляді (гарячому),
отже розрахунок кількості забруднюючих речовин, що виділяються при плавленні бітуму і
спалюванні палива, не проводиться.
При гідроізоляційних роботах в атмосферу виділяються вуглеводні.
Розрахунок виконаний за методикою "Збірника методик щодо розрахунків вмісту забруднюючих речовин у викидах неорганізованих джерел забруднення атмосфери» ВАТ
«УкрНТЕК», 2002 р.
Мвуг = 0,2485 Vжцн × Ps(38) × μп (К5х + К5т) × 10-9 × 10-3, т/рік,
де Vжцн – об'єм бітуму, що витрачається, м3/період, (приймаємо 100 м3); Ps(38) – тиск насичених
парів рідини при температурі 38°С, Гпа; μп – 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 даними
таблиць методичного посібника. Розрахунок максимально-разових викидів забруднюючих
речовин проводиться за формулою:
Q = M × 10-6/T × 3600, г/с,
де М – валовий викид забруднюючих речовин, т/рік; Т – час роботи, годин.
Результати розрахунків викидів наведені у таблиці 1.9.
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Таблиця 1.9. Валові і максимально-разові викиди ЗР при гідроізоляційних роботах
Код
Найменування Значення
Клас
Максимальний Валовий
речовин
ГДК м/р,
небезпеки
викид
викид
мг/м3
речовин,
речовин,
г/с
т/рік
2754
Вуглеводні
1,00
4
3,15597E-08
0,030928537
насичені С12–
С19
Джерела 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 і 6) і одна на десять автомобілів (джерело 7).
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 дизельної установки.
Слід зазначити, що в розрахунках приймаються орієнтовні дані у зв’язку з тим, що заводвиробник ще не визначений. Однак, технічна характеристика дизель-генератора вказується в
початкових даних для проведення тендерних торгів і повинна відповідати сучасним вимогам
природоохоронного законодавства (в розрахунках враховано коефіцієнти, вказані у п. 8
«Методики расчета выбросов…» С.-Пб.).
МСО = 1/3600 × 5,3 × 1000= 1,47222
МNOx = 1/3600 × 8,4 × 1000 = 2,3333
Мсн = 1/3600 × 2,4 × 1000 = 0,666667
Мс = 1/3600 × 0,35 × 1000 = 0,097222
МSO2 = 1/3600 × 1,4 × 1000 = 0,388889
МСН2О = 1/3600 × 0,1 × 1000 = 0,02778
МБП = 1/3600 × 0,000011 × 1000 = 3,056 E-06
У зв’язку з тим, що дизель-генератор встановлюється на випадок аварії і його включення
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 інтервал осереднення. При цьому
викиди забруднюючих речовин становитимуть, г/с:
Мсо = 0,000613;
МNOx = 0,000777767;
Мсн = 0,00015873;
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Мс = 0,000023148 ;
МSO2 = 0,0003241;
МСН2О = 0,000006614;
МБП = 7,2758 Е-10.
Оцінка витрат відпрацьованих газів:
де Gвг – витрата відпрацьованих газів; bе - питома витрата палива, г/кВт·год. (за даними прайслиста імовірного заводу-постачальника 0,231 л/кВт);
Gвг = 8,72 × 10-6 × 196,35 ×1000 =1,712172 кг/с.
Об’ємна витрата відпрацьованих газів визначається за формулою:
Qвг = Gвг / γвг, м3/с,
γвг = 1,31/(1+Т/273), кг/м3;
γвг = 1,31/(1+673/273) = 0,37804;
Qвг = 1,712172/0,37804 = 4,5291.
При введенні в експлуатацію вибраного в результаті тендерних торгів дизель-генератора,
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 технологічним регламентом виробництва і не поширюються на пускозупинні та перехідні режими і
експлуатаційне обслуговування.
Перерахунок викидів в г/м3, в дужках значення приведеної масової концентрації
забруднюючих речовин до стандартного вмісту кисню у сухих відхідних газах (згідно з Наказом
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;
NOx = 0,93332/4,5291 = 0,20607;
СН = 0,190476/4,5291 = 0,042056;
С = 0,027777/4,5291 = 0,006133;
SO2 = 0,388889/4,5291 = 0,085864;
СН2О = 0,007937/4,5291 = 0,001752;
БП = 8,731Е-7/4,5291 =1,93 Е-7.
Перерахунок викидів на нормальну температуру, г/м3:
(400+273)/273 = 2,47;
СО = 0,27088×2,47 = 0,669074;
NOx = 0,34345×2,47 = 0,8483215;
СН = 0,07009×2,47 = 0,1731223;
С = 0,01022×2,47 = 0,0252434;
SO2 = 0,14311×2,47 = 0,3534817;
СН2О = 0,00292×2,47 = 0,0072124;
БП = 3,22Е-7×2,47 = 7,95 Е-7.
У таблиці 1.10 наведені результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від
роботи дизель-генератора потужністю 1000 кВт.
1-33

Таблиця 1.10. Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від роботи дизельгенератора потужністю 1000 кВт
Назва речовини
Нормативи
Розрахункові дані
г/год
мг/м3
г/год
мг/м3
Вуглецю окис (СО)
5000
250
2649,996
669,074
Азота двоокис (NOx)
5000
500
3359,952
848,3215
Вуглеводні насичені С12-С19 (СН)
685,71
173,122
Ангідрид сірчаний (SO2)
5000
500
1400,00
353,482
Формальдегід (СН2О)
100
20
28,5732
7,2124
Бенз(а)пірен (БП)
3,14Е-3
7,95Е-4
У зв’язку з тим, що дизель-генератор встановлюється на випадок аварії, при якій робота
всіх структур ГЕС-2 буде зупинена, у визначенні доцільності детальних розрахунків розсіювання
інші потенційні джерела викидів не враховуються. Результати розрахунків наведені в таблиці
1.11.
Оскільки отримані значення М/ГДК в таблиці 1.11 не перевищують встановлене
нормативом значення 0,1, речовин, для яких доцільний розрахунок розсіювання забруднюючих
речовин, не виявлено.
Таблиця 1.11. Аналіз доцільності детальних розрахунків розсіювання концентрацій ЗР в
приземному шарі атмосфери.
Код речо- Назва речовини
ГДК, мг/м3
Максимальний Значення
вини
викид, г/с
М/ГДК
337
Вуглецю окис
5
0,000613
0,0001226
301
Азота двоокис
0,2
0,000777767
0,0038889
2754
Вуглеводні насичені
1
0,00015873
0,00015873
С12-С19
328
Сажа
0,15
0,000023148
0,0001543
330
Ангідрид сірчаний
0,5
0,0003241
0,0006482
1325
Формальдегід
0,035
0,000006614
0,0001889
703
Бенз(а)пірен
0,0001
7,2758 Е-10
7,28 Е-6
(мкг/100м3)
Розрахунок викидів від автостоянок (Джерела 5–7)
Відкриті стоянки призначені для тимчасової зупинки автомобілів персоналу ГЕС-2. 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.
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
13.11.2008 р. наведені у таблиці 1.12.
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Таблиця 1.12. Викиди ЗР від автостоянок
Найменування Питомі Об’єм
Викиди
ЗР та
викиди Викорис- , кг
парникових
Бензин таного
газів
, кг/т
палива,т
Оксид вуглецю
Діоксид азоту
Діоксид сірки
Неметанові
леткі органічні
сполуки

201,8
21
1
53

0,00075

0,15135
0,1575
0,00075
0,03975

Питомі
викиди.
Дизпал
иво,
кг/т
36,2
31,4
4,3
3,8

Об’єм
викорис
таного
палива,т

0,00085

Викиди,
кг

Викиди
всього, кг

0,03077
0,02669
0,003655
0,02618

0,18212
0,04244
0,004405
0,042368

Згідно з Податковим Кодексом України, податок, що справляється за викидами в
атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами у разі використання палива,
утримується і сплачується до бюджету України податковими агентами під час реалізації палива.
У будівлі КРПЕ-СВК на першому поверсі розташовано КРПЕ–330 кВ (позначки +13,950,
+14,400). У приміщенні закритого комутаційного розподільного пристрою КРПЕ 330 кВ
встановлюються електротехнічне устаткування з елегазовою ізоляцією. У стандартному
устаткуванні витоки не перевищують показник ступеня токсичності (TLV – середньозважена в
часі концентрація, нешкідлива для здоров'я при знаходженні в ній протягом 8 год на добу і 40
годин в тиждень) для SOF2 (газоподібний продукт розпаду фторид тіоніла) 9,6 мг/м3.
Максимальна концентрація елегазу у виробничих приміщеннях, де робочі знаходяться до
восьми годин в день п'ять разів на тиждень, не повинна перевищувати 6000 мг/м 3. Ризик для
здоров'я внаслідок звичайного витоку використовуваного газу SF6 з комутаційного устаткування
відсутній. Неконтрольований викид газу SF6 може бути обумовлений тільки позаштатними
ситуаціями: позаштатний витік газу внаслідок розгерметизації корпусу, в якому міститься газ
SF6; внутрішньє коротке замикання внаслідок неконтрольованого утворення дуги в корпусі, в
якому міститься SF6; зовнішній спалах, що призводить до позаштатного витоку. В разі
досягнення неприпустимої концентрації елегазу в приміщенні автоматично включаються
витяжні системи від сигналізуючого пристрою.
1.9. 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 1.13.
Проектована Каховська ГЕС-2 входить до промислової зони Каховського гідровузла, на
греблі якого є на теперішній час залізнична колія та автодорога. Під час будівництва Каховської
ГЕС-2 планується перевлаштування зазначених залізничних та автошляхів.
Таблиця 1.13. Еквівалентні та максимальні рівні звуку LА екв, дБА
Найменування приміщень та
Час доби,
Еквівалетни Максималь
територій.
год.
й рівень
ний рівень
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Території, які безпосередньо
прилягають до житлових будинків
Житлові приміщення квартир.

денний
нічний
денний
нічний

звуку LА
екв, дБА
55
45
40
30

звуку L
Амакс., дБА
70
60
55
45

Джерелами акустичного забруднення прилеглої території під час експлуатації
проектованої ГЕС-2 є два масляних трансформатора потужністю 150 МВ 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.
Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-33 рівень звуку LА тер у розрахунковій точці на території що
захищається від шуму визначається за формулою:
LА тер = LА екв - ΔLА від - ΔLА пов - ΔLА пок - ΔLА екр -ΔLА зел -ΔLА обм + +ΔLА відб,
де LА екв - шумова характеристика джерела шуму, дорівнює 89,0 дБА;
ΔLА від – зниження рівня звуку відстанню, розрахункова величина 57 дБА;
ΔLА пов – зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в повітрі, розрахункова величина
1,0 дБА;
ΔLА пок – вплив ні рівень звуку в розрахунковій точці типу покриття території, роз-рахункова
величина 8,7 дБА;
ΔLА екр – зниження рівня звуку екранами на шляху розповсюдження звуку, в даному випадку
не враховується;
ΔLА зел — зниження рівня звуку зеленими насадженнями, розрахункова величина 1 дБА;
ΔLА обм – зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута видимості джерела шуму з
розрахункової точки, розрахункова 6,1 дБА;
ΔLА відб – підвищення рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок накладання звуку,
відбитого від огороджувальних конструкцій будівель, в даному випадку не враховується.
Результати розрахунку LА тер представлені в таблиці 1.14.
Таблиця 1.14. Розраховані рівні звуку LА тер, дБА
Найменування ділянки впливу
Рівень звуку LА тер, дБА
шуму трансформаторів
Житлова забудова смт Козацьке
15,2
Результати розрахунків впливу шуму трансформаторів на об’єкти впливу (житлова
забудова) показали, що рівень звуку в розрахунковій точці знаходиться в межах нормованих
показників для денного та нічного часу.
Під час проведення будівельних робіт по зведенню Каховської ГЕС-2, джерелом
акустичного забруднення прилеглої території є будівельна техніка (екскаватори, бульдозер та
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ін.). Під час будівельних робіт передбачається виконання земельно-скельних, монтажних 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 - ΔLА від - ΔLА пов - ΔLА пок - ΔLА екр -ΔLА зел -ΔLА обм + ΔLА відб,
де LА екв - шумова характеристика джерела шуму, становить 90 дБА;
ΔLА від - зниження рівня звуку відстанню, розрахункова величина 67 дБА;
ΔLА пов – зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в повітрі, розрахункова величина 1,0
дБА;
ΔLА пок – вплив ні рівень звуку в розрахунковій точці типу покриття території, розрахункова
величина 8,7 дБА;
ΔLА екр - зниження рівня звуку екранами на шляху розповсюдження звуку, в даному випадку не
враховується;
ΔLА зел — зниження рівня звуку зеленими насадженнями, розрахункова 1 дБА;
ΔLА обм – зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута видимості джерела шуму з
розрахункової точки, розрахункова величина 0 дБА;
ΔLА відб – підвищення рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок накладання звуку, відбитого
від огороджувальних конструкцій будівель, в даному випадку не враховується.
Результати розрахунку LА тер представлені в таблиці 1.15.
Таблиця 1.15. Розраховані рівні звуку LА тер, дБА
Найменування ділянки впливу шуму
Рівень звуку LА тер, дБА
будівельної техніки
Житлова забудова смт Козацьке
12,3
1.10. Організація експлуатації
Надійність та безаварійність роботи обладнання Каховської ГЕС-2 багато в чому залежить від
якості постановки роботи не лише по експлуатації обладнання та споруд, але й роботи по
спостереженню та контролю за його станом. Своєчасному виявленню поламок і дефектів в роботі
обладнання, вживанню заходів до їх ліквідації та недопущенню їх розвитку повинна приділятися
підвищена увага. Організаційна структура управління Каховської ГЕС-2 прийнята на підставі
організаційної структури філії Дніпровська ГЕС у складі ГЕС-1 та ГЕС-2, організаційної
структури існуючої філії Каховська ГЕС, з врахуванням організації експлуатації Дніпровських
ГЕС. Організаційна структура управління включає адміністративно - управлінський персонал
управління ГЕС та виробничі підрозділи. На Каховській ГЕС-2 передбачається центральний
пульт керування (ЦПК), вся інформація з якого в повному обсязі повинна передаватись на
центральний пульт керування Каховської ГЕС-1, так як повинне бути забеспечене єдине
керування генеруючими потужностями обох ГЕС і оптимальними витратами води. Одна з
головних функцій по експлуатаційному обслуговуванню - функція управління та спостереження
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за станом і режимами роботи технологічного обладнання здійснюється оперативним персоналом
ГЕС-2. Оперативний персонал здійснює позмінне цілодобове чергування, веде заданий режим
технологічного обладнання, проводить його пуски та зупинки, виконує необхідні переключення
в електричній частині та виведення обладнання в ремонт. Оперативний персонал ГЕС-2 повинен
забезпечувати безпечний, надійний і економічний режим роботи станції.

1.11 Екологічні та інші обмеження щодо планованого основного варіанта
розміщення Каховської ГЕС-2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності (основний варіант) з будівництва ГЕС-2
встановлюються згідно з чинним законодавством України та ратифікованими міжнародними
договорами та визначені відповідно до схваленої проектної документації стадії ТЕО розділу
«Оцінка впливу на навколишнє середовище» щодо впливу будівництва Каховської ГЕС-2, який
розміщений за електронною адресою:
https://uhe.gov.ua/filiyi/kakhovska_hes_2_v_protsesi_pidhotovky_do_budivnytstva.
Зазначені
обмеження, а також мають бути враховані уповноваженим територіальним органом у Висновку
з оцінки впливу на довкілля. Таки обмеження включають:
- необхідність додаткового відведення земельних ділянок;
- необхідність перенесення інженерно-транспортних лінійних споруд та залізничної колії
(без припинення руху транспорту);
- охорона розташованої поблизу пам’ятки національного значення Дозорної (оглядової)
башти (Башти Вітовта);
- необхідність облаштування тимчасових відвалів ґрунту при розробці котловану;
- необхідність облаштування протифільтраційних заходів проти бічної фільтрації.
- необхідність проведення заходів пов’язаних із зміною рівневого режиму;
- реалізацію компенсаційних заходів з відновлення деревних насаджень;
- необхідність реалізації заходів з пом’якшення впливу на зону регульованої рекреації НПП
«Нижньодніпровський»;
- реалізацію компенсаційних заходів пов’язаних з обмеженням доступу до існуючої
рекреаційної інфраструктури;
- реалізацію програми екологічного проектного та післяпроектного моніторингу.
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2. АЛЬТЕРНАТИВИ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Оскільки основний варіант, опису якого присвячений Розділ 1, схвалений
розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 10.03.2017 р. № 156-р, в цьому розділі,
відповідно до структури Додатку 4 до Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого
постановою КМУ від 13 грудня 2017 р. № 1026, дається реферований огляд технічних та
територіальних альтернатив, розглянутих у проекті стадії ТЕО.
2.1. Технічні альтернативи планованої діяльності
На стадії ТЕО розглянуті наступні технічні альтернативи.
Технічна альтернатива 1: Будівництво та експлуатація електростанції з парогазовою
установкою, встановленої потужності 250 МВт. Генерація енергії здійснюватиметься за рахунок
спалювання викопного палива – природного газу (українського або імпортованого). Орієнтовний
термін експлуатації – 40 років.
Екологічні та інші обмеження щодо технічної альтернативи 1:
- споживання великої кількості дорогого невідновлюваного природного ресурсу
(природний газ);
- наявність викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря: моноксиду та діоксиду
карбону, діоксиду нітрогену, тощо;
- теплове забруднення за рахунок скидів тепла у системи охолодження;
- необхідність відведення іншої земельної ділянки під будівництво – на запроектованій
території будівництво ПГУ не може бути реалізоване;
- необхідність будівництва газогону;
- необхідність будівництва очисних споруд;
- необхідність будівництва басейнів-охолоджувачів або градирень, залежно від проектного
рішення;
- необхідність будівництва насосних станцій і станцій підготовки води.
З огляду на викладені обмеження, подальший розгляд технічної альтернативи 1 не
здійснюється.
Технічна альтернатива 2: Будівництво та експлуатація вітроелектростанції встановленої
потужності 250 МВт. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок енергії вітру.
Орієнтовний термін експлуатації, вказаний у проектній документації стадії ТЕО, – 25 років.
Технічна альтернатива 3: Будівництво та експлуатація сонячної електростанції
встановленої потужності 250 МВт. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок
перетворення енергії сонячного випромінювання на електричну енергію. Орієнтовний термін
експлуатації СЕС – 20 років.
Зважаючи на те, що ВЕС і СЕС технологічно не пристосовані для частотного регулювання
енергосистеми, вони потребують значної (в рази більшої) площі земельних ділянок для
розміщення відповідних генеруючих потужностей (вітропарку або сонячних панелей) та мають
менший строк експлуатації, тому ці дві альтернативи не можуть розглядатися як технічні
альтернативи Каховської ГЕС-2, що дозволяють досягти мети планованої діяльності.
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У зв’язку з швидким розвитком технологій акумулювання електричної енергії, які
дозволяють досягати заявленої у ТЕО мети – частотного регулювання енергосистеми країни за
наявного дефіциту маневрових потужностей, але не були широко апробовані у світі на час
підготовки ТЕО, автори Звіту розглянули ще одну технічну альтернативу.
Технічна альтернатива 4. Будівництво акумуляторного сховища електричної енергії.
Акумуляторні сховища працюють за схемою споживання (зарядки) під час мінімального
навантаження енергосистеми та генерації (підживлення системи) у години пікового
навантаження енергосистеми. Найбільша ефективність досягається при синхронізації таких
сховищ з роботою об’єктів відновлюваної енергетики (наприклад сонячних або вітрових
електростанцій), які через свою технологічну природу не можуть використовуватися для
частотного регулювання енергосистеми через неможливість контрольовано змінювати обсяги
генерації протягом доби . Також таке сховище може експлуатуватися у синхронізації з існуючими
генеруючими потужностями гідроенергетики, використовуючи їх для зарядки у непікові години.
Прикладом ефективності акумуляторних сховищ для частотного регулювання
енергосистеми може бути збудоване у 2017 р. сховище Hornsdale Power Reserve у Південниій
Австралії (hornsdalepowerreserve.com.au). Це наразі найбільше у світі сховище такого типу що
було побудоване компанією Tesla за 2 місяці на замовлення регіонального уряду, належить
приватній компанії Neоen та має 100 МВт встановленої потужності, з яких 90 МВт·годин йдуть
на ринок, а на решту регіональний уряд заключив контракт на 10 років для стабілізації
енергосистеми. Південна Австралія інвестувала у станцію 50 млн AUD (приблизно 36 млн USD),
а всього станція коштувала 90,6 млн AUS (приблизно 65 млн USD). Сховище займає 2 га землі, з
яких 1 га безпосередньо під будівлю з акумуляторами типу TeslaPowerPack. Згідно з щорічним
звітом компанії Neoеn, станція окупилася майже наполовину за перший рік експлуатації та має
майже миттєву швидкість реагування для регуляції енергосистеми. У 2018 р. регіональний уряд
ініціював реалізацію ще одного такого великого проекту акумуляторного сховища Tesla
(electrek.co), а наприкінці 2018 р. компанія Neoen анонсувала початок будівництва
акумуляторного сховища на 6 МВт у Франції, призначення якого – частотне регулювання
енергосистеми (neoen.com).
Таке сховище не займає великих територій, досить швидко будується (компанія Tesla будує
під ключ та гарантує швидкість будівництва до трьох місяців) та легко демонтується, не потребує
складних будівельних рішень, не має механічних складових і тому не потребує складу запасних
частин, вимагає нескладного профілактичного обслуговування та має гарантію від виробника 15
років (може використовуватися довше за гарантійний термін). Будівництво та експлуатація
такого сховища не підпадає під процедуру ОВД та під час експлуатації воно не утворює викидів.
Компанія Tesla має програму збору та утилізації своїх акумуляторних батарей та працює над
вдосконалення технології рекуперації цінних матеріалів з них разом з заводом Umicore
(Антверпен, Бельгія) з 2011 р. (tesla.com), а тому забирає на утилізацію з рекуперацією цінних
матеріалів свої батареї після виведення їх з експлуатації (hornsdalepowerreserve.com.au).
Станом на січень 2019 р. у світі реалізовано кілька десятків проектів акумуляторних
сховищ, що відрізняються типом акумуляторів та потужністю:
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проект потужністю 4 МВт, що використовують сірко-натрієві акумулятори (технологія
big-old battery) для балансування енергосистеми у пікові години реалізовано у м. Presidio,
штат Техас, США (servtech.com.ua);
- найбільше у Великобританії сховище потужністю 49,9 МВт введено у експлуатацію у м.
Пелхам у вересні 2018 р. (www.powerengineeringint.com);
- найбільше акумуляторне сховище в США потужністю 30 МВт введене в експлуатацію у
лютому 2017 у м. Сан-Дієго (energystoragenetworks.com);
- у січні 2019 р. запрацювало перше індійське акумуляторне сховище біля м. Делі
потужністю 10 МВт (www.powerengineeringint.com);
- Китай будує своє перше велике сховище на 720 МВт у провінції Гуанджоу (futurism.com);
- Каліфорнія розглядає проект будівництва «гігасховища», запропонованого компанією
Tesla на 1200 МВт (electrek.co).
Втім, проекти акумуляції електричної енергії за рахунок акумуляторних батарей мають
пілотний характер; вплив технології на здоров’я населення, зокрема вплив електромагнітного
випромінювання, досліджений недостатньо.
Екологічні та інші обмеження щодо технічної альтернативи 4:
- ймовірна висока пожежна та вибухонебезпека;
- негативний вплив на довкілля при утилізації;
- цикл заряду суттєво довший, ніж цикл розряду;
- обмежена кількість циклів «заряд-розряд»;
- часткова втрата ємкості задовго до вичерпання ресурсу по кількості циклів;
- відсутність вітчизняних аналогів відповідного технологічного обладнання;
- брак національної схеми збору, технологій та потужностей для утилізації відпрацьованих
акумуляторів;
- брак національної нормативної бази, що регламентує застосування розглянутої технології;
- брак досвіду впровадження подібних проектів в Україні;
- відсутність кваліфікованого персоналу, що має досвід експлуатації та обслуговування
потужних акумуляторних сховищ;
Попри привабливість використання акумуляторних сховищ для частотного регулювання
енергосистеми, таке рішення не забезпечує додаткових генеруючих потужностей і не вирішує
проблеми раціонального використання енергії паводкових вод, оптимізації злагодженого режиму
роботи двох гідроенерговузлів нижньої течії р. Дніпро.
-

2.2. Територіальні альтернативи провадження планованої діяльності.
При проектуванні на стадії ТЕО було розглянуто 3 альтернативні територіальні варіанти
розміщення Каховської ГЕС-2 (Рис. 2.1).
Територіальна альтернатива 1: Розміщення ГЕС-2 у нижньому б’єфі за водозливом
бетонної греблі Каховської ГЕС.
Екологічні та інші обмеження щодо Територіальної альтернативи 1:
- зменшення пропускної здатності бетонної водозливної греблі;
- необхідність втручання у конструкцію бетонної водозливної греблі Каховської ГЕС, яка
побудована більше 50 років тому, що має високий ризик небезпеки для конструкції;
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-

-

необхідність зміни зовнішнього виду та конструкції бетонної водозливної греблі
Каховської ГЕС, яка є пам'яткою науки, техніки і архітектури відповідно до наказу
Мінкультури від 04.07.2013 р. № 604;
залежність експлуатаційного ресурсу Каховської ГЕС-2 від обмеженого ресурсу бетонної
водозливної греблі Каховської ГЕС, яка побудована більше 50 років тому;
ускладнена організація будівництва;
необхідність додаткових паводкових затворів;
припинення руху залізниці по греблі Каховської ГЕС;
тимчасове припинення руху автотранспорту по греблі Каховської ГЕС;
будівництво огороджувальних гребель на період будівництва;
великий обсяг протифільтраційних заходів;
необхідність улаштування тимчасових відвалів ґрунту при розробці котловану;
збільшена вартість будівництва.

Рис. 2.1 . Територіальні альтернативи провадження планової діяльності
Територіальна альтернатива 2: Розміщення ГЕС-2 у тілі правобережної земляної греблі
Каховської ГЕС.
Екологічні та інші обмеження щодо Територіальної альтернативи 2 (розміщення
Каховської ГЕС-2 в тілі правобережної земляної греблі Каховської ГЕС):

2-4

необхідність тимчасового перенесення інженерно-транспортних лінійних споруд та
залізничної колії;
- будівництво огороджувальних гребель на період будівництва;
- великий обсяг протифільтраційних заходів;
- ускладнена організація будівництва;
- необхідність улаштування тимчасових відвалів ґрунту при розробці котловану;
- збільшена вартість будівництва.
Територіальна альтернатива 3: Розміщення ГЕС-2 на правому березі за межами
правобережної земляної греблі Каховської ГЕС.
Екологічні та інші обмеження щодо Територіальної альтернативи 3:
- припинення руху залізниці по греблі Каховської ГЕС;
- тимчасове припинення руху автотранспорту по греблі Каховської ГЕС;
- великий обсяг протифільтраційних заходів;
- переселення населення;
- потребує відведення як тимчасової, так і постійної додаткової території;
- збільшення заходів з берегоукріплення правого берега від розмиву;
- необхідність улаштування тимчасових відвалів ґрунту при розробці котловану;
- необхідність влаштування протифільтраційних заходів проти бічної фільтрації;
- більша вартість будівництва.
Порівняння територіальних альтернатив (1, 2, 3) та основного варіанта розміщення ГЕС-2
біля правобережного примикання земляної греблі Каховського гідровузла в тілі існуючої
земляної греблі обраний останній, що є найбільш оптимальним та безпечним. Територіальні
альтернативи розміщення ГЕС-2 (1, 2, 3) у подальшому не розглядаються.
-
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3. ПОТОЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ
Розділ укладений за матеріалами науково–дослідних робіт, виконаних впродовж 2013–
2018 рр. у в рамках розробки ТЕО та розділу ОВНС Проекту будівництва «Каховська ГЕС–2»
провідними науковими установами Національної академії наук України, Національної академії
аграрних наук України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства
охорони здоров’я України, іншими спеціалізованими організаціями та установами (Таблиці 1.1,
1.2). Зокрема, дослідження фіто–, флоро– та ценорізноманіття виконано Національним науково–
природничим музеєм НАНУ (ННПМ); водних екосистем – Інститутом гідробіології НАНУ (ІГБ)
та Херсонською гідробіологічною станцією НАНУ; гідроекологічні дослідження, у т. ч. джерела
забруднення та якість поверхневих вод, виконані Українським науково–дослідним інститутом
екологічних проблем (УкрНДІЕП) та Українським науково–дослідним інститутом
водогосподарсько–екологічних проблем (УНДІВЕП). Також у Звіті використані дані наукових
публікацій, власні дані уточнюючих досліджень авторів Звіту, інформація з інших відкритих
джерел.
3.1. Природні умови району проектування
Клімат
Природні умови району проектування Каховської ГЕС–2 визначаються його географічним
розташуванням в центрі Причорноморської низовин, у степовій зоні України, на північному сході
нижньодніпровської терасово–дельтової області. За районуванням, що лягло в основу виділення
масивів поверхневих вод (за «Методикою віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів
екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або
істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного
або істотно зміненого масиву поверхневих вод», затвердженою наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України 14 січня 2019 р. № 5), басейн Нижнього Дніпра належить до
Екорегіону 12 – Понтійські провінції (ВРД, 2006). Геологічну основу сучасних ландшафтів тут
утворюють алювіально–дельтові піщані відклади, лесовидні супіщані та опісковані суглинки, які
залягають на розмитих різноманітних за літологічним складом відкладах неогену: вапняково–
мергелистих утворах меотису, понтичних вапняках та піщано–глинистих відкладах
куяльницького ярусу. У північно–східній частині області товща алювіальних пісків та лесових
суглинків, що їх вкривають, становить від 5 до 7 м. Потужність терасових відкладів досягає 78 м,
причому їх підошва лежить на 45 м нижче рівня Чорного моря. Орографічно область виділяється
як слабохвиляста низовинна рівнина з абсолютними відмітками від 40 до 50 м у північно–східній
частині та від 3 до 5 м у південно–західній приморській частині.
Заплава р. Дніпро від м. Нової Каховки до Дніпровського лиману добре виявлена у
рельєфі. Вона поступово розширюється від 2–3 до 10–12 км. Алювіально–лиманні відклади
залягають на розмитій поверхні верхнього сармату. Їх загальна потужність становить від 35 до
40 м. Висота заплави над урізом р. Дніпро змінюється від 2,0–2,5 м біля м. Нової Каховки до 1 м
біля м. Херсона.
Нижньодніпровська заплава надзвичайно порізана протоками та рукавами. Часто
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зустрічаються озера різних розмірів і конфігурації. Нижче м. Херсон русло річки розгалужується
на численні рукави, утворюючи сучасну дельту.
У заплавному типі місцевості виділяються прируслові слабохвилясті піщані рівнини з
дерновими та лучними ґрунтами, рівнинно–гривисті ділянки центральної заплави з супіщано–
мулистими відкладами, на яких формуються лучні і болотно–лучні ґрунти та рівнинно–знижені
притерасні ділянки заплави з лучно–болотними і болотними ґрунтами. Рослинний покрив
заплавних урочищ представлений деревно–чагарниковими, лучними і водно–болотними
угрупованнями і детально описаний у відповідному розділі.
Від м. Нової Каховки до Кінбурнської коси понад заплавою р. Дніпро і Дніпровським
лиманом протягом 150 км розташовані сім великих піщаних масивів (арен), відокремлених одна
від одної вузькими супісчано–суглинковими зниженнями. До заплави р. Дніпро безпосередньо
прилягають п'ять арен: Основ'янська, Козачо–Лагерська, Олешківська, Збур'ївська та Іванівська.
Загальна площа арен становить 161 тис. га. Усі піщані масиви мають погорбовану поверхню з
коливаннями висот від 15 до 20 м. Кожна з них характеризується перемежуванням урочищ
піщаних горбів і увалів із замкнутими улоговинами. Як своєрідні урочища виділяються
міжаренні зниження («проходи») – залишки колишніх старорічищ і рукавів р. Дніпро. У проходах
зустрічаються солоні озера і солончаки.
На слабопогорбованих перелогових аренах поширені піщані і глинисто–піщані
малогумусні ґрунти чорноземного типу, які сформувались під своєрідним розрідженим степом.
Згідно фізико–географічному районуванню України (ДСТУ–Н Б В.1.1–27, Будівельна
кліматологія) розглянутий район відноситься до будівельно–кліматичної зони II (Південно–
східний район), південний степ.
Клімат району проектування помірно–континентальний, для якого характерне спекотне, в
окремі роки посушливе літо та відносно холодна зима зі щорічним випаданням твердих опадів та
встановленням стійкого снігового покриву лише в 20% зим через часті відлиги.
Середня багаторічна температура повітря у районі майданчика передбачуваного
будівництва складає 10,1°С. Найтеплішим місяцем є липень, його середня місячна температура
досягає 22,4°С. Абсолютний максимум температур відмічений у серпні і досягав 39,3°С.
Найхолоднішим місяцем року є січень з середньою місячною температурою повітря –2,9°С,
абсолютний мінімум (у лютому) досягав –31,0°С.
За період спостережень з 1982 р. по 2017 р. (n = 35), який відображає сучасну тенденцію
еволюції клімату, середньорічна температура повітря становить 10,6°С (на 0,5 градусів більше
багаторічної). Найбільш висока температура 39,3°С, найменша –26,7 С (на 4,3°С вище
абсолютного мінімуму 1911 р.). Глибина промерзання глинистих та глинкуватих ґрунтів складає
80 см.
Здебільшого зими у регіоні бувають нестійкими. Тут часто спостерігаються відлиги, коли
температура повітря може підніматись до 15°С. Середня багаторічна кількість діб з відлигами (з
грудня по лютий) становить 55. Середня тривалість однієї відлиги за зиму складає шість днів.
Відлиги тривалістю від однієї до п’яти днів спостерігаються у середньому п’ять разів за зиму, а
тривалістю від шести до десяти днів – один – два рази. Найбільше число днів з відлигами досягає
28 та спостерігається у листопаді, найменше в січні – 17.
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Зволоженість території
Середня багаторічна відносна вологість повітря складає 74%. У теплу пору року відносна середня
місячна вологість повітря коливається від 60 до 80%, а у холодну – від 80 до 88%. Найнижча
відносна вологість припадає на серпень – 50% , найвища – на січень (94%).
Середня багаторічна кількість опадів становить 441 мм. Близько 62% річної суми опадів
випадає у теплий період року (квітень – жовтень). У посушливі роки річна сума опадів
зменшується до 212 мм, у вологі – збільшується до 627 мм. У річному ході добового максимуму
опадів у районі проектування чітко простежується збільшення кількості екстремальних опадів у
літній сезон (91 мм) внаслідок розвиненої в цей час зливової діяльності. Значення екстремального
добового шару опадів теплого періоду, забезпеченістю Р = 1% становить 140 мм. У районі
будівництва у середньому буває 15 днів з твердими опадами, 85 днів з рідкими і 14 зі змішаними.
Поява снігового покриву в середньому спостерігається у першій декаді грудня, його схід
– у другій декаді березня. Середнє число днів зі сніговим покривом становить 36, найбільше –
97, найменше – шість днів. Середня багаторічна з найбільших декадних висот снігового покриву
за зиму становить 28 см.
При сильному вітрі відбувається значний перерозподіл снігу по території. Об'єм
снігопереносу за зиму складає 100 м3/м.
Режим вітру
На даній території в цілому впродовж року переважають східні, північно–східні, західні та
південно–західні вітри. У теплий період домінують східні та північно–східні вітри, в холодний
період – західні, південно–західні та східні. Найбільше штилів спостерігається у теплу пору року
(влітку – на початку осені) і їх кількість досягає 5,4%. (Рис.3.1).

Рис. 3.1. Роза вітрів у м. Нова Каховка
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Середні річні швидкості вітру не перевищують 4 м/с. Середньомісячні швидкості вітру
вищі у холодний період року (від 3,8 до 4,4 м/с) і зменшуються у теплий (до 3,0 м/с). Найменші
середньомісячні швидкості вітру коливаються від 1,7 до 2,7 м/с. Максимальні швидкості вітру
досягають 34 м/с.
Найбільше число днів з сильними вітрами (від 10 до 15 м/с) припадає на холодний період
(з листопада по березень) і досягає від 5 до 23, > 25 м/с – на кінець холодного (лютий) та початок
теплого періоду (квітень). Найменша кількість днів із сильними вітрами спостерігається в теплий
період року (з квітня по жовтень), і становить від 1 до 4. Максимальне число днів з сильним
вітром з різною швидкістю вітру за рік становить від 45 до 187.
3.2. Гідрологічний режим масивів поверхневих вод в районі проектованого
будівництва Каховської ГЕС–2
3.2.1.Гідрографічна характеристика
Дніпро належить до групи великих річок світу, він є основною водною артерією України.
Площа його водозбору становить 503 тис. км2, довжина – 2285 км, падіння – 252 м. Перші 623 км
річка протікає по території РФ, 582 км – Білорусі (до м. Лоїв), транскордонна ділянка (по кордону
Білорусі і України) – 67 км і 1013 км – по території України. В межах України площа водозбору
р. Дніпро становить 286 тис. км2 (57% усього басейну). На ділянці Дніпра нижче гирла р. Сож
функціонує шість водосховищ: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам’янське, Дніпровське та
Каховське.
Площа водозбору р. Дніпро до створу Каховської ГЕС становить 482 тис. км2, тобто 95,8%
всього басейну. Найбільш значні притоки р. Дніпро до створу Каховської ГЕС: Березина, Сож,
Прип'ять, Десна, Рось, Сула, Псел, Ворскла і Самара, що формують основну частку стоку в гирлі.
Безпосередньо у Каховське водосховище впадають невеликі степові річки: Конка (лів.
бер., площа водозбору Р = 2580 км2), Томаківка (прав. бер., Р = 1020 км2), Білозірка (лів. бер., Р
= 1430 км2), Базавлук (прав. бер., Р = 4200 км2). Значення їх сумарного стоку знаходиться у межах
похибки гідрометричних даних по Дніпру на розглядуваній ділянці. Дніпровсько–Бузька гирлова
область є найбільшою естуарною екосистемою півдня України. Вона включає до себе об’єднаний
естуарій та приморські райони двох річок – Дніпра і Південного Бугу.
Приморська ділянка р. Дніпро довжиною 106 км розташована у Причорноморській
південно–степовій провінції. За своєю структурою приморська ділянка річки поділяється на
пригирлову і гирлову. Пригирлова ділянка розташована від греблі Каховської ГЕС до м. Херсона.
У верхній частині пригирлової ділянки р. Дніпро тече у відносно неширокій долині, переважно
одним руслом. Ширина заплави коливається від 3 до 4 км. На нижній, дельтовій ділянці, заплава
розширюється до 7–10 км. На усьому протязі заплави розташовано близько 60 островів, більше
65 рукавів, проток та єриків, 160 озер. Загальна площа пониззя Дніпра складає близько 550 км 2,
причому на пригирлову ділянку приходитися 151 км2, гирлову – 399 км2. Близько 70% площі
дельти зайнято плавнями. Довжина дельти 47 км, ширина по передньому краю – 13 км.
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Важливим елементом гідрографічної мережі є водойми, що утворилися у результаті
гирлових процесів ще на пригирловій частини заплавної тераси і за морфогенезисом улоговини
поділяються на залишкові, заплавні, успадковані. Фактично ці водойми являють собою
мілководні, сильно зарослі заплавні озера, тією чи іншою мірою пов’язані з Дніпром протоками
та єриками. Переважають невеликі озера площею менш 0,5 км2, на частку яких припадає 93,7%.
Гирлова ділянка заплави відносно низинна і, як результат, значно затоплюється
паводковими водами та нагонними підвищеннями рівня з боку Дніпровсько–Бузького лиману.
Тут заплава розширюється до 10–12 км. Заплавні острови мають велику кількість як малих озер
з глибинами до 0,5–1,0 м, так і великих з глибинами більше 1,5 м. На частку перших, що мають
площу менш ніж 0,5 км2, припадає 89,1%, на частку інших (більш 0,5 км2 ) – 10,9%.
Дніпровсько–Бузький естуарій, або Дніпровсько–Бузький лиман утворений злиттям двох
річок. Його площа складає 940,8 км2, об’єм – 4,1 км3. Найбільша протяжність лиману від дельти
р. Дніпро до мису Очаків складає 63 км, найбільша ширина – близько 15 км, середня глибина 4,4
м. Найбільші глибини відмічаються у центральній частині лиману і на фарватері (10–12 м і
більше). За гідрологічними, геоморфологічними та гідробіологічними характеристиками лиман
умовно поділяється на п’ять основних районів: Східний, Центральний, Західний (Дніпровський
лиман), Південний і Північний (Бузький лиман).
3.2.2. Водний режим р. Дніпро і Каховського водосховища
Становлення сучасного водного режиму Дніпра і більшості складових його екосистеми
відбувалося у 1947–1976 роках коли поступово створювалися водосховища дніпровського
каскаду. У цей час збільшувалися незворотні забори води (до 10–15 км3/рік). Середній стік
зменшився до 40–44 км3/рік. Частка стоку у весняний період зменшилась до 36,3%. Період
стабілізації гідрологічного режиму Дніпра, у тому числі у районі пониззя, почався після
заповнення останнього у каскаді Канівського водосховища. Він складається з двох циклів:
маловодного (до 1993 року) та близького до середньої водності (останні 25 років). Живлення р.
Дніпро переважно снігове – частка талих вод у середньому складає 60% стоку, в окремі
багатосніжні роки вона може досягати 85%.
Створ Каховської ГЕС (він же і проектованої Каховська ГЕС–2) знаходиться в 93 км від
гирла р. Дніпро. Водозбірна площа Дніпра у цьому створі складає 482 тис. км2. У природних
умовах Дніпро у пониззі характеризувався середнім стоком 51,9 км3/рік з коливаннями від 22 до
96 км3/рік (рис. 3.2). У період весняного водопілля проходило до 50–54% річного стоку.
Найбільші витрати у цей час сягали 25 тис. м3/с.

3-5

Рис. 3.2.Багаторічний хід стоку Дніпра у створі Каховської ГЕС
Аналіз коливання середніх місячних рівнів, показує, що у цілому водність року несуттєво
впливає на амплітуду і загальний хід рівня у верхньому б’єфі. Середні місячні рівні змінюються
у діапазоні 15,3–16,0 м, а загальні обриси графіків подібні у різні за водністю роки. Середні річні
рівні у верхньому б’єфі водосховища у різні роки майже однакові і складають близько 15,6 м БС.

Рис. 3.3. Внутрішньорічний розподіл середніх добових рівнів води у верхньому б’єфі
Каховської ГЕС у багатоводному (2013 р.), маловодному (2015 р.) і середньому за водністю
(2017 р.) роках
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Спостережена середньорічна амплітуда коливання рівнів води на пригребельній акваторії
Каховського водосховища складає 1,5 м, найбільша річна – 2,26, найбільша багаторічна – 2,62 м.
За період спостережень з 1956 р. форсування рівнів над НПР+ 16,00 м БС на пригреблевій
ділянці не перевищило 0,7 м. Найбільш глибоким було спрацювання 01.04.1968 р. (майже на 2 м
нижче НПР, тобто до рівня навігаційного спрацювання, рівного 14,00 м БС). Середньорічний
рівень на пригреблевій ділянці Каховського водосховища складає 15,8 м, що трохи нижче НПР.
Під дією стійких сильних вітрів північних, північно–східних, південних та південно–західних
напрямків на водосховищі помітні згінно–нагінні явища. На пригреблевій акваторії коливання
рівнів у цей час досягає 0,8 м.
У таблиці 3.1 представлені дані про розрахункові значення середньомісячних (природних)
літньо–осінніх і зимових витрат води р. Дніпро у створі Каховської ГЕС.
Таблиця 3.1. Розрахункові витрати води р. Дніпро у створі Каховської ГЕС (період з 1885. по
2011 р., n = 127 років, природні умови)

Характеристика стоку

Середньо
багаторічне
значення, м3/с

Зимові витрати води (ХІІ–ІІ)

855

Літньо–осінні витрати води
(VІ–ХІ)
За рік (VІ–V)

755
696

Розрахункові значення витрат води (м3/с) різної
забезпеченості Р %:
50

75

90

95

97

759

595

425

350

300

736

555

465

411

358

641

525

405

334

290

Водність року більш суттєво впливає на режим рівнів у нижньому б’єфі Каховської ГЕС
порівняно з відповідними рівнями верхнього б’єфу. В багатоводному 2013 р. під час
передповеневого спрацювання водосховища і пропуску весняного водопілля середні добові рівні
води в нижньому б’єфі досягали 1,7–1,8 м БС. Загалом період підвищених рівнів (вище 0,5 м БС)
склав майже півроку (з січня по червень). Решту року рівні коливалися в межах 0,0–0,5 м БС,
опускаючись до мінімальних значень у серпні – вересні і грудні.
На фоні загального зменшення стоку і зниження висоти весняного водопілля вирішальне
значення для функціонування екосистеми Нижнього Дніпра набули нерівномірні протягом діб та
тижнів попуски Каховської ГЕС. Вони зумовлюють короткочасні коливання рівня води більшу
частину року (крім весняних місяців).
Відчутну роль у водному режимі гирла Дніпра відіграють також коливання рівня води у
східній частині лиману, зумовлені згінно–нагінними, припливними, сейшевими, бризовими та
іншими явищами, які розповсюджуються інколи до греблі Каховської ГЕС. Типове явище на
Каховському водосховищі – сейші, що виникають при проходженні атмосферних фронтів при
різкій зміні атмосферного тиску над водною поверхнею. При цьому найбільша амплітуда
коливання рівнів на пригреблевій акваторії Каховського водосховища досягала 0,9 м.
У результаті роботи ГЕС в основному руслі, протоках, заплавних водоймах та інших
елементах водної системи гирлової ділянки Дніпра практично протягом усього року (за винятком
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весняних періодів високої водності, коли Каховська ГЕС працює рівномірно) відбуваються
короткочасні коливання рівня води. Завдяки цим коливанням у літні періоди значні об’єми
дніпровської води проникають у заплавні водойми і понижені ділянки заплави, що забезпечує
існування заплавних гідробіоценозів і реалізацію їх самоочисного потенціалу.
Статистичний аналіз матеріалів спостережень свідчить про те, що у 1980–ті роки Каховська
ГЕС здійснювала протягом доби два попуски у 42% випадків. Одноразові попуски відбувалися
лише у 27% випадків. Рівномірний режим стоку у нижньому б’єфі Каховської ГЕС, коли
внутрішньодобові коливання рівня не перевищували 5 см, спостерігався у 31% випадків (у період
весняного водопілля). Особливістю режиму роботи ГЕС тоді було те, що одноразові попуски, як
правило, здійснювались у періоди підвищеної водності Дніпра. Ця особливість зберігається і
донині.
У той же час співвідношення одно– та двопікових попусків у нижньому б’єфі кардинально
змінилося. Усереднені за період з 1994 р. дані свідчать про різке зменшення частки двопікових
попусків – до 7%, а у 60% випадків ГЕС працює один раз на добу. Це принципова причина
погіршення стану екосистеми Нижнього Дніпра за останні десятиліття.
Середні річні значення добових амплітуд рівня протягом річного циклу 2017–2018 рр. у
нижньому і верхньому б’єфах Каховської ГЕС відповідно становлять 0,35 і 0,13 м.
Встановлено, що для витрат води у створі Каховської ГЕС характерна певна мінливість і
простежується тенденція до зменшення стоку через сукупний вплив гідротехнічного будівництва
та збільшення об’ємів водоспоживання на Дніпрі та перехід його водності у багатовікову
маловодну фазу.
Спостереження за стоком Дніпра за останні 188 років (з 1820 по 2018 р.) показують, що
багатоводні і маловодні фази з різною тривалістю змінюються послідовно. Це свідчить про
циклічність мінливості річкового стоку.
Загальна лінія тренду проаналізованого ряду виражається рівнянням:
W = –0,1014 Х + 245,12,
та вказує на поступове скорочення стоку Дніпра (W) у пониззі з роками (Х).
Згідно Г.І. Швецю, за 3816 років (починаючи з 1874 р. до н. е.) на Дніпрі можна відмітити
дві фази багатовікового циклу: маловодну і багатоводну.
Маловодна фаза тривала 2596 років (з 1874 р. до н.е. по 722 р. н.е.). Характерним є те, що
сумарна тривалість внутрішньовікових маловодних фаз перевершує багатоводні у 2,1 рази.
Середнє значення річного стоку за маловодну фазу багатовікового циклу складало 97% від
норми.
Багатоводна фаза багатовікового циклу тривала 1221 рік (з 772 по 1942 рр.). Особливо
багатоводними вважаються Х–XII століття, на що вказують Руські літописи. Впродовж
багатовікової багатоводної фази тривалість внутрішньовікових багатоводних фаз перевищувала
тривалість маловодних майже на 80%. Середнє значення річного стоку за цю фазу багатовікового
циклу склало 102% від норми. Результати аналізу річного стоку Дніпра за багатовіковий період
дозволили зробити висновок, що мінливість витрат води характеризується циклічністю без
односторонньої тенденції зміни у багатовіковому масштабі (Швець, .
У середині ХХ сторіччя почався період маловодної фази наступного багатовікового
циклу. Більшість дослідників зв'язують зміну багатоводних та маловодних фаз у багатовікових
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циклах зі зміною кліматичних умов формування стоку річки. Так А.І. Шерешевський та Л.К.
Синицька (Шерешевський, 2003) оцінили стік р. Дніпро при різних можливих кліматичних
змінах. У їх роботі використаний ряд сценаріїв глобальної зміни клімату, розрахованих за
моделями загальної циркуляції атмосфери. Ці моделі розроблені у наукових центрах США,
Великобританії та Німеччини. Виходячи з версії нестаціонарних сценаріїв зміни клімату (GFDL
30% і МР 30%), очікується зменшення стоку Дніпра. Відмітимо, що кліматичні зміни, що вже
відбулись на території України впродовж останніх 20 років, спричинили зміни багатьох
характеристик гідрологічного режиму річок, зокрема, дощових паводків.
Інтегральна крива модульних коефіцієнтів річного стоку, отримана при продовженні ряду
даних Г.І. Швеця щодо водності Дніпра (рис. 3.3.) підтверджує, що після 1942 р. почалась нова
маловодна фаза багатовікового циклу.
Перехід між фазами багатовікових циклів відбувається без чіткого розмежування між
ними. У 722 р., коли здійснювалась зміна маловодної фази на багатоводну, упродовж 65 років (до
787 р.) спостерігалось таке чергування маловодних і багатоводних років, яке не визначило
чіткого переходу до багатоводної фази. Подібним був перехід від багатоводної фази
багатовікового циклу до маловодної. Впродовж 63 років (з 1879 по 1942 р.) середнє значення
річного стоку було близьке до норми (51,1 км3/рік). Такий тип переходу від однієї фази водності
до іншої у багатовіковому циклі є характерним в мінливості стоку Дніпра.

Рис. 3.4. Різницева інтегральна крива модульних коефіцієнтів річного стоку в пониззі Дніпра за
період з 1820 по 2018 р.
Створення каскаду водосховищ та суттєве збільшення водоспоживання сприяло
посиленню тенденції зниження стоку у пониззі Дніпра. На рис. 3.4 можна бачити різке зниження
різницевої інтегральної кривої після 1942 року.
У нинішній час середньорічне значення стоку у пониззі Дніпра за період до зарегулювання
складало 55,2 км3/рік, в період становлення стоку – 42,9 км3/рік, і у період його стабілізації – 42,0
км3/рік. Впродовж першого періоду зміна об'єму стоку складала в середньому 2–3% багаторічної
норми (1,0–1,5 км3). Різке зниження водності в наступні десятиріччя зумовлене витратами
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великих об'ємів води на заповнення головних водосховищ каскаду та посиленням
водоспоживання, що співпало з маловодною фазою багатовікового циклу. Цей факт
підтверджується зміною значень максимального та мінімального стоку в пониззі. Якщо меженні
періоди у багаторічному розподілі стоку не зазнали особливих змін, то значення максимального
стоку під час водопілля за третій період зменшились в порівнянні з першим більш ніж удвоє.
Подібний перерозподіл багаторічного стоку характерний для багатьох річок, що зазнали
регулювання стоку. Навіть у періоди, коли можна було б чекати деякого підвищення водності
річки, його не відбувалось внаслідок збільшення безповоротного водоспоживання.
Регулювання стоку Дніпра водосховищами відбилось на його внутрішньорічному
перерозподілі в пониззі річки (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Внутрішньорічний розподіл стоку пониззя Дніпра до зарегулювання (1818–1946 рр., а); у
період становлення стоку (1947–1976 рр. б); у період стабілізації стоку (1977–2018 рр., в)
Аналіз середньомісячних значень стоку Дніпра за перший період показує, що у річному
стоці виділялись чотири основні фази: весняне водопілля, яке починалось у березні та зберігалось
до червня – початку липня, і літньо–осіння межінь, яка спостерігалась з кінця серпня до початку
листопада. У листопаді було можливе осіннє збільшення стоку ріки за рахунок випадіння
інтенсивних атмосферних опадів. З грудня по березень (до початку водопілля) спостерігався
зимовий період, витрати води впродовж якого були трохи нижчими за середньорічні (див. рис.
3.5, а).
Впродовж третього (сучасного) періоду стік зазнав значного внутрішньорічного
перерозподілу. Об'єм весняного водопілля за період становлення стоку знизився в 1,7 разу (див.
рис. 3.5, б) і становить 35% такого, що спостерігався до зарегулювання. Максимальні значення
середньомісячного стоку за перший період сягали 13700 м3/с (1931 р.), за другий – 7090 м3/с (1970
р.), а за третій – 4097 м3/с (1994 р.) [3]. Зниження витрат води у весняно–літній період
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супроводжується збільшенням осінньо–зимового стоку. Осінній об'єм стоку збільшився в 1,3
разу, зимовий – в 1,7 разу у порівнянні з першим періодом.
Каскад водосховищ, як і раніше, значною мірою впливає на водний режим пониззя.
Максимальні значення стоку за період з 1977 по 2018 р. не перевищували 57,3 км 3/рік. Значення
коефіцієнта варіації за цей період складає 0,2, що свідчить про невелику зміну водності ріки від
року до року.
Зараз у внутрішньорічному розподілі стоку виділяється три основних гідрологічних
періоди: слабко–виражене весняне водопілля, літньо–осіння межінь та зимовий період. Весняне
водопілля спостерігається з березня до початку червня, з середніми витратами у створі
Каховської ГЕС 1665 м3/с, що у 2,8 рази менше ніж за період до зарегулювання. Літньо–осіння
межінь відмічається з липня по вересень, середній стік за ці місяці складає 773 м3/с. У зимовий
період (з жовтня до початку березня) витрати води вищі за середньорічні і становлять 1379 м3/с.
3.2.3. Завислі речовини
Завислі речовини у Каховському водосховищі формуються в умовах різкого зменшення
транспортуючої здатності потоку, що призводить до значного освітлювання води в порівнянні з
річковими умовами. Але у водосховищі вода помітно каламутиться за рахунок переробки берегів
вітровими хвилями. Крім того, при косому підході хвиль до берегів утворюються вздовж берегові
потоки наносів. Наноси потрапляють у водосховище ззовні (скиди з Дніпрогесу та боковий
приплив) і утворюються у самому водосховищі у результаті абразії берегів і дна під впливом
вітрового хвилювання, а також розвитку і відмирання фітопланктону.
До руйнування берегів Каховського водосховища причетні просадочні і зсувні явища та
процеси переформування берегів. Просадочні явища на берегах Каховського водосховища
відбувались на початку його існування, але останнім часом не спостерігаються. Зсувні явища тут
широко розповсюджені. Вони приурочені до древніх стабілізованих зсувів і схилів плато. У
цілому, нараховується 25 зсувів, ширина яких складає 100–300 м, глибина – 20–30 м. Загальна
довжина берегів, порушених зсувами, перевищує 30 км. Процес переформування берегів почався
у період заповнення водосховища і триває досі.
Протяжність берегів Каховського водосховища складає близько 800 км (табл. 3.2), з них
355 км (44% периметру водосховища) – це ті, що руйнуються, тобто абразійні та ерозійні.
Ширина зони переробки абразійних берегів досягає 300 м, середня інтенсивність переробки є
найбільшою на Дніпровському каскаді – 4–5 м/рік, а максимальна становить 15 м/рік. За рахунок
переробки берегів за весь період експлуатації водосховища втрачено 2889 га прибережних
земель. Існує тенденція до зменшення темпів переробки. Так, у 2017 р. середня інтенсивність
переробки склала 0,15 м/рік, а втрата земель – 5 га, а у 2016 р. – 5,5 га (Дубняк, 2008).
У Каховське водосховище ззовні (алохтонні наноси) надходить щорічно у середньому 500
тис. т седиментів, що менше, ніж в будь–якому іншому водосховищі каскаду. У самому
водосховищі (автохтонні намули) утворюється 21700 тис. т седиментів. Затримується в ньому
99,5% наносів, тобто скидається всього 0,5% або 111 тис. т при побутовій нормі рідкого стоку
1340 м3/с.
Таблиця 3.2. Характеристика берегової лінії Каховського водосховища станом на 2017 р. (за
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матеріалами Дніпровського БУВР)
Довжина берегової лінії, км

Область,
Район
Херсонська область
Бериславський
Нововоронцовський
Верхньорогачицький
В. Лепетихинський
Горностаївський
Каховський
Дніпропетровська обл.
Апостолівський
Нікопольський
Томаківський
Запорізька область
Запорізький
Василівський
К–Дніпровський
Разом:

Всього

403,50
106,00
92,30
70,00
46,00
39,20
50,00
159,90
25,60
109,35
24,95
236,60
84,95
69,60
82,00
800,00

абразійні і нейтраль
ерозійні
ні

233,66
67,57
52,97
41,50
32,34
22,42
16,86
41,91
6,73
23,18
12,00
79,52
21,90
31,52
26,10
355,10

92,36
35,00
26,20
26,86
3,30
–
1,00
19,13
–
19,13
–
51,18
43,28
3,80
4,10
162,67

Закріплено, км

акумуля
тивні

53,130
2,00
8,80
–
8,00
15,40
18,93
14,66
–
12,20
2,46
9,11
1,20
1,80
6,10
76,90

всього

24,35
1,43
4,33
1,64
2,34
1,38
13,21
84,20
18,87
54,84
10,49
96,79
18,62
32,48
45,69
205,34

в т. ч. за
2017 р.

–
–
–
–
–
–
–
0,32
–
0,32
–
–
–
–
–
0,32

Протяжність захищених берегів на Каховському водосховищі – близько 205 км (26%
периметру), близько 30% периметру це стійкі, стабілізовані, нейтральні, акумулятивні береги, які
не потребують захисту, і решта 44% можуть потребувати укріплення за певних режимів
експлуатації.
Завислі речовини представлені мінеральними частками і органічними сполуками.
Органічна складова представлена фітопланктоном і продуктами його розпаду. Навесні органічна
складова рідко перевищує 15% в завислих речовинах, літом значення каламутності у самому
водосховищі 25 г/м3 часто досягається за рахунок фітопланктону.
У петрографічному відношенні у мінеральній частині наносів переважають кварц і
монтморилоніт (різновид силікатів). Геохімічний склад характеризується домінуванням
кремнезему (SiО2) – до 70 % і глинозему (А12О3) – до 10 %. За гранулометричним складом у
мінеральній складовій завислих речовин переважає пилувато–мулистий ґрунт.
3.2.4. Льодовий і термічний режими
Льодовий режим
При настанні від'ємних температур повітря на річці та водосховищі розвиваються
різноманітні льодові явища. У природних умовах на нижній ділянці льодостав встановлювався у
листопаді – середині грудня. В цілому зимовий період, включаючи передльодоставні явища, у
середньому тривав 120 діб. Тривалість льодоставу в середньому складала 83 доби, максимальна
– 139 (1920–1921 р.). Повне очищення річки від льоду у середньому відбувалось наприкінці
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березня, пізнє – на початку другої декади квітня, раннє – у кінці лютого. Середня товщина льоду
складала від 0,28 до 0,37 м, максимальна досягала 0,65 м.
У явищі замерзання водосховища слід розрізняти:
- початок льодотворчих процесів, для яких є характерним поява «сала» і заберегів;
- момент остаточного утворення суцільного льодового покриву.
Протягом зимового періоду на водосховищі спостерігаються льодові явища та
утворюються забереги, закраїни, сало, шугоходи різної інтенсивності, неповний льодостав,
льодостав, плавучий лід, та ярусний лід. Суцільний льодостав порушується технічними засобами
(криголамами).
Процес льодоутворення на Каховському водосховищі розповсюджується з верхнього
озеровидного плеса на нижні акваторії і протікає повільно, в середньому від двох до трьох
тижнів. При стійких морозах і слабкому вітрі замерзання плеса відбувається впродовж від одного
до двох днів, при нестійкій погоді (при сильних вітрах і слабких морозах) – від пяти до восьми
днів. При цьому утворюються різноманітні форми: льодяні поля, крупно і мілко битий лід,
блінчатий лід, льодяна каша, шуга і торосистий лід. Льодостав на водосховищі встановлюється
впродовж грудня і триває на пригреблевій акваторії в середньому близько двох місяців. У 9% зим
тут суцільний льодостав не утворюється. Найбільша тривалість льодоставу 100 днів.
Восени, під час льодоутворення, при неусталеній погоді за рахунок інтенсивного
перемішування водних мас можливе переохолодження глибинних шарів водосховища і поява
внутрішньоводного льоду. У таких випадках відбувається обмерзання розташованих під водою
металевих конструкцій. При порушенні льодового покриву, що іноді спостерігається на
Каховському водосховищі, ці ускладнення можливі і в середині зими.
Товщина льодового покриву на Каховському водосховищі за даними спостережень
складає в середньому від 0,30 до 0,37 м, у суворі зими від 0,55 до 0,65 м, в окремих місцях за
даними маршрутних обслідувань потужність льодових полів досягала 0,8 м. На пригреблевій
ділянці максимальна товщина льоду становила 0,48 м (10,15.12.1993 р.). На нижній акваторії
водосховища іноді спостерігається весняний льодохід та навали льоду на берегах. Часто лід тане
на місці під впливом плюсової температури повітря та інтенсивної весняної сонячної радіації. У
суцільному льодовому покриві утворюються проталини, тобто таким чином лід руйнується.
Під час встановлення та руйнування суцільного льодового покриву під впливом вітру
спостерігається дрейф крижаних полів із швидкістю від 0,2 до 0,3 м/с. Тривалість дрейфу від
одного до двох тижнів. Повністю водосховище очищається від льоду впродовж березня – на
початку квітня.
Термічний режим водосховища має сезонний характер.
Максимальних значень температура поверхневого шару води досягає в липні (від 28 до
31°С). З глибиною температура може зменшуватися залежно від умов перемішування водних
мас. Вода в глибинних шарах водосховища прогрівається до температури 26°С.
Перехід температури через відмітку 100С в бік підвищення спостерігається в другу-четверту
декади квітня; в бік зменшеннія третя декада жовтня – перша декада листопада.
На пригреблевій ділянці середня багаторічна амплітуда коливання середньомісячних
температур води становить 23,2°С, максимальна 26,7°С.
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3.3. Геоморфологія, сейсмічнічність, гідрогеологія району проектування Каховської
ГЕС-2
На ділянці створу правобережної земляної руслової греблі до будівництва Каховської ГЕС
Дніпро тік у асиметричній долині глибоко врізаній у 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 і меотису нижнього неогену і понту верхнього неогену та перекритий з
поверхні четвертинними лесовидними суглинками, глинами і делювіальними відкладеннями. На
ділянках лівого та правого берегів території, де плануються захисні заходи, пов’язані зі змінами
режиму, ПрАТ «Укргідропроект» на етапі ТЕО виконані інженерно-геологічні вишукування.
В основі оголеного правобережного уступу таким же прямовисним уступом у прадолині
р. Дніпра залягають вапняки еолітово–черепашкові і піски дрібні кварцеві середнього сармату
нижнього неогену.
Вище бровки правобережний схил поступово підіймається у сторону вододілу і на відстані
1,2 км з абсолютною відміткою 55 м поверхня має зворотний схил вглиб долини поступово
знижуючись у напрямку балок Гунькиної і Шилової, котрі прослідковуються на відстані 2–4 км
від р. Дніпра.
Гунькина балка має розвиток на ділянці створу греблі, де простягається при відстані 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 досягає 5,0 м. За балкою Шиловою береговий
схил знову досить круто підіймається і переходить у плато, поверхня якого має абсолютні
відмітки 50–60 м. Це плато на різному віддаленні від берега зрідка прорізається балками.
Лівий берег р. Дніпро мав пологий схил і представляв собою заплавну і першу надзаплавну
тераси, де береговий схил прикритий четвертинними алювіальними піщаними відкладеннями і
тільки на окремих ділянках зустрічалися оголення корінних порід – вапняків сарматського ярусу
неогену. Відмітки схилу протягом 20–30 м вглиб берега підіймаються від 3,0 м до 12,0 м і далі до
20,0 м на відстані від берега 1,5–2 км.
3.3.1. Структурно–тектонічна будова
Корінні неогенові породи (вапняки) на ділянці створу правобережної руслової земляної
греблі мають спокійне, майже горизонтальне залягання з пологим падінням вглиб лівого берега
р. Дніпро. Диз'юнктивні дислокації на ділянці створу споруд Каховської ГЕС відсутні, а
спостерігається лише мілка полога складчастість молодого віку з розповсюдженістю вздовж і
вглиб правого берега. Між м. Бериславом і створом споруд ГЕС у м. Нова Каховка виділяється
пологе синклінальне занурення всіх корінних порід від сармату 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 знову підіймається. У результаті такої будови безпосередньо до
створу примикає ділянка, де понт і меотис досягають майже 9 м потужності. Пологе занурення
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корінних порід спостерігається також і у центральній частині вододіла між Дніпром і Шиловою
балкою. Внаслідок цього потужність понту і меотису має максимальне значення у середній
частині вододіла і зменшується вглиб берега і у напрямку до берегового схилу.
Положення покрівлі корінних порід визначається орографічними і геологічними умовами
ділянки. Найбільші абсолютні відмітки знаходяться на правому березі – від 17 до 23 м, найбільше
зниження відмічається на ділянці в сторону до с. Козацького. У заплавно–русловій частині
долини рельєф покриви має асиметричний характер. На правому березі покрива опускається під
відкладення заплави у виді крутого схилу і досягає відмітки мінус 30 м.
Тектонічні тріщини у корінних породах відсутні і повсюдно розвинуті лише тонкі,
переважно волосні тріщини, приурочені до площин напластування порід.
Руйнування і вивітрювання корінних порід на правому березі менші, ніж на лівому, бо
безпосередньо перекриті червоно–бурими глинами, лесовидними суглинками і делювіальними
відкладеннями. На правому березі корінні породи не піддавалися впливу ерозійних процесів, в
зв'язку з чим поверхневе вивітрювання виявляється безпосередньо в оголеннях берегових схилів,
де міцні різновиди вапняка утворюють «карнизи», а слабкі – ніші. Вглиб присхилової смуги зона
поверхневого вивітрювання становить 2–4 м.
Вздовж оголеного правобережного берегового схилу понтичні вапняки дуже кавернозні.
Меотичні вапняки мають сильнокавернозні зони, кількість яких вглиб схилу на відстані 1,5 км
від нього не зменшується. Каверни біля межі схилу і вглиб його залишаються пусті з розмірами
каверн до 130×20×120–110×17×200 мм, а у напрямку до вододілу кавернозні породи можуть
переходити у некавернозні. У вапняках верхнього сармату каверни дуже розвинуті, але закриті,
так, у глибині схилу на відстані 3,5 км на правому березі вони заповнені зеленою глиною. При
цьому на правому березі сильнокавернозні зони приурочені переважно до верхньої частини
розрізу і частково – до нижньої.
У верхньому сарматі від абсолютної відмітки 12,0 м є дві – три зони, також відокремлені
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.
Карст району гідровузла відноситься до древнього карсту, який сформувався переважно у
дочетвертинний час і не зв'язаний з утворенням долини р. Дніпро. Внаслідок літологічної
неоднорідності вапняків понту – сармату процеси вилуговування в них мали вибірковий
характер. В результаті чого у районі утворився нетиповий карст, коли уражена не вся товща
порід, а лише окремі зони, відокремлені одна від одної незакарстованими або
слабкозакарстованими породами. Разом з тим, такі умови формування карсту перешкоджали
також утворенню його крупних форм, тому він проявляється лише у вигляді дрібної та крупної
кавернозності.
Карст верхнього сармату утворився, ймовірно, переважно на початку меотису, коли весь
район гідровузла являв собою суходіл, і нічим не прикриті вапняки вилуговувались
атмосферними опадами. Пізніше, але все ще у період континентального режиму, у сарматі
відбулось заповнення каверн невапняковими глинами. Карст меотису і понту переважно
сформувався у кінці понтичного часу, коли весь район Нижнього Дніпра перетворився на суходіл
внаслідок значного підняття Причорноморської западини.
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3.3.2. Сейсмічність і сейсмічна небезпека
Уточнення сейсмічності і сейсмічної небезпеки ділянки розміщення основних споруд, у
тому числі, правобережної руслової земляної греблі Каховської ГЕС, виконав Інститут геофізики
ім. С.І. Субботина НАН України у 2013 р.
Сейсмічні впливи на ділянку правобережної греблі чинять сильні землетруси
Карпатського і Кримського сейсмоактивних регіонів – району Добруджи, а також відносно слабкі
«місцеві» землетруси у межах Українського кристалічного щита. Основну сейсмічну небезпеку
для території Каховської ГЕС представляють підкорові землетруси, осередки котрих розташовані
в області зчленування Східних і Південних Карпат з Передкарпатським прогином (зона Вранча
в Румунії) на відстані 520–550 км від Каховської ГЕС.
Наявність «місцевих» землетрусів підтверджена доволі сильними землетрусами, що
відбулись 25.12.2007 р., 14.01.2011 р. і 24.06.2013 р. в межах Українського кристалічного щита,
який раніше вважався асейсмічним районом. Так, інтенсивність стрясання в епіцентральній зоні
землетрусу 2007 р. у північній частині м. Кривого Рогу становила 5 балів, а у епіцентральній зоні
землетрусу 2013 р. – 5–6 балів.
Уточнені значення нормативної бальності на основі деталізованої інформації про
місцеположення і моделі зон виникнення осередків землетрусів (ВОЗ) для «середніх» ґрунтових
умов складають: проектний землетрус (ПЗ) – Іо = 5,48 бала, максимально розрахунковий
землетрус (МРЗ) – Іо = 6,71 бала.
Правобережна руслова земляна гребля розташована у межах ділянки, в геологічній будові
якої до глибини 40 м беруть участь ґрунти III категорії за сейсмічними властивостями, що
представлені алювіальними обводненими пісками з прошарками мулів середньою потужністю 4
м. За результатами сейсмічного районування, геологічної будови і гідрогеологічних умов
території правобережної руслової земляної греблі значення розрахункової сейсмічності на
підставі врахування уточненої нормативної бальності і результатів інструментальних досліджень
складають для ґрунтів основ ПЗ – Ір= 7 балів, МРЗ – Ір =8 балів (звіт Інституту геофізики ім. С.І.
Субботина НАН України, 1444/МЦИИ–3–Т8 ООО «Межведомственный центр инженерных
изысканий» м. Харків).
Крім того, на основі уточнених даних параметрів сейсмічних впливів за допомогою
методики, розробленої в Інституті геофізики, для території розміщення основних споруд
Каховської ГЕС побудований комплекс розрахункових акселерограм, моделюючих проектний
(ПЗ) і максимально розрахунковий (МРЗ) землетруси з осередкової зони Вранча і «місцевих»
осередкових зон.
3.3.3. Гідрогеологічна характеристика району
(За матеріалами звіту 1444/МЦИИ–3–Т7 ООО «Межведомственный центр инженерных
изысканий», 2014)
Сучасні гідрогеологічні умови району правобережної руслової земляної греблі
сформувалися у результаті сукупності природних і техногенних факторів – геолого– структурної
будови долини р. Дніпро на ділянці греблі, кліматичних умов, будівництва і експлуатації
гідротехнічних споруд напірного фронту Каховського гідровузла і водоймища з НПР+16,000 м.
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За теперішніх геоісторичних умов формування долини р. Дніпра, у геологічній будові
основи греблі на глибину зони взаємодії споруд з геологічним середовищем сформувалася
алювіальна товща порід верхнього і сучасного відділів четвертинної системи, розділена
лиманно–морськими мулами, які утворювалися у період трансгресії моря і опускання суходолу
наприкінці періоду формування структури верхнього відділу. Ці сформовані лиманно-морські
мули стали надалі відносно водотривкою товщею між обводненими пісками. У результаті
утворився перший від поверхні безнапірний водоносний горизонт русла і заплави Дніпра, а під
лиманно-морськими мулами – напірний водоносний горизонт, який набув більшого напору за
рахунок взаємозв'язку з водосховищем навіть при створених протифільтраційних заходах споруд
напірного фронту.
Дані буріння свердловин, радіоізотопного каротажу і вимірів в обладнаних в 2013 р.
п'єзометрах підтверджують наявність двох водоносних горизонтів.
Практично на всіх ділянках правобережної земляної греблі під товщею лиманно–
морських мулів відзначається напірний характер водоносного горизонту у верхньочетвертинних
алювіальних пісках від 10,5 до 35,1 м. Глибини рівня цього горизонту, що встановився, від 4,3 м
над поверхнею землі до 15,9 м (абсолютні відмітки – 0,68–9,65 м).
Крім того, при бурінні свердловин, особливо розташованих нижче гребеня греблі і ближче
до її підошви і у примиканні з бетонною водозливною греблею, ці водонасичені піски створюють
пробки до 10 м.
Свердловини для стаціонарних спостережень за рівневим і хімічним режимами підземних
вод у кількості 18 одиниць на правобережній греблі і у примиканні обладнані п'єзометрами.
Підземні і фільтраційні води верхнього безнапірного горизонту по гідрохімічному типу
переважно гідрокарбонатні, гідрокарбонатно-сульфатні, гідрокарбонатно-хлоридні, кальцієвонатрієві, натрієво-кальцієві, натрієво-магнієві, прісні з мінералізацією 0,3–0,5 г/дм3.
Відзначається в підвищеній кількості присутність у двох свердловинах нітритів (NO2) у кількості
25 мг/дм3 і нітратів (NO3) – 13,4–59,2 мг/дм3
Підземні води нижнього напірного горизонту за гідрохімічним типом гідрокарбонатні,
гідрокарбонатно–сульфатні, гідрокарбонатно–хлоридні і гідрокарбонатно–нитритні, кальцієво–
натрієві, натрієво–кальцієві, натрієво–магнієві, прісні з мінералізацією 0,3–0,7 г/дм3. Води
горизонту забруднені шкідливими компонентами, виявленими в підвищеній кількості по 7
свердловинам і п'єзометрам: нітритів (N02) – 15–90 мг/дм3, іона амонію (NH4+ ) – 2,4–35,0 мг/дм3.
У водосховищі вода за гідрохімічним типом гідрокарбонатно–хлоридна, кальцієво–
магнієва, прісна з мінералізацією 0,3 г/дм3, у р. Дніпрі, нижньому б'єфі гідрохімічний тип вод
гідрокарбонатний, гідрокарбонатно–сульфатний, гідрокарбонатно–хлоридний з мінералізацією
0,3 г/дм3.
Відбір проб на хімічний аналіз і агресивні властивості проводився в процесі буріння
свердловин після відновлення рівня води, до і після проведення відкачок зі свердловин, з
п'єзометрів – після відтартовки води і відновлення рівня, при одноразовому вимірі рівня в
п'єзометрах, з водосховища та річки у нижньому б'єфі греблі, а також з водозбірників джерел по
правому берегу у нижньому б'єфі.
3.4. Ґрунти
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Згідно з Ґрунтовою картою України 1977 р., ґрунт в районі Каховської ГЕС класифікується
як дерново-піщаний і глинисто-піщаний, в основному неоглеєний в комплексі зі слабо
гумінованими пісками і чорноземним піщаним.
У районі ділянки проектування, безпосередньо на греблі Каховської ГЕС, ґрунтовий
покрив складають антропогенні ґрунти, покриті рудеральною рослинністю. Алювіальні ґрунти
поширені в районах, що періодично затоплюються. На о. Козацькому переважають алювіальні
ґрунти та зустрічаються слаборозвинені піщані ґрунти, які легко піддаються ерозії, з низьким
вмістом води і поживних речовин.
3.5. Водокористування
Дніпровський каскад водосховищ, який утворює єдиний водогосподарський комплекс,
має найважливіше стратегічне значення для економіки України, забезпечуючи водопостачання
населення, промисловості, зрошення більш ніж на половині території країни, де проживає
близько 35 млн. осіб, у тому числі забезпечує міжрегіональний розподіл стоку з подачею щорічно
більше 4 км3 води у маловодні регіони Донбасу, Кривого Рогу, півдня країни та до 2014 р. у Крим.
Каскад складається з шести водосховищ, які утворюють безперервний глибоководний
судноплавний шлях від Чорного моря до Києва та вище.
Усі водосховища – комплексного призначення. Їх водні ресурси використовуються для:
- водопостачання міст та сільських населених пунктів;
- водопостачання промисловості;
- зрошення та зволоження земель;
- гідроенергетики;
- рибного господарства;
- водного транспорту;
- рекреації (для відпочинку населення, спорту, туризму, мисливства, рибної ловлі);
- захисту від повеней;
- покращення екологічних умов у пониззі Дніпра.
Київське, Кременчуцьке та Каховське водосховища ведуть сезонне та річне регулювання
стоку, Канівське, Кам’янське та Дніпровське – лише добове та тижневе.
Нижче Кременчуцького гідровузла зосереджено близько 80% всього водоспоживання в
басейні Дніпра.
Каховське водосховище, разом з Кременчуцьким, створювалося як основний регулятор
стоку у складі Дніпровського каскаду, насамперед для водозабезпечення південних регіонів
України. Для його створення були потрібні великі капіталовкладення, переселення близько 50
тис. осіб, затоплення великої території, включаючи сільськогосподарські землі при площі
водосховища 2150 км2 (у Каховського водосховища площа затоплення в гектарах, яка припадає
на 1 млн.м3 корисної ємності, становить 31,6), створення захисних дамб довжиною 206,7 км.
Однак є обмеження, що не дозволяють використовувати повну корисну ємність, зокрема
мінімальний рівень за умовами судноплавства 14,0 м, при якому корисний об'єм складає 4,2 км3,
та мінімальний рівень за умовами самопливу забирання води в Північно–Кримський канал з
відміткою 15,2 м.
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Для підвищення корисного використовуваного об'єму до 4,2 км3 у минулі роки
планувалося будівництво насосної станції Північно-Кримського каналу, але вона не була
збудована.
Проектна корисна ємність Каховського водосховища спільно з Київським і Кременчуцьким
дозволяє здійснювати повне річне і навіть багаторічне регулювання стоку. Однак, починаючи з
1963–64 рр. і по теперішній час спрацювання Каховського водосховища в лімітуючий літньоосінній (червень –листопад) сезон обмежене позначкою рівня сомопливного забору води у
Північно-Кримський канал 15,2 м з призмою спрацювання 1,7 км.
Режим роботи Каховського водосховища регламентується «Правилами експлуатації
водосховищ Дніпровського каскаду», введеними у дію наказом Держводгоспу України від
15.03.2002 року № 50.
Згідно «Правил ...» у літньо-осінній період (червень–жовтень) режим роботи Каховського
водосховища визначається вимогами всіх учасників водогосподарського комплексу з
дотриманням диспетчерського графіка. З метою збереження задовільних санітарно-гігієнічних
умов на Дніпрі нижче Каховського гідровузла встановлений мінімальний санітарний попуск 500
м /с. Більш детально режим роботи роботи Каховського водосховища наведений в розділі 7.
3.5.1. Водогосподарський баланс. Гарантована водовіддача
Середньобагаторічний природний річний стік Дніпра в районі сучасного створу
Каховського гідровузла – 52,7 км3 (за 119 річний період спостережень1); стік маловодного року
95%-ої забезпеченості – 33,6 км3, 75%-ої забезпеченості – 43,6 км3.
Основними споживачами дніпровської води є зрошувальне та зволожувальне
землеробство, санітарні попуски, промислове та комунальне господарство. Найбільші
водозабори:
- Північно-Кримський зрошувальний канал з Каховського водосховища з проектною
витратою 295 м3/с для зрошення та обводнення 250 тис. га, а також для водопостачання
міст Керчі, Феодосії та об'єктів Керченського промислового району (на даний час
заповнений частково на контрольованій Україною території);
- водозабір Каховської зрошувальної системи з Каховського водосховища з витратою 362,5
м3/с;
- канал Дніпро – Кривий Ріг з Каховського водосховища з витратою 41 м3/с для
водопостачання Криворізького залізорудного басейну та зрошення 26 тис.га;
- насосна станція Північно-Рогачинської зрошувальної системи з Каховського водосховища
продуктивністю 52,5 м3/с;
Санітарний середньомісячний попуск 500 м3/с у нижній б'єф Каховського гідровузла
призначено для запобігання засолення нижньої течії Дніпра та Дніпро- Бузького лиману водами
Чорного моря. Зниження його нижче 300 м3/с неприпустимо.
При комплексному використанні водних ресурсів в басейні Дніпра як основний норматив
при оцінці цих ресурсів та ступеня задоволення водокористувачів прийнята забезпеченість 95%,
враховуючи, що більша частина загального об'єму водоспоживання (більше 90%) вимагає цієї
1

У розділі 3.2.2 наведені характеристики стоку після будівництва Каховської ГЕС
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забезпеченості. Крім того, враховуючи, що понад 60% всього безповоротного водоспоживання
становить зрошення, розглянута забезпеченість – 75%. Слід зазначити, що площа земель,
зрошуваних водою Дніпра, у південних регіонах України становить 1 млн. га.
Випаровування складає 3,52 км3 у сухий рік, 2,64 км3 у середній та 1, 79 км3 – у вологий.
Втрати води на шлюзування (20 м3/с) та фільтрацію (сумарно через борти водосховища та
у нижній б’єф – 38 м3/с) повертаються у нижчерозташовані ділянки водойми і там
використовуються. Втрати з Каховського водосховища, які потрапляють безпосередньо до
нижнього б'єфу гідровузла, входять у санітарний попуск 500 м3/с. Тому їх можна не відносити до
безповоротних втрат, вони враховуються лише при визначенні витрат води через турбіни ГЕС.
Нормативи розрахункової забезпеченості водокористувачів за галузями економічної діяльності
наведені у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3. Нормативи розрахункової забезпеченості водокористувачів р. Дніпро
Водокористувачі

Забезпеченість по числу
безперебійних років, %

Комунальне та промислове водопостачання
Санітарно–екологічні попуски
Гідроенергетика
Водний транспорт

95–97
95
90
95

Меліорація (зрошення, зволоження):
– повною поливною нормою
– 0,8 повної поливної норми
Рибне господарство

75
95
75

Однак у Каховському водосховищі є також втрати, які шляхом фільтрації через лівий
берег потрапляють безпосередньо у Чорне море, повз нижній б'єф Каховського гідровузла. Ці
втрати у розмірі приблизно 1 км3 на рік є безповоротними. Водогосподарські баланси Дніпра у
створі Каховського гідровузла у маловодний рік 95 %-ої забезпеченості наведені в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4. Водогосподарські баланси Дніпра у створі Каховського гідровузла у маловодний рік
95%–ої забезпеченості

Показник

Значення показника,
км3
на сучасному рівні
водоспоживання

1 Прибуткова частина
1.1 Водовіддача
Всього по п. 1

27,3
27,3
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2 Витратна частина
2.1 Водоспоживання
2.2 Санітарний попуск в лиман
2.3 Випаровування з дніпровських
водосховищ
2.4 Безповоротна фільтрація
з
Всього по п. 2
Каховського водосховища
3 Баланс

6,79
15,8
3,5
1,0
27,09
+0,21

3.5.2 Сучасний стан техногенного навантаження на водні ресурси Каховського
водосховища та нижнього Дніпра.
Аналіз об’ємів забору води та скидів стічних вод і забруднюючих
речовин
у
них,
а
також
результатів
гідроекологічних
досліджень
на
Каховському водосховищі та у нижньому б’єфі Каховського гідровузла виконано Українським
науково–дослідним інститутом водогосподарсько–екологічних проблем (УНДІВЕП) Дані
актуалізовані розробниками Звіту за статистичними матеріалами 2017 року.
Сучасний рівень техногенного навантаження на водні ресурси Каховського водосховища
та Нижнього Дніпра оцінюється як дуже значний, що зумовлено великими обсягами
водоспоживання та водовідведення.
Використання свіжої води становить у цілому 1034,74 млн м3, 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 забором 913,71 млн м3 води або 87,7% загального споживання,
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% загального об'єму використаної свіжої води, потім комунальне – 7,1% та сільське – 6,5% господарства.
Порівняно з 1990 р. забір води у 2017 р. у регіоні дослідження зменшився майже удвоє, а
об'єм використаної води – у пять раз, що зумовлено скороченням водопостачання промисловості
внаслідок спаду виробництва та зменшення подачі води на зрошення.
У 2017 р. у Каховське водосховище сумарно з 18,3 млн м3 забруднених (без очищення та
недостатньо очищених) і нормативно очищених стічних вод скинуто 13,3 тис. т мінеральних
речовин (за сухим залишком), у тому числі близько 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 БСКповн), 12 т амонійного нітрогену, 4 т нітритного і 902 т
нітратного нітрогену, 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 близько 3 т органічних речовин токсичної дії (нафтопродукти – 1,1
т, СПАР – 1,96 т).
Основними забруднювачами Каховського водосховища і пониззя р. Дніпро є підприємства
комунального господарства та промисловості, які дають майже 100% загальних скидів
забруднюючих речовин (рис. 3.6) Найбільш гострою проблемою є відведення стічних вод з м.
Берислав. У зв'язку з аварійною ситуацією на каналізаційній мережі міста з 2002 р. здійснюється
скид неочищених стічних вод у Каховське водосховище в обсязі 150–180 тис. м3. Через
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відсутність коштів терміни ліквідації аварійної ситуації залишаються невизначеними.

Рис. 3.6. Основні дерела скидів стічних вод в басейні нижнього Дніпра
Промисловість представлена переважно енергетичним комплексом. На сьогодні через
нестабільну роботу промислові підприємства забруднюють воду Каховського водосховища
меншою мірою, ніж 20 років тому. Їх частка у забрудненні водних об'єктів регіону досліджень не
перевищує 14% загального скиду забруднюючих речовин. Вони переважно розташовані на
Каховському водосховищі. У зв'язку з різким зменшенням зрошення площ, частка сільського
господарства у забрудненні водних об'єктів не перевищує 2%.
Крім точкових джерел забруднення слід зазначити і несанкціоновані аварійні скиди, що
надходять у водні об'єкти від різних водокористувачів, та невраховані забруднення від дифузних
джерел. Здебільшого такі забруднюючі речовини надходять з поверхневим стоком з
сільськогосподарських угідь і від промислових підприємств. Але цей вид забруднення у роботі
не враховували через брак достовірних вихідних даних.
Для здійснення екологічної оцінки якості води Каховського водосховища і р. Дніпро до м.
Херсон проаналізовано дані 22 пунктів спостережень Українського гідрометеорологічного
центру та Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, 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 – 2001 р. (об'єм стоку у басейні Дніпра 42,3 км3), середніми за
водністю – 2005 і 2009 рр. (об’єми стоку відповідно 55,6 і 51,0 км3) і багатоводним – 2013 р.
(об’єм стоку 63,5 км3). Оцінку якості зазначених водних об’єктів виконано за компонентами
сольового складу, трофо–сапробіологічними критеріями та критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії згідно вимог «Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за
відповідними категоріями», що діяла на час проведення досліджень.
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Мінералізація води Каховського водосховища і пониззя р. Дніпро у вегетаційний період
(з весни до осені) суттєво не змінюється та становить до 370 мг/дм3 за середніми значеннями та
до 400 мг/дм3 – за найгіршими. Не відрізняється мінералізація дніпровської води і у різні за
водністю роки. Так, у багатоводний 2013 р. вона становила близько 363 мг/дм3 за середніми
значеннями і до 400 мг/дм3 за найгіршими. У маловодному 2001 р. на пригирловій ділянці р.
Дніпро мінералізація зменшилася до 340 мг/дм3 за середніми значеннями і залишилася на такому
ж рівні за найгіршими (450 мг/дм3). У середні за водністю роки (2005 і 2009) мінералізація
становила 370 мг/дм3 за середніми значеннями та до 400 мг/дм3 за найгіршими.
Протягом всього періоду спостережень на репрезентативних ділянках Каховського
водосховища та пониззя р. Дніпро значення індексу сольового складу у цілому залишається
майже незмінним: І1 = 2,0, категорія 2, субкатегорія 2, ІІ клас якості за найгіршими значеннями і
І1 = 1,7, категорія 2, субкатегорія 2(1), ІІ клас якості – за середніми.
Порівняння результатів оцінки якості води на репрезентативних ділянках Каховського
водосховища і пониззя р. Дніпро за узагальненими показниками та характеристиками сольового
складу у вегетаційний період у 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 (Алекін, 1970) вода усіх
ділянок досліджень вибраних водних об'єктів відноситься до гідрокарбонатного класу групи
кальцію, другого–третього типу.
Води приток Каховського водосховища Конки, Томаківки і Базавлука є більш
мінералізованими. Це обумовлено тим, що у Степовій зоні, яка характеризується перевищенням
випаровування над атмосферними опадами і значним поширенням практично водонепроникних
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 мг/дм3 влітку, 1500
мг/дм3 взимку) і навіть до 3000 мг/дм3 (р. Конка влітку – 2282 мг/дм3 і взимку – 2695 мг/дм3). Але
слід зазначити, що всі перелічені притоки мають незначний річний стік (від 0,04 до 0,8 км3) і у
порівнянні з основним водотоком не можуть суттєво впливати на ступінь мінералізації води
Каховського водосховища.
3.6. Сучасна гідроекологічна характеристика Каховського водосховища та пониззя
р. Дніпро
Постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 року № 336 «Про
затвердження плану управління річковим басейном» передбачена структура плану, у тому числі
деталізація опису загальної характеристики поверхневих і підземних вод району річкового
басейну. Масив поверхневих вод (МПВ) визначається Статтею 1 Водного кодексу України як
поверхневий водний об’єкт або його частина. МПВ є одиницею управління, на яку спрямована
основна екологічна мета планів управління – досягнення «доброго» екологічного стану або
«доброго» екологічного потенціалу. Згідно з «Методикою віднесення МПВ до одного з класів
екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або
істотно зміненого МПВ до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно
зміненого масиву поверхневих вод», затвердженою наказом Міністерства екології та природних
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ресурсів України 14 січня 2019 р. № 5, гребля Каховської ГЕС розділяє два масиви – Каховське
водосховище (істотно змінений масив поверхневих вод) та р. Дніпро від Каховської ГЕС до
верхів’я Дніпро-Бузького лиману.
Режим (частота та інтенсивність) і об'єм попусків Каховської ГЕС визначають в
основному водний режим гирлової ділянки Дніпра, від якого у свою чергу залежить
функціонування екосистем русла, водойм і заплавних масивів, співвідношення процесів
самоочищення та самозабруднення, якість води і біопродуктивність, переміщення солоних вод.
3.6.1. Особливості рівневого режиму гирлової ділянки Дніпра
Починаючи з 1956 р., на фоні загального зменшення стоку і зниження висоти весняного
водопілля, вирішальне значення для функціонування екосистеми пониззя Дніпра набули
нерівномірні впродовж доби та тижня попуски Каховської ГЕС. Вони зумовлюють короткочасні
коливання рівня води більшу частину року (крім весняних місяців).
Саме після введення в дію Каховської ГЕС в екосистемі пониззя Дніпра з’явився новий
чинник її функціонування – короткочасні добові коливання рівня води, величина та
повторюваність яких є вирішальними у формуванні сучасного стану водних об’єктів
досліджуваної ділянки.
Відчутну роль у водному режимі дельти Дніпра відіграють також коливання рівня води у
східній частині Дніпровсько-Бузького лиману, зумовлені згінно–нагінними, припливними,
сейшевими, бризовими та іншими явищами, які частково розповсюджуються до греблі
Каховської ГЕС. В результаті в основному руслі, протоках, заплавних водоймах та інших
елементах водної системи гирлової ділянки Дніпра практично впродовж всього року (за винятком
весняних періодів високої водності, коли Каховська ГЕС працює рівномірно) відбуваються
короткочасні коливання рівня води. Завдяки цим коливанням у літньо–осінній період значні
об’єми дніпровської води надходять до заплавних водойм і у понижені ділянки заплави, що
забезпечує існування заплавних гідробіоценозів і реалізацію їх самоочисної здатності.
Одним із шляхів відновлення екологічно сприятливого режиму роботи Каховської ГЕС
може стати введення в експлуатацію Каховської ГЕС–2, що дозволить здійснювати добове
регулювання в піковому режимі, що призведе до змін амплітуди коливань рівня води (Додаток
5.1) та змін швидкостей течій в пониззі Дніпра
Варто відмітити, що розрахунок значень періоду водообміну заплавних водойм регіону
(Тимченко, 2006) проводився з урахуванням не лише коливань рівня води створених попусками
Каховської ГЕС, а і природних коливань у Дніпровсько-Бузькому лимані, спричинених згінно–
нагінними, припливно–відпливними явищами, сейшами. Їх вплив на водообмінні процеси дельти
Дніпра достатньо суттєвий. На морському краю дельти, у районі с. Кізомис, середнє добове
значення за багаторічний період спостережень становить 0,13 м. Поширення цих коливань вглиб
гирлової ділянки відчутне майже по всій дельті і практично втрачається у пригирловій ділянці
пониззя Дніпра, де не перевищує 1–2 см за добу.
Об’єм попусків є досить важливим чинником функціонування екосистеми гирлової
ділянки Дніпра в літньо-осінній період, оскільки він визначає фон водності річки. На основі
матеріалів багаторічних натурних гідроекологічних спостережень, за допомогою сучасних
методів було розраховано і проаналізовано баланс продукційно-деструкційних процесів у кожній
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з підсистем гирлової ділянки Дніпра при різних об’ємах попусків Каховської ГЕС (Минаева,
2014).
Русловій мережі при малих об’ємах попусків (середньодобова витрата менше 470 м3/с)
притаманне істотне збільшення концентрації легкодоступної органічної речовини, при великих
попусках переважають процеси самоочищення.
Для основної маси заплавних водойм гирлової ділянки Дніпра (період зовнішнього
водообміну 5–12 діб) баланс продукційно-деструкційних процесів у літній час позитивний при
середніх добових попусках нижче 1500 м3/с, що обумовлює їх високий біопродукційний
потенціал. Тому заплавні водойми практично при будь-яких реальних об’ємах попусків у цей
період є постачальниками органічної речовини у руслову мережу. Причому найбільш активно
відбувається забруднення органічними речовинами із заплавних водойм (до 3–5 г О2/м3 за добу
за БСКповн) при середньодобових попусках менше 650 м3/с.
Продукційно–деструкційні процеси у русловій мережі гирлової ділянки Дніпра в цілому
збалансовані в умовах існуючого нерівномірного режиму попусків при водності з середньою
добовою витратою води 470 м3/с. Попуск води такого об’єму називається екосистемним та є
константою, що характеризує внутрішньоводоймові процеси екосистеми.
При зменшенні об’ємів попусків починають переважати процеси самозабруднення. Так,
якщо постійно здійснювати попуски з витратою 300 м3/с, то на 25-й день у гирловому
замикаючому створі Дніпра концентрація органічної речовини лише за рахунок продукування
органіки екосистемою може збільшити БСКповн на 8–10 г О2/м3. Збільшення об’ємів попусків
зумовлює посилення процесів самоочищення і покращення якості води. Сумарний ефект
зниження концентрації органічної речовини у дельті відмічається у діапазоні витрат від 470 до
1250 м3/с. Подальше збільшення об’ємів попусків мало впливає на підсумкові показники, більш
того, дещо знижує очисний потенціал гирлової ділянки Дніпра за рахунок меншого часу
перебування води в ній.
Методика розрахунку продукційно–деструкційного балансу дозволяє встановлювати
об’єм попуску Каховської ГЕС, необхідний для нейтралізації екосистемою пониззя Дніпра
забруднення органічними речовинами, що продукуються самою екосистемою та надходять
ззовні у вигляді антропогенного навантаження, тобто екологічний попуск. Він не постійний і
включає екосистемний попуск і так звану санітарну надбавку, яка забезпечує самоочищення
системи від антропогенного забруднення. Екологічний попуск завжди більший екосистемного.
Так, при антропогенному навантаженні більше 40 т за добу, яке реально відмічалось, екологічний
попуск повинен складати близько 530 м3/с.
В сучасних умовах можливе деяке зменшення об’ємів попусків. У цьому зв’язку є поняття
екстремальних (або цільових) попусків. Екстремальні – це попуски з сереньодобовими витратами
води, які забезпечують нормативні граничні концентрації органічної речовини (за БСК повн) у
замикаючому чи будь-якому іншому заданому створі.
Регулювання попусків води та екологічно обґрунтований режим роботи Каховського
гідровузла є найбільш реальним заходом покращення гідрологічних умов функціонування їх
екосистем. Хоча цей метод оптимізації водообмінних процесів потребує значних економічних
витрат, він є ефективним для покращення стану всієї екосистеми пониззя Дніпра у цілому.
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У зв’язку з процесами глобального потепління та їх впливом на морські акваторії Півдня
України у найближчі десятиліття очікується підняття рівня Чорного моря та, як результат,
посилення впливу денівеляцій рівня у морі у Дніпровсько-Бузькому лимані на рівневий режим
дельти Дніпра. За останні 60 років рівень Чорного моря підвищився до 20 см, тобто в середньому
близько 0,333 см/рік. Рівняння лінійного тренду швидкості підняття рівня моря (SL) за період з
1945 по 2009 рр. виглядає наступним чином:
SL = 0,2143 Х + 57,257,
де Х – кількість років.
Прогнози щодо збільшення впливу морських вод та зменшення річкових на водні
екосистеми гирлової ділянки Дніпра у нинішній час вже частково підтвердились на окремих
епізодах експедиційних матеріалів. Подальше збільшення рівня моря може послабити вплив
річкових вод на екосистеми гирлової ділянки Дніпра, особливо її дельти. Збільшення впливу
морських вод на гирлову ділянку Дніпра у подальшому здатне змінити як рівневий режим, так і
абсолютні значення рівнів води в регіоні.
При штормових вітрах, особливо у періоди невеликої водності, на Дніпрі також
спостерігаються згінно-нагінні явища. Руслова мережа гирлової ділянки Дніпра простягається з
північного сходу на південний захід, тому вітри цих напрямів утворюють згін чи нагін води.
Встановлено, що при витратах води в Дніпрі більше 1900 м3/с вплив цих явищ на зміну рівня
незначний.
Сукупність зазначених чинників формує досить різноманітну та переважно нестійку
просторово-часову картину рівневої поверхні води вздовж гідрографічної мережі гирлової
ділянки Дніпра.
3.6.2. Гідрохімічна характеристика
Гідрохімічна оцінка якості води Каховського водосховища та нижнього б'єфу Каховського
гідровузла виконана на підставі даних Центральної геофізичної обсерваторії у 2012–2017 рр.,
гідрохімічної лабораторії Каховської гідрометобсерваторії Департаменту екології та природних
ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації у 2014 р., Дніпровського басейнового
управління водних ресурсів у 2015 р. та польових досліджень Херсонської гідробіологічної
станції та Інституту гідробіології НАН Укрїни у 2018 р. (Характеристика стану вод Каховського
водосховища і пониззя р. Дніпро протягом 2001, 2005, 2009 і 2013 рр. Електронні версії). На час
проведення досліджень нормативними документами, на підставі яких проводилась оцінка, були:
- СанПИН 4630–88 «Санитарные правила и норми охраны поверхностных вод от
загрязнения»;
- Гранично-допустимі концентрації (ГДК) і орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ
забруднюючих речовин для води рибогосподарських водойм;
Нормативи екологічної безпеки водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного
господарства щодо ГДК органічних і мінеральних речовин у морських і прісних водах,
затверджені наказом Міністерства аграрної політики України № 471 від 30.07.2012 р.
Таблиця 3.5. Гідрохімічні показники води на контрольних створах
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Показники
БСК5, мг О2/дм3
Феноли, мг/дм3

Берислав,
2 км нижче
міста

Н.Каховка
в межах
міста

Н.Каховка
1 км нижче
міста

Херсон
в межах
міста

Херсон
1 км вище
міста

2,91–2,89

2,91–2,90

2,91–2,60

4,5

3,0

0,001

0,001

0,001– 0,002 0,001–0,001 0,002–0,001

Нафтопродукти,
мг/дм3

0,02–0,01

0,02–0,01

0,02–0,02

0,3

0,05

СПАР, мг/дм3

0,01–0,01

0,01–0,01

0,01–0,01

0,5

0,028

Нітроген амонійний,
мг N/дм3

0,34–0,35

0,33–0,33

0,34–0,34

2,0

0,5–1,0

Нітроген нітритний,
мг N/дм3

0,013–0,012

0,012–0,011 0,011–0,011

3,3

0,024

0,35–0,34

45

9,1

0,336–0,268 0,348–0,270

–

–

Нітроген нітратний, мг N/дм3
Фосфор (загальний),
мг/дм3

0,34–0,34
0,348–0,284

Купрум, мкг/дм3

0,34–0,33

–

2,8–1,6

3,2–1,6

1000

0,001

–

17–9

13–11

1000

0,01

Ферум (загальний), мг/дм

–

0,19–0,05

0,16–0,04

0,3

0,1

Манган, мкг/дм3

–

11–18

8–9

0,1

0,01

0,05

0,001

Цинк, мкг/дм3
3

Хром+6, мг/дм3

0,002–0,003

0,002–0,003 0,002–0,003

На підставі отриманих даних згідно з екологічною класифікацією «Методики екологічної
оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями» (Методика…, 1998) 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 рівнем рН
до II (3 кат.) класу (добра);
- за прозорістю – у Каховському водосховищі до I (1 кат.) класу (відмінна), у нижньому
б'єфі до I (1 кат.) – II (2 кат.) класів (відмінна та дуже добра);
- за кількістю розчиненого кисню – у 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 нітрогену – до III (4 кат.) класу (слабко забруднена),
нітратного нітрогену 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.) –
ІІІ (4 кат.) класів («досить чиста», «слабко забруднена»);
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- за вмістом загального феруму – до I (1 кат.) – III (4 кат.) класів (від «дуже чиста» до
«слабко забруднена»);
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Рис.3.7. Схема розташування постів спостережень мережі гідрометслужби України у верхньому і нижньому б’єфах Каховського
водосховища
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- за вмістом важких металів: купруму та цинку до II (2 кат.) – ІІ (3 кат.) – ІІІ (4 кат.) класів
(«чиста», «досить чиста» та «слабко забруднена»), мангану – до I (1кат.) – ІІ (2 кат.) класів («дуже
чиста» та «чиста»).
За результатами даних Центральної геофізичної обсерваторії, гідрохімічної лабораторії
Каховської гідрометобсерваторії Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської
обласної державної адміністрації та Дніпровського басейнового управління водних ресурсів,
воду Каховського водосховища та нижнього б'єфу у 2012–2015 рр. за більшістю показників
можна віднести до I, II, III класів якості («відмінна», «добра» та «задовільна»), до категорій від
«дуже чиста» до «помірно забруднена».
З 1 січня 2019 р. діє «Порядок здійснення державного моніторингу вод України»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF/paran11), втім дані спостережень за цією
методикою на час формування поточного розділу Звіту не оприлюднені.
Каховське водосховище
Як показали результати багаторічних досліджень, рН води Каховського водосховища
знаходиться у межах 7,0–8,6, при цьому цей показник мало змінювався з роками. У 2018 р. під
час експедиційних виїздів з метою актуалізації гідрохімічних параметрів у районі досліджень рН
води знаходилось в межах 8,63–8,90 і не виходило за межі усталених багаторічних значень.
Вміст розчиненого у воді кисню протягом багаторічного існування водосховища зазнавав
значних коливань, що визначались інтенсивністю впливу як абіотичних, так і біотичних
чинників. У різні роки його концентрація змінювалась від 3,4 до 14,5 мг/дм3. Ступінь насичення
води киснем варіював від 24 до 133%. Протягом останніх років концентрація розчиненого кисню
не зазнавала істотних коливань, що пов’язано зі зниженням інтенсивності «цвітіння» води влітку,
а також стабілізацією режиму експлуатації водосховища. Лише за певних гідрометеорологічних
умов можлива інтенсифікація поглинання кисню муловими донними відкладами та його витрати
на процеси окиснення речовин. У таких випадках насичення води киснем може знижуватись до
20%. У цілому спостерігається покращення режиму у зимовий період (ступінь насичення навіть
у придонних шарах становить близько 50%). Покращилась ситуація весною і восени. Лише влітку
можливі напружені умови, викликані режимом річкового стоку у верхню ділянку і
антропогенним впливом. В останні роки до цього слід додати також вплив кліматичних змін,
зумовлених тривалою сонячною радіацією, зниженням стоку з вищерозташованих водосховищ.
Однак усереднені щорічні показники концентрації розчиненого у воді кисню мало відрізняються
між собою, знаходячись на рівні 9,2–9,5 мг/дм3.
У літньо-осінній період 2018 р. у нижній ділянці біля греблі Каховського водосховища
також спостерігалися сприятливі умови за вмістом розчиненого кисню. Його концентрація в цей
час коливалась в межах 9,2–9,9 мг/дм3, а насичення води розчиненим киснем становило 106–
114%.
За роки існування водосховища мінералізація його води змінювалась з тенденцією
суттєвого зростання в останні роки (Гидрология…, 1989). Вона збільшилась в середньому з 275
до 380 мг/дм3. Приблизно такою ж мінералізація води залишається і останнім часом. У нижній
частині водосховища, особливо в пригреблевій ділянці мінералізація іноді зростає до 600–800
мг/дм3. Проте антропогенний вплив на водосховище проявився не лише у збільшенні
мінералізації, але і відчутній зміні йонного складу води. Так, зокрема, відносний вміст сульфатів
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зріс удвічі, хлоридів – в 1,5 разу, суми іонів натрію і калію – втричі. Ці зміни впливають на якість
води, що використовується для питного і зрошувального постачання. Зміна йонного складу води,
напевно, впливає на розвиток водних рослин і співвідношення їх різних видів.
У 2018 р. мінералізація води у нижній частині Каховського водосховища біля греблі
становила 239–248 мг/дм3, що приблизно на 100 мг/дм3 менше середньобагаторічного значення.
Це може свідчити про ситуативне зменшення антропогенного навантаження. Вміст у воді
неорганічних форм нітрогену і фосфору визначали з використанням загальновживаних
фотометричних методик. Для визначення амонійного нітрогену застосовували сегнетову сіль з
реактивом Несслера, нітритів – реактив Грісса, нітратів – саліцилат натрію, а неорганічного
фосфору – амоній молібдат з аскорбіновою кислотою (Аналітична…, 2007).
Результати багаторічних досліджень показали, що концентрація амонійного нітрогену у
воді Каховського водосховища змінювалась у межах 0,29–1,84 мгN/дм3, складаючи в середньому
0,61 мгN/дм3. Зниження інтенсивності «цвітіння» певною мірою проявилось і в режимі
амонійного нітрогену. Намітилась тенденція деякого його зниження в середині 90-х років
минулого століття та зростання на початку 2000-х .
У маловодні роки у місцях скиду стічних вод влітку концентрація NН4+ може зростати до
2,0 мгN/дм3.
Концентрація феруму як важливого біоелемента у воді Каховського водосховища
знаходиться у широких межах – від зовсім незначних до 1,7 мг/дм3. Можливо, це зумовлено його
накопиченням у складі завислих речовин. Середня ж концентрація феруму на початку 2000-х
років не перевищувала 0,12–0,15 мг/дм3.
Формування органічних речовин Каховського водосховища відбувається переважно за
рахунок надходження з верхніх водосховищ та внутрішньоводоймових процесів. За загальними
показниками вмісту органічних речовин (ПО, БО), їх концентрація в 1,2–1,5 разу нижча, ніж у
Київському водосховищі.
Заключне в каскаді Каховське водосховище акумулює значну кількість токсикогенного
стоку. Внаслідок цього концентрації важких металів як у воді, так і у донних відкладах, як
правило, вищі, ніж у Київському, яке меншою мірою зазнає антропогенного впливу. Це випливає
з даних щодо вмісту розчинених форм металів: Mn – 15,4–76,0 (в середньому 44,8) мкг/дм3; Сu –
11,5–58,4 (43,5); Рb – 6,5–21,4 (14,6); Сr – 15,6–54,8 (38,4). Загальні концентрації металів дещо
більші, оскільки певна їхня частина переноситься водним потоком у складі завислих речовин.
Пониззя Дніпра
У кінці червня та на початок вересня 2018 р. вміст розчиненого кисню зазнавав змін в
просторі та часі. Його мінімальні значення були характерні для осені, а також влітку у
придонному шарі води. Важливою особливістю кисневого режиму на ділянці пониззя Дніпра
нижче м. Херсон до гирла було зниження концентрації розчиненого кисню під час проникнення
солоного клину. Якщо концентрація розчиненого кисню влітку коливалась в межах 4,1–9,3
мг/дм3, то восени вона становила лише 0,9–6,8 мг/дм3. В окремі дні вміст розчиненого кисню у
вересні 2018 р. не піднімався вище 2,5 мг/дм3, навіть у поверхневому шарі, що спостерігалось
при надходженні солоної води в межах с. Кізомис. У с. Дніпровському і м. Херсон концентрація
розчиненого кисню знижувались лише біля дна до 2,4–3,1 мг/дм3 так само під час формування
солоного клину біля дна. Низький вміст розчиненого кисню і, напевно, високі концентрації
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сірководню у солоній воді призвели до замору риби на Рвачу від с. Кізомис на декілька кілометрів
вгору за течією (рис. 3.8). Цей приклад свідчить про важливість достатніх попусків Каховської
ГЕС для недопущення проникнення солоної води до пониззя Дніпра.

Рис. 3.8. Масовий замор риби в рукаві Рвач біля с. Кізомис 5–6 вересня 2018 р.
У 2018 р. влітку та восени концентрація амонійного нітрогену і неорганічного фосфору
становила відповідно 0,015–1,696 і 0,013–0,515 мг/дм3. Максимальні значення були характерні
для придонного шару води. Це свідчить про те, що, за 35–40 років ситуація за вмістом амонійного
нітрогену та неорганічного фосфору суттєво не змінилась, а тому говорити про домінування
процесів самоочищення у пониззі Дніпра не можна. Результати досліджень вказують на вторинне
забруднення водного середовища сполуками неорганічного нітрогену і фосфору, які за дефіциту
кисню надходять з донних відкладів.
Зниження попусків прісної води з Каховського водосховища в нижню частину Дніпра
призводить до значного збільшення у воді лиману концентрації сполук важких металів.
Результати багаторічних досліджень свідчать про те, що в літньо-осіннні період вона стає більш
ніж у два рази вищою порівняно із зимовим і весняним сезонами (Гидрология…1989).
3.6.3. Радіоекологічна ситуація
Радіаційний стан водних об'єктів басейну Дніпра в останні роки визначається переважно
техногенними радіонуклідами, що змиваються з водозаборів, забруднених внаслідок аварійних
викидів з Чорнобильської АЕС. Оскільки на теперішній час головним шляхом надходження
радіонуклідів до Київського водосховища з подальшою міграцією по каскаду Дніпровських
водосховищ залишаються води р. Прип'ять, то умови формування поверхневого стоку на
території її водозбору, насамперед на території зони відчуження, мають вирішальний вплив на
радіаційний стан вод всього Дніпровського каскаду. У січні – червні 2018 р. гідрометеорологічні
умови, що склались у 30–км зоні відчуження, не призводили до ускладнень радіаційної ситуації
на водних об'єктах зони і Дніпровської водної системи. По довжині Дніпровського каскаду
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водосховищ внаслідок процесів седиментації і розбавлення дніпровської води більш чистими
водами бокових приток вміст радіонуклідів зменшується. У Каховському водосховищі у районі
Нової Каховки у 2018 р. концентрацій стронцію-90 і цезію-137 у середньому за півроку становили
відповідно 26 і 0,40 Бк/м3 (у 2013 р. аналогічні показники становили 29 та 0,43 Бк/м3).
3.6.4 Гідробіологічна характеристика масивів поверхневих вод, що межують з
Каховською ГЕС
Для актуалізації стану гідроекосистем пониззя Дніпра та Каховського водосховища
Херсонською гідробіологічною станцією НАНУ та Інститутом гідробіології НАНУ у 2013–2014
та 2018 рр. проведені комплексні дослідження, основні результати яких наведені нижче.
3.6.4.1.Фітопланктон
Фітопланктон Каховського водосховища
Незважаючи на найпівденніше положення Каховського водосховища у каскаді, значну
площу акваторії і складність конфігурації, його фітопланктон досить одноманітний; зазвичай він
представлений 4–5 домінантними видами (Растительность… 1989). Навесні домінують діатомові
водорості, влітку – синьозелені, восени – синьозелені та діатомові. Середня кількість видів у
пробі з центрального плеса коливається у межах 13–22, а у період «цвітіння» води синьозеленими
водоростями складає 8–15 видів. Для водосховища характерна 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 близько 700 видових та внутрішньовидових таксонів водоростей..
Найбільш різноманітно представлені зелені водорості – 238 видів, на другому місці за видовим
різноманіттям діатомові – 203 та синьозелені – 106 видів.
Щорічно по всьому водосховищу відбувається, як правило, два спалахи «цвітіння» води:
весняне у березні – квітні при температурі води в інтервалі 4–8°С – діатомовими водоростями, та
літньо-осіннє з середини червня до початку жовтня при температурі води вище 19°С –
синьозеленими водоростями. Його інтенсивність коливається у різних частинах водосховища, а
також по роках і залежить від метеоумов, ступеню водообміну ділянки, забезпечення біогенними
елементами. У літній період «цвітіння» води може спостерігатися на 80–95% площі акваторії
водосховища, особливо воно виражене в озерній частині. Під час інтенсивного «цвітіння» вода у
водосховищі стає непридатною для питного водопостачання. Існуючі споруди водопідготовки у
літній період працюють з перевантаженням через проведення додаткових промивок фільтрів з
метою досягнення необхідних показників якості води перед подачею у мережі водопостачання
населених пунктів. Після відмирання водоростей і у процесі їх гниття у воді Каховського
водосховища різко зменшується вміст розчиненого кисню, зростає забруднення біогенними
речовинами, що значно погіршує якість води. Крім цього, синьозелені водорості (Microcystis,
Апаbаепа) виділяють токсини, які негативно впливають на процеси природного самоочищення
водойм, а також ведуть до загибелі гідробіонтів та масових задух риб у водоймі.
За складом водоростей-індикаторів ступінь забруднення більшості ділянок Каховського
водосховища відноситься до α-мезосапробної зони (індекс сапробності коливався від 1,94 до
2,73), що характеризує воду водосховища як помірно забруднену. У той же час за середньою
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чисельністю фітопланктону води Каховського водосховища відносяться до полі-гіпертрофних,
що є суттєвим компонентом екологічного ризику.
Фітопланктон пониззя Дніпра
Дослідженнями у сучасний період (Мінаєва, 2006, 2008, 2010, 2014; Кутіщев та ін., 2018) а
також за даними, отриманими у червні та вересні 2018 р., встановлено, що фітопланктон пониззя
Дніпра формується головним чином під впливом планктостоку з Каховського водосховища,
внутрішньоводоймних процесів та фітопланктону заплавних водойм. Він характеризується
високим видовим різноманіттям (загалом зареєстровано 488 видів і внутрішньовидових таксонів
водоростей з дев’яти відділів (табл. 3.6).
Таблиця 3.6. Таксономічний склад водоростей водних об’єктів пониззя Дніпра
Водні об’єкти пониззя Дніпра
ВІДДІЛИ
Руслова мережа
Заплавні водойми
Cyanophyta
81(97)
95(110)
Euglenophyta
47(49)
39(43)
(Cyanoprokariota)
Dinophyta
13(13)
8(9)
Cryptophyta
8(8)
7(7)
Chryzophyta
22(22)
13(13)
Bacillariophyta
77(85)
76(93)
Xanthophyta
4(4)
5(5)
Chlorophyta
138(144)
176(184)
Streptophyta
8(9)
22(24)
Всього
398(431)
441(488)
Водорості нижнього Дніпра належать до 128 родів, 55 родин і 6 підродин, 11 класів.
Провідне значення у формуванні таксономічної різноманітності належить діатомовим, зеленим і
синьозеленим водоростям. У заплавних водоймах нижнього Дніпра найбільш численні за
видовим складом відділи Chlorophyta, Cyanophyta (Cyanoprokariota), Bacillariophyta – їх частки
становили відповідно 38, 22, 19% загальної кількості видів, різновидностей і форм, а у русловій
мережі – відповідно 33, 22 і 20%. Їх сумарна частка у флористичному спектрі досягає 84–95%.
Розподіл фітопланктону у пониззі Дніпра характеризується значною нерівномірністю. На
цій ділянці відбувається істотна перебудова структури альгологічних планктонних угрупованьфітопланктон нижньої ділянки Каховського водосховища, що характеризується як озерний,
зазнає змін при проходженні через турбіни електростанції, потім при відновленні річкового
гідрологічного режиму вниз за течією річки характер фітопланктону змінюється на
потамофільний за рахунок збільшення кількості діатомових водоростей, зниження кількості
зелених і синьозелених, а також появи евгленових – показників органічного забруднення. Так,
мінімальною кількістю видів характеризується ділянка, розташована між греблею Каховської
ГЕС і Антонівським мостом. Тут за час досліджень виявлено 92 таксони рангом нижче роду.
Місто Херсон є значним джерелом забруднення, у тому числі біогенними елементами, що
впливає на ділянку нижнього Дніпра нижче за течією. Крім цього, посиленій вегетації водоростей
сприяє зниження швидкості течії та збагачення видового складу фітопланктону водоростями з
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численних дельтових озер. У межах дельтової ділянки Дніпра, від Херсону до лиману (по рукаву
Рвач) відбувається подальша перебудова фітопланктонного угруповання – збільшення частки
видів зелених та евгленових водоростей та зменшення синьозелених і діатомових. В цілому,
дельтова ділянка нижньої течії Дніпра характеризується більш високою видовою
різноманітністю (на херсонській ділянці виявлено 147 видових і внутрішньовидових таксонів
водоростей, у планктоні Рвача – 129), а також збільшенням частки діатомових та евгленових
водоростей, зниженням частки синьозелених і зелених у порівнянні з придельтовою ділянкою.
Крім того, сучасними дослідженнями показано, що ділянка нижнього Дніпра у районі м.
Херсон характеризується збільшенням показників рясності планктонних водоростей порівняно з
іншими ділянками, що свідчить про інтенсивне антропогенне забруднення. Однак у р.
Вірьовчині, в яку надходять стічні води міста, видовий склад фітопланктону збіднений, з
низькими кількісними показниками. Основу біомаси фітопланктону досліджуваної акваторії
впродовж всього періоду досліджень формують діатомові, зелені та синьозелені водорості, їхня
загальна масова частка становить 88,6%. При цьому у літньо–осіннні період домінуюче значення
належить синьозеленим водоростям – до 50% загальної біомаси.
На другому місці знаходяться діатомові водорості з приблизно рівним співвідношенням –
у межах 22,4–24,5%. Зелені водорості найбільшого значення набули у Дніпровському лимані
(20,4%). Значення інших систематичних відділів фітопланктону — динофітових, евгленових,
золотистих та жовтозелених – у формуванні біомаси є значно меншим (від 0,4 до 6,7%).
Натурні дослідження фітопланктону, проведені у 2018 р. у нижній частині Каховського
водосховища та пониззі Дніпра, дозволили зареєструвати 278 видів та внутрішньовидових
таксонів водоростей з семи відділів. Найбільш широко були представлені зелені, діатомові та
синьозелені – відповідно 97, 80 і 26 таксонів. Мінімальне видове багатство відмічено у верхньому
і нижньому б’єфах Каховської ГЕС, при цьому загальна картина розподілу флористичних
спектрів відрізнялась незначно.
Відмінності між сезонами і окремими ділянками яскраво проявились в аспекті кількісних
показників – у другій половині червня за чисельністю переважали зелені водорості, серед яких
найбільшу частку складали хлорококові, також на окремих ділянках значною була частка
вольвоксових, що вказує на наявність легкодоступних органічних речовин у воді. За біомасою
переважали центричні діатомові; субдомінантом виступали динофітові. У вересні 2018 р.
відмінності кількісних показників нівелювались за рахунок «цвітіння».
Фактором, що негативно впливає на розвиток гідробіоти, включаючи організми вищих
трофічних рівнів є підвищенний під час «цвітіння» вміст ціанотоксинів.
3.6.4.2. Зоопланктон
Зоопланктон Каховського водосховища
Зоопланктон Каховського водосховища представлений переважно інфузоріями,
коловертками, гіллястовусими та веслоногими ракоподібними, велігерами молюсків.
Горизонтальний та вертикальний його розподіл акваторією, якісні та кількісні показники значно
змінюються по роках та по ділянках водосховища. У русловій частині через значну швидкість
течії переважають коловертки, при просуванні до греблі збільшується частка ракоподібних. До
видів, які визначають риси фауни водосховища, відносяться коловертки Brachionus caliciflorus,
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Keratella cochlearis, Euchlanis calpidia, Asplanhna priodonta, гіллястовусі рачки Daphnia cuculata,,
Bosmina longirostris, веслоногий рачок Acantocyclops americamus. Ця група має стабільний склад,
високу чисельність та частоту зустрічання.
Кількісні показники біомаси зоопланктону характеризуються значною просторовою
мінливістю (у весняний період 2012 р. на окремих станціях – до 3,5 г/дм3). Показники
середньосезонної біомаси коливаються у межах 0,84–1,98 г/м3, загальної біомаси зоопланктону –
0,9–2,0 г/м3. Спостерігається нарощування біомаси від вершини до пониззя, тобто найбільш
продуктивною за зоопланктоном є верхня частина водосховища, де його біомаса досягає 3,0 г/м3,
при чисельності 70 тис. екз/м3. Середня біомаса зоопланктону по водосховищу оцінюється як
0,55 г/дм3, продукція – 847 кг/га, що відповідає середньому рівню кормності водойм
(Домбровський, Корж, 2006; Федоненко та ін., 2010).
У порівнянні з іншими водосховищами дніпровського каскаду, у Каховському
спостерігається збіднення видового складу та чисельності планктонних безхребетних, що
пов’язано з погіршенням екологічної ситуації.
Зоопланктон пониззя Дніпра.
У 1980–х роках у складі зоопланктону пониззя Дніпра було виявлено 210 таксонів
(Днепровско–Бугская эстуарная..., 1989; Домбровський, Корж, 2006), з яких 89 – коловерток, 49
– веслоногих та 73 – гіллястовусих ракоподібних і личинки дрейсени. Загальна біомаса
коливалася в широких межах – від 0,01 до 3,37 г/м3, а загальна чисельність – від 0,07 до 943,8 тис.
екз/м3.
За видовим різноманіттям та інтенсивністю розвитку зоопланктону можна виділити
руслову частину, притоки та протоки, заплавні водойми. На русловій ділянці Дніпра домінували
веслоногі (до 49–78% від загальної біомаси), тільки у Рвачі масовими були коловертки. Літня
біомаса коливалася від 0,01 до 5,61 г/м3. У головних рукавах дельти в усі сезони основу
зоопланктону складали веслоногі (до 46–84% від загальної біомаси) при загальній літній біомасі
0,01–0,90 г/м3. Літом та восени, коли якість води значно погіршується, розвиток зоопланктону
знижується до мінімуму, а в окремих випадках типові планктонні організми зникають зовсім.
Найбільші показники біомаси зоопланктону спостерігалися у заплавних водоймах. Літня
біомаса коливалася від 0,01 до 2,23 г/м3, а в озерах Рогізне та Безмен від 0,20 до 9,16 г/м3.
Водойми з інтенсивним водообміном (1,5–2,6 діб), які значною мірою заростають водними
рослинами та з низькими показниками фітопланктону, за рівнем розвитку зоопланктону є
бідними. Зоопланктон має річковий характер, у ньому домінують переважно коловертки та
веслоногі ракоподібні. Найбільш сприятливі умови для розвитку зоопланктону складаються у
водоймах з хорошим водообміном (4–9 діб). Вони характеризуються переважно значним
розвитком водних рослин (ступінь заростання 60–100%), інтенсивним розвитком фітопланктону,
в якому домінують синьозелені та зелені водорості. В таких водоймах біомаса зоопланктону
коливалася від 0,90 до 21,0 г/м3. Основу біомаси складали гіллястовусі ракоподібні. Водойми зі
слабким водообміном (15–20 до 57 діб) та низьким ступеням заростання (15–50%)
характеризувались невисокими показниками якісного та кількісного розвитку зоопланктону.
За даними, отриманими у червні та вересні 2018 р. та за літературними даними
(Самойленко, 2008) порівняльна оцінка стану зоопланктонного угруповання на початок 1980–х
років і в сучасний період показала, що видове багатство зоопланктону в останні роки помітно
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зросло – загальна кількість видів збільшилась з 91 до 168, тобто майже вдвічі. Відповідно зросла
і кількість родів з 70 до 91. Найбільше різноманіття відмічено для родів Trichocerca, Lесапе,
Вrachionus, Euchlanis. Серед інших таксономічних груп масовими є велігери молюска Dreissena.
Сучасні дослідження на різних ділянках пониззя Дніпра показують, що склад і
співвідношення основних таксономічних, екологічних груп та домінантних видів зоопланктону
порівняно з даними попередніх періодів істотно не змінилися. Незначні зміни, що були
зареєстровані у 1980–х роках швидко нівелювалися у подальші роки (табл. 3.7).
Таблиця 3.7. Співвідношення основних таксономічних та екологічних груп зоопланктону
пониззя Дніпра
1952
1981–1982 2002–2004 2007–2008
2018
Групи
n
%
n
%
n
%
n
%
%
Зоопланктону
Rotifera
36
43
32
39
45
48
48
38
48
28
Copepoda

31

37

26

30

28

34

32

32

15

19

Сladocera

17

20

34

38

18

21

21

20

25

32

Всього

84

Прісноводні

56

66

53

60

59

69

74

73

63

81

Солонуватоводні

27

32

30

34

21

25

24

24

14

18

Морські

1

2

5

6

5

6

3

3

1

1

85

88

78

101

Примітка: n – кількість видів
У русловій частині літні показники розвитку зоопланктону були у межах 7,0–38,1 тис.
3
екз/м , 0,11–0,83 г/м3. Максимальні показники виявлені у протоці Кошовій, мінімальні – на
мілководді основного русла. Основну чисельність зоопланктону складали коловертки, а біомаси
– гіллястовусі. У плавневих водоймах найвища питома вага належала прісноводним формам, а ц
руслі Дніпра – солонуватоводним та евригалинним. Найменше видове різноманіття відмічено у
дистрофних водоймах.
Водойми, що мають недостатній зв'язок з руслом річки, великий період водообміну (більше
13 діб), характеризуються невисоким видовим складом (42 види) та низьким різноманіттям родів
(30), кількість видів в них не перевищує п’яти.
Порівняльна оцінка стану видового складу зоопланктону різних біотопів пониззя Дніпра у
сучасний період з більш ранніми дослідженнями дозволила встановити, що в останні роки
простежується збільшення кількості видів складу зоопланктону. В районі міста Херсон загальна
кількість видів збільшилась у 1,2 рази, в рукаві Кошова – в 1,4 разу, рукавах Бакай та Конка –
2,5–2,7. Для більшості заплавних водойм видове багатство останнім роки зросло в 1,5–1,8 разу.
Дослідженнями також була встановлена залежність розвитку зоопланктону від водності року.
Так, за даними (Самойленко, 2008) показано, що у маловодні роки з 270 таксонів організмів
зоопланктону встановлених для Дніпровської гирлової області виявлено 110 таксонів, з них
коловерток – 42, гіллястовусих– 29, веслоногих – 28, інших – 11. Найбільш різноманітний
зоопланктон відмічений у заплавних водоймах – 85 таксонів. Співвідношення різних екологічних
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комплексів змінюється за роками і залежить також від водності року: при збільшенні стоку
Дніпра збільшується частка прісноводних зоопланктонних організмів і зменшується частка
солонуватоводних та морських. На даний час на водотоках Дніпра за показниками зоопланктону
відмічається покращення якості води. Тобто самоочисна спроможність Дніпра велика та
екосистема має здатність до відновлення.
3.6.4.3. Бактеріопланктон
У Каховському водосховищі на даному етапі відмічається стабілізація 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. Останніми десятиріччями вже не
спостерігається підвищеного вмісту бактерій на верхній ділянці Кінкських плавнів, як це було
раніше (Растительность ..., 1989). Відмічається деяке зниження темпів розмноження бактерій: час
їхньої генерації у період вегетації складав 32–66 год. Закономірно, що більша концентрація
бактерій реєструється у населених пунктах, а також по балках, що свідчить про забруднення
водойми. Вміст сапрофітних бактерій впродовж вегетації змінювався від 0,02 до 16,2 тис. кл/мл.
Зростання кількості цих бактерій спостерігалося в районі промислових міст – Енергодара,
Нікополя (2,5 тис. кл/мл) та Запоріжжя (11,3–14,2 тис. кл/мл). У мілководдях, що заростають,
була встановлена вища функціональна активність бактерій порівняно з пелагіаллю. Крім того, у
структурі бактеріальних угруповань мілководь були виявлені спеціалізовані групи бактерій, що
мінералізують клітковину.
У пониззі Дніпра показники загальної чисельності бактерій (ЗЧБ) коливаються у межах
1,53–5,08 млн. кл/см3, а сапрофітних бактерій (СБ) – 0,1–2,38 тис. кл/см3. Рукав Кошова
характеризується підвищеним вмістом бактерій – вода відповідає класу якості «слабко
забруднена» та «помірно забруднена», а нижче Херсона за вмістом сапрофітних бактерій – класу
«дуже брудна». У багатоводні періоди в основному руслі Дніпра мікробіологічні показники
мають більш широкі межі коливань, ніж у маловодні.
Сучасний рівень показників бактеріопланктону в заплавних водоймах Нижнього Дніпра
наведено в табл. 3.8. Як видно з приведених даних, кількість мікроорганізмів змінюється в
залежності від багатьох факторів, основними з яких є гідрологічний режим та якість органічної
речовини.
Таблиця 3.8. Мікробіологічні показники заплавних водойм пониззя Дніпра за (Кучерява, 2009;
2011)
Водойми

ЗЧБ, млн. кл/см3
Середня
межі
коливань

Біомаса, мг/м3
середня
межі
коливань

СБ, тис.кл/см3
середня
межі
коливань

І група, період водообміну до 3 діб
Сабецький лиман
Казначейський лиман

1,4–7,4
3,1–8,1

5,3
5,9

0,5–2,4
1,7–2,7

1,98
2,22

0,8–1,6
0,5–13,9

1,2
4,0

II група, період водообміну від 3,1 до 15 діб
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Стебліївський лиман

1,7–6,0

4,0

1,1–3,1

2,00

0,1–4,2

1,6

Оз. Біле

2,9–9,5

5,7

1,5–4,1

2,70

0,2–1,3

1,0

Оз. Безмен

3,0–9,3

5,3

1,3–5,0

3,00

0,1–6,8

з,о

Кардашинський лиман

2,2–8,0

6,5

2,1–4,9

2,90

0,1–3,6

0,8

Збур’ївський лиман
Голубів лиман

1,7–16,6
4,8–6,0

10,5
5,0

2,9–9,6
2,0–2,5

3,94
2,13

0,1–5,0
0,1–1,2

0,9
1,0

Оз.Краснікове

3,6–10,0

8,7

1,5–6,2

3,42

0,1–5,9

3,1

III група, період водообміну більше 15 діб
Оз. Чичужне

3,6–7,1

6,2

2,1–4,6

2,92

0,2–3,9

1,5

Оз. Лягушаче

2,8–14,7

7,6

1,1–8,3

3,58

о,і–і,о

0,6

Олексіївський лиман

1,3–16,2

6,6

0,5–6,0

2,48

0,4–5,3

1,7

3.6.4.4. Зообентос
У Каховському водосховищі зареєстровано 183 види донних безхребетних. Найбільшим
видовим багатством характеризуються черевоногі молюски (18 видів), на другому місці личинки
бабок (16 видів), на третьому – твердокрилі (12 видів) (Домбровський, 2009). У великій кількості
(7,8%) відмічені представники лиманно–каспійської фауни: гамариди, мізиди, кумові
ракоподібні та двостулкові молюски.
Дослідженнями встановлено (Плигин, 2006), що найвищі показники розвитку ценозів
макрозообентосу характерні для відкритих глибоководних акваторій центрального плеса. У їх
складі на ракушняковому мулі домінують представники каспійських поліхет та типово
прісноводних хірономід і олігохет. Високі показники біомаси (до 15–20 г/м2) свідчать про
сприятливий стан кормової бази бентосоїдних риб. У сезонному аспекті відмічається зниження
біомаси «м’якого» бентосу від весни до літа та суттєве збільшення восени, що пояснюється
інтенсивністю харчування риб. Важливу екологічну роль, особливо у процесах відтворення
рибних запасів у водосховищі, відіграють численні затоки, що пов’язано з наявністю в них зон
природних нерестовищ. Всі вони глибоководні, мають незначну площу літоралі, помірно
заростають зануреними рослинами. Їхнє дно сильно замулене, тому тут домінують ценози
Chironomidae+Oligohaeta з високими показниками біомаси (7–15 г/м2 та більше).
На великих мілководдях верхньої частини водосховища (Кінкські плавні, р–н Енергодара)
головним біоедафічним фактором виступає вища водна рослинність. Макрозообентос літоралі
головним чином представлений фітофільними, літофільними та пелофільними угрупованнями
донних безхребетних, серед яких переважають черевоногі молюски, олігохети, личинки бабок та
хірономід. Утворення великих масивів переважно повітряно-водних рослин (очерет, рогіз) веде
до накопичення органічної речовини типу грубого гумусу та розвитку процесів заболочування.
Часто тут спостерігається також процес сплавиноутворення. Через низькі значення вмісту кисню
бентосні організми тут практично відсутні, тобто спостерігається деградація зооценозів. У цю
частину Каховського водосховища потрапляють стоки підприємств металургійного комплексу,
які містять сполуки феруму, алюмінію, кальцію та інших хімічних елементів, а також
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нафтопродукти, що сприяє забрудненню значної площі мілководь. Ці мілководдя, які практично
повністю заростають вищими водними рослинами, представляють собою своєрідне природне
гігантське біоплато, яке очищує ці стоки. Достатньо напружені умови розвитку макрозообентосу
складаються на мілководдях Енергодара, у зоні скиду підігрітих вод. Макрозообентос тут
розвинутий слабко та представлений бідними (4–5 видів) ценозами з низькою біомасою (0,6–6,13
г/м2). Вище цієї ділянки видове багатство досягає 10–15 видів, у тому числі за рахунок
оксифільних гамарид. У напрямку м. Марганця також спостерігається збільшення видового
багатства та біомаси донних організмів, у тому числі за рахунок появи ценозів дрейсен з багатим
набором субдомінантів.
Таким чином, дослідженнями встановлено, що в результаті сукцессійних змін у
Каховському водосховищі на сучасному етапі сформувалися стабільні та високопродуктивні
угруповання донних безхребетних. Безхребетні тварини розподілені по акваторії водосховища
нерівномірно: населення мілководних ділянок значно рясніше та різноманітніше, ніж
глибоководних внаслідок того, що в літоралі складаються більш сприятливі умови існування
організмів.
Макрозообентос пониззя Дніпра
Дослідженнями 80–х років було показано, що макрозообентос руслової частини Дніпра
дуже багатий таксономічно та характеризується і високими показниками чисельності та біомаси.
Він був представлений 272 видами та формами, які відносились до прісноводного (71%) та
солонуватоводного комплексів (29%) (Мороз, 1993).
Основу біомаси макрозообентосу формували молюски (до 99,3%). Понтокаспійські види
складали від 43 до 66%. Переважала група молюсків р. Dreissena (на деяких ділянках їх
чисельність досягала 85 тис. екз/м2, а біомаса – 16,5 кг/м2).
На даний час у фауні пониззя Дніпра виявлено 21 фауністичну групу донних безхребетних,
що представлені 226 видами, внутрішньовидовими і більш високими таксонами. 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 (відповідно 26 і 65%).
3.7. Характеристика іхтіофауни Каховського водосховища та пониззя Дніпра
Іхтіофауна Каховського водосховища
Каховське водосховище належить до рибогосподарських водних об'єктів
загальнодержавного значення, що зумовлює можливість його використання для промислового
вилову риби, який здійснювався протягом практично всього періоду існування водосховища.
Внаслідок спорудження греблі Каховської ГЕС змінилися гідрологічний, гідрохімічний,
термічний і інші режими Дніпра, що завдало суттєвої шкоди прохідним і реофільним видам риб.
Первинний склад іхтіофауни Каховського водосховища сформувався за рахунок видів, що
перебували у зоні затоплення р. Дніпро із залученням напівпрохідних форм Нижнього Дніпра та
Дніпровсько-Бузької гирлової системи (Шерман, Пелих, 2009).
У перший рік існування Каховського водосховища у ньому було виявлено 36 видів риб,
основними з яких були плоскирка, синець, лящ, чехоня, тюлька, верховодка, окунь. Впродовж
першого десятиріччя існування Каховського водосховища з іхтіофауни водойми повністю зникли
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прохідні (білуга, шип, осетер, севрюга, лосось, вугор) і напівпрохідні (вирезуб, шемая) види риб.
У нових умовах поступово зменшували свою чисельність реофільні види риб. Рідкісним став
ялець, останній екземпляр підуста був спійманий у 1986 р., марени – у 1959 р., стерляді – у 1970
р., білизна складала суттєву частку в промислі лише до 1961 р., чехоня мала вагоме місце у
промислі до 1968 р. (Мовчан, Романь, 2015).
Однак, з роками кількість видів постійно збільшувалась за рахунок лімнофільних видів і
у 1989 р. вона становила 54 види (Сухойван, 1989). Значно поширилися представники древньої
понтокаспійської фауни: тюлька, багатоголкова колючка південна та деякі види бичків. У
сучасних умовах найбільшим різноманіттям у водосховищі вирізняються представники
коропових (31 вид), бичкових і окуневих (6). Оселедцеві представлені трьома видами (оселедець
чорноморсько-азовський, пузанок чорноморсько-азовський, тюлька азовсько-чорноморська),
в’юнові – двома (щипавка, в’юн), колючкові – двома (багатоголкова колючка південна,
триголкова колючка) тощо.
На даний час іхтіофауна Каховського водосховища нараховує 42 види риб (Мовчан,
Романь, 2015), з яких промислове значення мають близько 20. Промисловою статистикою в
уловах на Каховському водосховищі реєструється лише 14 видів: тюлька, щука, плітка,
плоскирка, лящ, чехоня, карась сріблястий, сазан, сом, судак звичайний, окунь, товстолобики
(білий і строкатий), білий амур (Бузевич, 2015; Максименко, 2015).
Промисловий вилов риби на Каховському водосховищі 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 у 2013 р. склала 11,8 кг/га, що помітно менше середньої по каскаду.
Основними промисловими видами є лящ, плітка, судак, сріблястий карась, тюлька. В
уловах ставних та закидних неводів домінуюче положення (до 70% загальної маси) займають
вселені рослиноїдні риби (білий, строкатий товстолобик та їх гібриди) (Бузевич, 2015). Ці види
були вселені у водойму починаючи з 1966 р. з метою підвищення рибопродуктивності. Слід
зазначити, що такі види, як білий і строкатий товстолобики, білий і чорний амури лише штучно
відтворюються і вирощуються у Каховському водосховищі.
Каховське водосховище характеризується браком нерестових площ, частка нерестовищ не
перевищує 5% від площі водного дзеркала при НПР, що у два–чотири рази нижче показників
інших водосховищ каскаду. Основними нерестовищами на Каховському водосховищі є
незамулені або слабко замулені ділянки з глибинами до 2 м, захищені від вітрового та хвильового
впливу, з розвиненим нерестовим субстратом. Нерестовища, найбільш придатні для відтворення
фітофільних видів риб, зосереджені у верхній частині водосховища.
Основні місця розмноження промислових риб верхньої частини Каховського
водосховища зосереджені в прибережній зоні його заток, мілководних заплав і вздовж узбережжя
островів, загальна площа яких складає 5396 га (Ерко и др., 1984). У середній частині водосховища
загальна площа близько 2525 га. Основними нерестовими ділянками нижньої частини є затоки,
загальна площа нерестовищ тут становить 2,1 тис. га (Бузевич, 2015). Нижня частина
Каховського водосховища є основною ділянкою відтворення сазана та карася сріблястого. Для
інших промислових видів роль зазначеної ділянки у загальному відтворенні популяції може бути
визначена як мало- та середньоцінна. Станом на квітень 2019 р. під час обліку водних ресурсів у
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Василівській та Каїрській балках, які служать природними нерестовищами, на кожні сто метрів
акваторії виявлено по 300–500 особин гірчака і до сотні амурського чабака. В Рогачицькій
зафіксовані скупчення тюльки – 200–1200 екз. на 100 м акваторії.
Іхтіофауна нижнього Дніпра
Основні роботи з вивчення і моніторингу іхтіофауни нижнього Дніпра і ДніпровськоБузького лиману проводить Херсонська гідробіологічна станція НАН України. За їхніми даними
іхтіофауна нижньої незарегульованої ділянки Дніпра станом на 2005 р. нараховувала 55 видів
риб (Мовчан, Романь, 2015), а за підрахунками Національного науково-природничого музею
НАН Україпи сучасна іхтіофауна незарегульованої частини Нижнього Дніпра нараховує 51 вид
риб (Мовчан, Романь, 2015).
За даними І.І. Бузевича (Бузевич, 2015), іхтіофауна Дніпровсько–Бузької гирлової області
у період 1931–1960 рр. налічувала 79 видів з 20 родин. Найчисельнішою за кількістю видів була
родина коропових – 26, другою була родина бичкових – 16 видів. Окуневі були представлені
сімома, осетрові – п’ятьма, оселедцеві – чотирма видами.
На сучасному етапі у Дніпровсько–Бузькій гирловій області реєструється 73 види риб з 21
родини. Прісноводих 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 у пониззя
Дніпра, зокрема, в район м. Херсона.
Порівнюючи сучасні улови на пониззі Дніпра з тими, що були у 70–80–х роках, можна
констатувати різке скорочення кількості видів і продуктивності популяцій риб. На сьогоднішній
день тут збереглося менше 50% видового багатства аборигенної прохідної і прісноводної
іхтіофауни 30–х років XX ст. До того ж, різко скоротилась чисельність популяцій промислових
видів, що залишилися. Так, з 1931 по 2007 р. улови ляща впали у чотири рази, тарані у 13,
краснопірки у 35, окуня у 37, плоскирки у 46, осетрових у 82 рази. Інші ще виловлюванні
промислом види дають вилови від 136 (рибець) до 268 (щука) раз менше, ніж у 1930-і роки.
Характерно, що у XXI ст. на адвентивні види припало вже близько 43% уловів всіх риб регіону
(Верлатый и др., 2009).
У верхній частині пониззя Дніпра мережа нерестовищ досить обмежена. У минулому
найбільш продуктивним був Сабецький лиман. У сучасних умовах ця водойма є доволі зарослою
ВВР – до 90%. Лиман є досить замулений внаслідок практично повної відсутності проточності.
Протоки і єрики заросли макрофітами, замулилися і не забезпечують задовільний водообмін. Такі
нерестовища, як оз. Кругле, Довге, Хрещате втратили свою значущість. Причини ті ж –
відсутність належного водообміну (Бузевич, 2015).
На інших озерах, розташованих дещо нижче за течією, але на тій же системі заплавних
озер о. Козацького, в наш час відбувається нерест сріблястого карася та частково ранньою весною
заходить для відтворення щука. Основними нерестовищами такого типу тут є озера Великі
Дуплечі, Малі Дуплечі та Лебедине. Місцями відтворення тарані, плоскирки та краснопірки є
переважно ділянки, які розташовані на нижньому кінці острова Козацький у прибережних
заростях очерету проток Річище та Кокань.
Нижче за течією також є мережа лиманів, які у минулому відігравали важливу роль у
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відтворенні напівпрохідної іхтіофауни. Ці водойми розташовані між основним руслом Дніпра та
Конкою. Проте зараз внаслідок суттєвого зниження водообміну через замулення та заростання
проток, які поєднують Дніпро та Конку, ці нерестовища втратили своє рибовідтворювальне
значення. Тут відбувається нерест масових малоцінних у рибогосподарському відношенні видів
та сріблястого карася.
Основу промислової іхтіофауни пониззя Дніпра складають фітофільні напівпрохідні
(тарань, лящ, сазан, судак) та туводні риби (карась сріблястий, лин, плоскирка, окунь, щука), які
нерестяться переважно на затопленій заплаві та в заплавних водоймах. Зниження
рибопродуктивності у пониззі Дніпра триває. Зараз вона впала до 6,1 кг/га (за винятком вилову
тюльки), тобто знизилась більш ніж на порядок.
3.8. Фіто– та флорорізноманіття судинних рослин Нижнього Придніпров’я
Територія запроектованої Каховської ГЕС–2 входить у регіон Нижнє Придніпров’я –
унікальне природне утворення, неповторний водно-територіальний комплекс, що вирізняється з
поміж інших регіонів надзвичайним біо- та ландшафтним різноманіттям (Овечко, 2008).
На основі оригінальних, літературних та гербарних даних складено конспект природної
флори судинних рослин регіону, який налічує 549 видів, з яких 439 видів відносяться до
аборигенної фракції, а 110 – до адвентивної. Така значна кількість інвазивного елементу свідчить
про високий рівень фітобіологічного забруднення.
3.8.1. Гідрофітон (Hydrophyton)
Сукупність рослин, облігатно зв'язаних з водними місцезростаннями, розглядаються нами
як флористичний комплекс – гідрофітон. Він поширений на мілководдях водойм та водотоків і
представлений неукоріненими вільноплаваючими, укоріненими зануреними та укоріненими з
плаваючими листками гідрофітами.
Каховське водосховище порівняно з іншими водосховищами Дніпровського каскаду
вирізняється максимальною протяжністю абразійних берегів та відносною глибоководністю, при
цьому загальна площа мілководної зони складає близько 5% площі водного дзеркала при НПР.
Найбільш мілководною є верхня ділянка від м. Марганця до м. Запоріжжя, що грядою піщаних
кіс і островів поділяється на дві частини: вузьку руслову від греблі Дніпровської ГЕС до с.
Вищетарасівка, де протягом усього року зберігається річковий режим зі значною течією, і
озероподібну, що представляє собою найбільше мілководне плесо водойми шириною до 23 км
(територія колишніх Конкських плавнів). На цій ділянці переважають глибини від 3 до 5 м
(максимальні – до 8 м).
Такі умови негативно впливають на розвиток вищих водних рослин. Найбільші масиви
заростей зосереджені на мілководдях верхньої частини, а також у районі Великих Кучугур, які
уворилися на місці затоплених Кінських плавнів, та Іванівських Кучугур (Растительность и
бактериальное население..., 1989). Численні затоки, що виникли по балках та притоках у середині
та нижній частинах водосховища, заростають слабко через відсутність придатних мілководь.
Склад гідрофітів пониззя Дніпра досить багатий. Тут було зафіксовано 30 видів судинних
рослин, які відносяться до 22 родів, з яких найбільшими є: Роtamogenоп (5 видів), Lетпа,
Ваtrachіит, Муrіophуllит Тrара (по 2 види). Гідрофітон зони впливу підрозділяється на два
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екофітони: НYDRОІММЕRSОРНYТUМ (Нтs) – екофітон гідрофітів прикріплених на мулисто–
піщаних донних відкладах або вільноплаваючих занурених у товщу води. Цей екофітон
флористично небагатий (22 види), але враховуючи взагалі невелику кількість гідрофітів у флорі
України він досить репрезентативній відносно басейну р. Дніпро. Види екофітону фрагментарно
поширені у протоках зі слабкою течією, у слабопроточних старицях або замкнених водоймах.
НYDRОNATANTОРНYТUМ (Нпt) – екофітон вільноплаваючих на поверхні води геліофітних
гідрофітів (8 видів). Угруповання цих видів поширені в слабопроточних старицях, затоках та
зустрічаються на мілководдях уздовж берегів Дніпра та його приток.
Спорадичне поширення мають угруповання рідкісних реліктових водних видів занесених
до «Червоної книги України» – Тrара тасrоrhіzа, Тrара паtапs та Salvіпіа паtапs. Проективне
покриття останнього виду іноді досягає 90%. Їх угруповання занесені до Зеленої книги України.
Рослинний покрив водосховища на сучасному етапі розвитку займає близько 7 тис. та та
характеризується пануванням на значних площах відносно стійких ценозів з високими
продукційними характеристиками, уповільненням процесів сукцессійних змін рослинності,
відсутністю непостійних рослинних угруповань і слабким заростанням нових мілководних
акваторій. Розвиток заростей очерету, які домінують за площами, значною мірою визначається
певними екологічними умовами. На відкритих мілководдях другої тераси та заплави стадія
очеретяних заростей може існувати довгий час, на більш відкритих екотопах угруповання
очерету поступово заміщуються вербняками.
Дослідження, які були проведені Інститутом гідробіології НАНУ у пониззі Днінра у 2014
р., дозволили виявити деякі тенденції динаміки показників вищої водної рослинності в останні
десятиріччя. Вони зводяться до наступного:

- у руслі Днінра та його основних рукавах внаслідок збільшення розмірів мілин
спостерігається розширення заростей реофільних видів вищих водних рослин;

- рідкісними стали алювіально-залежні види, які раніше були звичайними для пониззя
Дніпра та утворювали власні угруповання;

- у другорядних протоках, які не втратили течії, прослідковується тенденція замулення 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, спрощується
структура заростей;

- збільшилася частка водойм, які через послаблення водообміну та обміління, повністю
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 відсутня.
Тут майже відсутні кормові організми для риб;

- зберігається тенденція зникнення раритетних видів водної флори – німфейника
щитолистого (під час експедицій у 2014 і 2018 р. не відмічений) та водяного горіха. Якщо у 80-х
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роках ці рослини зникали у заплавних водоймах, рукавах і протоках, то зараз ця тенденція
торкнулася заток авандельти, які раніше відрізнялись високим видовим різноманіттям водних
рослин та угруповань;

- у водоймах, в які надходять комунально–побутові стоки м. Херсона, спостерігаються
процеси значної перебудови екосистеми, де розвиток макрофітів значно пригнічується через
цвітіння водоростей.
3.8.2. Гігрофітон – (Hygrophyton)
Флорокомплекс високостебельних, переважно корневищних гелофітів, що формується в
умовах надлишкового зволоження, зумовленого періодичним затопленням понижених частин
долини Дніпра і тривалим застоєм в них води, яка потрапляє під час паводків та повноводдя.
Найбільшим екофітоном цього комплексу є плавневий (Рlаvперhуtит (Plv). Плавні – основний
компонент рослинності Нижнього Придніпров’я. Вони займають більше половини її території і
приурочені до середньо- та тривалозаливних ділянок заплави Дніпра. До складу плавнів входять
флористично бідні угруповання високотравних прибережно-водних і прибережних ценозів на
мулистих ґрунтах, поширені на всій території. Переважають угруповання Phragmites australis
(Саv.) Trin. ех Steud., Тypha angustifolia L., Т. latifolia L. Трапляються також угруповання Glyceria
тахіта (С. Hartm.) Ноlumberg, Саrех асиtа І. Зрідка відмічені ценози Typha laxmaпіі Lepech.
Плавні є репрезентативним флорокомплексом для дельти Дніпра і формують найбільші в
регіоні місцезнаходження рідкісних, зникаючих і реліктових рослин і ценозів. Флора плавнів
(прибережно-водної рослинності) досить багата – на всій території відмічено 114 види судинних
рослин, що утворюють смуги вздовж русла та різних за площею численних островів, заток та
проток Дніпра.
3.8.3. Пратофітон (Pratophyton)
Лучний еколого-флористичний комплекс займає рівнинні прируслові та заплавні ділянки
долини Дніпра. Луки – поширені на вирівнених та плескатих знижених елементах рельєфу
островів та прилеглої материкової території заплави уздовж природного русла. Вони
відзначаються флористичним різноманіттям і багатством, зафіксовано 218 видів судинних
рослин, зокрема, багаті видами родина Fabaсеае, роди Саrех та Роа. Подекуди на цих ділянках
відмічене зростання лучно–болотних орхідей, занесених до Червоної книги України і низки
інших рідкісних для регіону видів.
Частіше всього на досліджених ділянках зустрічаються болотисті та заплавні луки.
Болотисті луки формуються в зниженнях прируслових грядах і на тривало- заливних рівнинних
ділянках. Представлені угрупованнями, в яких едифікаторами виступають Phragmites australis,
Glyceria тахіта, Phalaroides arundinacea. Справжні луки формуються на короткозаливних
рівнинних ділянках, прируслових грядах, депресіях арен. Основними їх едифікаторами є Festuca
pratensis, Elytrigia repens, Calamagrostis epigeious, Agrostis gigantea, Poa pratensis, Alopecurus
pratensis, Bromopsis inermis.
Заплавні та болотисті луки близькі за флористичним складом і у своєму природному
вигляді залишилися лише на окремих невеликих ділянках, які мало доступні або
використовуються як сінокіс і не піддаються інтенсивному впливу випасання. Лучна рослинність
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пониззя Дніпра знаходиться на межі свого екологічного поширення, що, у свою чергу, вимагає
особливого підходу до їх охорони.
3.8.4. Псамофітон (Psammophyton)
Сукупність видів рослин, флорогенезисно зближених і адаптивно ув'язаних між собою
екологічними факторами і спільністю історичного розвитку на піщаних субстратах,
розглядається як псамофітон. Найбільш важливими особливостями піщаних субстратів є велика
водопроникність, гарна аерація, розпушеність і, нарешті, нейтральна або лужна реакція їхнього
ґрунтового розчину. Основний лімітуючий фактор псамофітону – ступінь рухливості пісків, тому
цей комплекс детермінується переважно видами, здатними переносити видування вітром і
засипання піском.
Піщані масиви Нижньодніпровського національного природного парку займають значні
площі. У геоморфологічному відношенні вони розглядаються як перша надзаплавна тераса. Від
Нової Каховки до Кінбурнської коси, у смузі довжиною близько 150 км, виділяються сім великих
піщаних масивів – арен, відділених одна від одної вузькими долиноподібними зниженнями.
Безпосередньо до заплави Дніпра прилягають п'ять арен – Основ'янська, Козаче–Лагерска,
Олешківська, Збур'ївська та Іванівська. Території, наближені до запроектованої Каховської ГЕС2 контактують з Олешківською ареною.
Псамофітон поділяється на два екофітони: рухливих пісків, що нараховує 32 види
судинних рослин, переважно стено– і гемістенофітних псамофантів, та закріплених пісків (68
видів). Звертає на себе увагу і значне поширення еврихорних прогресуючих голарктичних і
навіть космополітних видів, переважно бур'янистих та адвентивних рослин, що пояснюється
доступністю піщаних субстратів, їх інтразональністю і низкою конкурентною здатністю самих
псамофітів.
Серед видів, що відмічені у псамофітоні на регіональному рівні охороняються:
Ephedra distachya – ефедра двоколоскова
Hyacintella leucophaea – гіацинтик блідий
Agrostis maeotica – мітлиця азовська
Cleistogenes squarrosa – зміївка розчепірена
Senecio borysthenicus – жовтозілля дніпровське
Tragopogon borysthenicus – козельці дніпровські
До Черворної книги України занесено:
Betula borysthenica – береза дніпровська
Centaurea breviceps – волошка короткоголова
Stipa borysthenica – ковила дніпровська
До Європейського та Світового червоного списку внесений:
Agropyron dasyanthum – житняк пухнастоквітковий.
Загалом, у псамофітоні наближених до Каховської ГЕС територій зареєстровано 100 видів
судинних рослин.
3.8.5. Галофітон (Halophyton)
Галофітна рослинність має незначне поширення в досліджуваній місцевості і
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представлена в основному галофітними луками. Їх найбільші масиви трапляються на рівнинних
знижених ділянках – короткозаливних або тих, для яких характерне явище підтоплення.
Відмінними рисами галофітних луків є відсутність гіпергалофітів та невелика частка
гемігалофітів та галоглікофітів. У галофітоні зареєстровано 43 види.
3.8.6.Тамнофітон (Thamnophyton)
Значну частину досліджуваної території займає тамнофітон – чагарниковий
флористичний комплекс, що є характериним елементом долини та дельти Дніпра. Тут наявні два
його екофітони: – комплекс ксерофітних та мезоксерофітних степових чагарників, приурочений
до трав'янистих схилів, та мезофітний комплекс заплавних та прируслових чагарників,
локалізований у заплаві Дніпра вздовж берегів русла та його приток, на островах, а також по
днищах балок.
Прибережні та заплавні чагарники та їх угруповання на досліджуваній території займають
великі площі. Вони утворені регіонально типовими для даного флорокомплексу заростями
верболозу Salix alba – верби білої, S. cinerea – верби попелястої, S. рentandra – верби
п'ятитичинкової, S. rosmarinifolia – вербb розмаринолистої, S. acutifolia – верби гостролистої.
Серед раритетних видів тут поширені орхідні Апасатрtis palustris – плодоріжка болотна,
Ерірасtis palustris – коручка болотна.
Флористичний комплекс прибережних чагарників досить сильно синантропізований.
Прогнозуються також активні процеси біологічного забруднення, в основному експансивними
елементами: ехіноцистисом шипуватим (Echinocystis lobata), аморфою кущовою (Amprpha
fruticosa), кленом ясенелистим (Acer negundo).
Степові ксерофітні чагарника характерні для високих пологих та стрімких схилів берегів
Дніпра, Інгульця та їх притоків, схилів та плакорів байраків та балок. Вони утворені типовими
ксерофітними кущами: Prunus stepposa – слива степова (терен степовий), Rosa canina – шипшина,
R. сorymbifera – шипшина щитконосна, Rhamnus catharica – жостір проносний, Асег tataricum –
клен татарський (чорноклен) тощо.
Всього у тамнофітоні зареєстровано 248 видів судинних рослин аборигенної фракції та 18
видів адвентивної.
3.8.7. Лісовий комплекс (Drymohpyton)
Лісова рослинність долини нижнього Дніпра є характерним елементом його дельти, хоч і не
займає значних площ. Формуючись в умовах тривалозаливного режиму, ліси перебувають в
екстремальних екологічних умовах і не відзначаються складністю структури та видовим
багатством. В їх травостої переважають лучно–болотні види з невеликою участю типово лісових
неморальних. Зростають ліси на прируслових грядах головних і другорядних водотоків, рідше
трапляються на заплавних грядах. Ділянки заплавних лісів характерні як на невеликих острівцях,
так і у вигляді смуг по берегах водотоків.
Здебільшого це ліси з Populus alba – тополі білої, P. nigra – тополі чорної (осокору), P.
tremula – осики, Ulmus campestris – в'яза польового (берест, карагач), Alnus glutinosa – вільхи
клейкої (в. чорна), Salix alba – верби білої, Fraxinus excelsior – ясена звичайного, Pyrus pуraster –
груші лісової та ін.
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Трав’янистий ярус, як правило, складають лучні та лучно–болотні полікарпики – мезофіти,
мезогігрофіти та ксеромезофіти. Чагарниковий ярус (підлісок) складений видами Salix alba, S.
сinerea, S. рentandra, S. rosmarinifolia, S. acutifolia. В цілому для заплавних лісів нами
зареєстровано 144 видів судинних рослин, з яких 19 є адвентивними.
3.8.8. Раритетний флорофонд
Міжнародний рівень охорони
У дослідженому регіоні нижнього Дніпра поперередніми дослідженнями зазначалися 166
видів рослин Червоного списку МСОП (Світовий червоний список). Переважна більшість має
категорію LC – мінімального ризику. Дев’ять видів мають категорію DD – недостатньо даних:
в’яз гладенький (Ulmus laevis), кропива київська (Urtica kioviensis) та ін. Три види мають
категорію EN – під загрозою зникнення: альдрованди пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa) (під час
сучасних дослідень не знайдена), житняк пухнастоквітковий (Agropyron dasyanthum), абрикос
звичайний (Armeniaca vulgaris). Один вид має категорію NT – близький до переходу в групу під
загрозою: ясен звичайний (Fraxinus excelsior). Один вид має категорію VU – вразливі:
подорожник ланцетний (Plantago lanceolata). Серед Червоного списку МСОП є дев’ять видів з
Червоної книги України та регіонального Червоного списку Херсонської області та дев’ять,
угруповання яких занесені до Зеленої книги України. Більшість видів Червоного списку МСОП
є звичайними видами для Херсонської області і України, які не занесені навіть до регіональних
природоохоронних кадастрів. Це переважно види узбережно–водних місць зростання, основні
лісоутворюючі види, предки культурних рослин. Серед них є чимало інвазійних для України, які
спричиняють біологічне забруднення.
У зоні досліджень може бути виявлено 125 видів Європейського червоного списку.
Переважна більшість з них мають категорію LC – мінімального ризику. Три види віднесені до
категорії EN – під загрозою зникнення: бузина чорна (Sambucus nigra), скереда покрівельна
(Crepis tectorum), житняк пухнастоквітковий (Agropyron dasyanthum). Два види мають категорію
NT – близькі до переходу в групу під загрозою: руслиця мокрична (Elatine alsinastrum) та водяний
горіх плаваючий (Trapa natans). Шість видів мають категорію DD – недостатньо даних: рдесник
гребінчастий (Potamogeton pectinalis), водяний горіх великокореневий (Trapa macrorhiza) та ін.
Серед видів, що перелічені в Європейському червоному списку шість занесені до Червоної книги
України: альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa), водяний горіх плаваючий (Trapa
natans), коручка болотна (Epipactis palustris), плавун щитолистий (Nymphoides peltata), куга
гострокінцева (Schoenoplectus mucronatus), сальвінія пловаюча (Salvinia natans).
В пониззі Дніпра виявлено два види рослин, які охороняються Конвенцією про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою
зникнення (CITES, Вашингтонська конвенція): коручка болотна (Epipactis palustris) та
зозулинець болотний (Anacamptis palustris) та три види, які охороняються Конвенцією про
охорону дикої фауни та флори і природних середовищ існування (Бернська конвенція, 1979):
водяний горіх плаваючий (Trapa natans), сальвінія плаваюча (Salvinia natans), альдрованда
пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa). Вони перелічені у Додатку 1 конвенції: види флори, які
підлягають суворій охороні.
Національний рівень охорони.
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В регіоні відмічено зростання 15 видів Червоної книги України (2009).
Регіональний рівень охорони
Основою для складання кадастру рідкісних рослин регіонального рівня охорони слугували:
- Червоний список Херсонської області (Бойко, Подгайний, 2002);
- Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України
(2012);
- Червоний список Херсонської області (рішення XXVI сесії Херсонської обласної ради VI
скликання № 893 від 13.11.2013).
У зоні досліджень встановлені місцезростання 21 виду судинних рослин регіонального
рівня охорони. Тут зростає три раритетних водних види:
Латаття біле – Nymphaea alba
Рдесник сарматський – Potamogenon sarmaticus
Пухирник звичайний – Urticularia vulgaris
Дев’ять регіонально рідкісних видів приурочені до заплавних лісів та заплавних луків
нижнього Дніпра:
Безколінець чорноморський – Molinia euxina
Мітлиця азовська – Agrostis maeotica
Валер’яна столононосна – Valeriana stolonifera
Виноград лісовий – Vitis sylvestris
Вільха клейка – Alnus glutinosa
Ясен високий – Fraxinus excelisior
Щитник шартрський – Dryopteris carthusiana
Оман високий – Inula helenium
Дуб звичайний – Quercus robur
На острові Козацькому відмічені популяції ендемічних псаммофільних видів:
Жовтозілля дніпровське – Senecio borysthenicus
Козельці дніпровські – Tragopogon borysthenicus
До степових та псамофітні видів прилеглих до заплави територій належать:
Беллевалія сарматська – Bellevalia sarmatica
Гіацинтик білуватий – Hyacinthella leucophaea
Мигдаль карликовий – Amygdalus nana
Чебрець дніпровський – Thymus borysthenicus
Двозубка відстовбурчена – Cleistogenes squarrosa
Півники солелюбні – Iris halophyla
3.8.9. Раритетний ценофонд.
Зелена книга є основою для розробки охоронних заходів щодо збереження, відтворення
та використання занесених до неї рослинних угруповань. Видання Зеленої книги України 2009 р.
є першим офіційним державним документом, у якому зведено відомості про сучасний стан таких,
що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних угруповань, які підлягають
охороні. Для пониззя Дніпра потрапляють 15 рослинних угруповань, які підлягають охороні
відповідно до положення про «Зелену книгу України» (Таблиця 3.9)
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Таблиця 3.9. Рідкісні рослинні угруповання пониззя Дніпра та прилеглих територій
Синтаксон
СІ
Статус
Угруповання формації ковили
8,0–3,8
Типові
волосистої (Stipeta capillatae)
Угруповання формації ковили
10,9–13,4
Перебувають під загрозою зникнення
дніпровської (Stipeta
borysthenicae)
Угруповання формації ковили
8,0–14,5
Типові
Лессінга (Stipeta lessingianae)
Угруповання формації мигдалю
8,0–9,6
Перебувають під загрозою зникнення
карликового (Amygdaleta nanae)
Угруповання формації
11,1–12,0
Перебувають під загрозою зникнення
альдрованди пухирчастої
(не підверджено польовими
(Aldrovandeta vesiculosae)
дослідженнями 2018 р.)
Угруповання формації водяного
горіху плаваючого (Trapeta
natantis)
Угруповання формації водяного
жовтецю Ріона (Batrachieta
rionii)
Угруповання формації глечиків
жовтих (Nuphareta luteae)
Угруповання формації куширу
донського (Ceratophylleta
tanaitici)
Угруповання формації куширу
напівзануреного (Ceratophylleta
submersi)
Угруповання формації латаття
білого (Nymphaea albae)
Угруповання формації
лепешняку тростинового
(Glycerieta arundinaceae)
Угруповання формації плавуна
щитолистого (Nymphoideta
peltatae)
Угруповання формації рдесника
сарматського (Potamogetoneta
sarmatici)
Угруповання формації ряски
горбатої (Lemneta gіbbae)
Угруповання формації сальвінії
плаваючої (Salvinieta natantis)

11,1–14,5

Типові

8,1

Типові

11,8–12,2

Типові

13,6

Рідкісні

8,9–9,4

Типові

10,5–12,2

Рідкісні

8,1

Типові

11,1–14,2

Рідкісні (не підтверджено польовими
досліденнями 2014 та 2018 р.)

10,0

Рідкісні

8,0

Рідкісні

8,0–12,0

Типові
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Угруповання формації
стрілолисту стрілолистого
(Saggittarieta sagittifoliae)

11,2

Рідкісні

3.8.10. Флоросозологічна оцінка територій о. Козацького, пригреблевої частини
Каховської ГЕС та прилеглих територій
Фіто- та флорорізноманіття о. Козацького
Нижче греблі Каховської ГЕС Дніпро тече двома рукавами: головним руслом і протокою
Козак, між якими розташований о. Козацький. Заплава пригреблевої ділянки багата озерами,
з’єднаними між собою протоками в єдину систему. Ширина заплави сягає 6–8 км.
Острів Козацький входить до зони регульованої рекреації Національного природного
парку «Нижньодніпровський». За методикою каталогізації місць існування птахів водноболотних угідь IBA, Козацькі острови нижче Каховської ГЕС відносяться до територій, що мають
високий природоохоронний статус.
В ході флористичного та фітосозологічного дослідження о. Козацького в його межах
виявлені флористичні комплекси псамофітону та заплавних лісів та прибережно–фодної
рослинності. Ізольовані піщані масиви на острові займають невеликі площі. Типовими
псамофільними видами тут є жовтозілля дніпровське (Senecio borysthenicus), козельці
дніпровські (Tragopogon borysthenicus), деревій дрібноквітковий (Achiella micrantha),
подорожник піщаний (Plantago arenaria), жито дике (Secale sylvestre) та ін. Жовтозілля
дніпровське та козельці дніпровські – види ендемічні та потребують охорони на регіональному
рівні. Псамофітон о. Козацький досить синантропізований, на що вказує присутність у його
складі таких аборигенних та адвентивних синантропофанів, як курай чіплянковий (Salsola
tragus), берізка польова (Convolvulus arvensis), якірці сланкі (Tribulus terrestris), віниччя
шерстисте (Kochia laniflora), хондрила ситниковидна (Chondrilla juncea), гикавка сіра (Bertetoa
incana) та ін.
На узбережжях заплавних лісів о. Козацького добре розвинені прибережно–водні
рослини. Звичайними тут є осока прибережна (Carex riparia), півники болотні (Iris pseudacorus),
вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris), плакун верболистий (Lythrum europaeus), очерет
звичайний (Phragmites australis) та ін. На регіональному рівні охороняється виноград лісовий
(Vitis sylvestris), на державному рівні охороняється сальвінія плаваюча (Salvinia natans), водяний
горіх плаваючий (Trapa natans). Угруповання останніх двох видів, а також глечиків жовтих
(Nuphar lutea), які представлені в прибережно–водний рослинності острова, занесені до Зеленої
книги України.
Заплавні ліси о. Козацького складаються переважно з тополі білої (Populus alba), тополі
чорної (Populus nigra), осики (Populus tremula), вільхи клейкої (Alnus glutinosa), верби білої (Salix
alba), ясена звичайного (Fraxinus excelsior) та ін. Цей тип лісів відноситься до прирічкових
ясенево-вільхових лісів зі змінним зволоженням і занесений до Резолюції № 4 Бернської
конвенції як Оселища G1.21 та до Додатку 1 Оселищної Директиви ЄС 92/43/ЕЕС як 91D0
Заболочені ліси 91 ЕО Алювіальні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus excelsior (Alno–Padion, Alnion
incanae, Salicion albae). Крім того, на острові наявні насадження дуба звичайного (Quercus robur),
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який занесений до Червоного списку Херсонської області.
Природоохоронну цінність становлять порядкові насадження платану західного (Platanus
occidentalis), які чергуються з насадженнями дуба звичайного. Дерева одновікові, були висаджені
ймовірно одночасно з міським парком у 50-х роках 20 ст.
Фіторізноманіття пригребельноїї частини Каховської ГЕС та прилеглих територій. Гребля
Каховської ГЕС та прилеглі ділянки вирізняються трнасформованим та синантропізованим
рослинним покривом. На дамбах, прилеглих до неї штучних насипах, узбіччях доріг виникли
величезні осередки адвентивних і місцевих бур’янів, які поширюють свої діаспори не лише на
антропогенні екотопи, а і у суміжні рослинні угруповання з порушеною структурою. Проведення
земляних робіт та прокладання комунікацій, пов’язаних з будівництвом ГЕС, поглиблення
урбанізації, рекреації сприяли появі та поширенню тут антропогенних екотопів, які стали ареною
виникнення синантропного флористичного комплексу антропофітону.
Експансивне поширення мають бур’яни: амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia),
егілопс циліндричний (Aegilops cylindrica), нерівноквітник покрівельний (Anisantha tectorum),
бромус розчепірений (Bromus squarrosus), сухоребрик Льозеліїв (Sisymbrium loeselii) та ін.
На прибережних ділянках найбільш поширені дерева та кущі аморфа кущова (Amorhpa
fruticosa), робінія звичайна (Robinia pseudoacacia), клен ясенелистий (Acer negundo).
У прилеглій до дамби ГЕС рекреаційній зоні «Солов’їний гай» переважає тополя чорна
(Populus nigra), тополя біла (Populus alba), верба біла (Salix alba), робінія звичайна (Robinia
pseudoacacia), айлант найвищий (Ailanthus altissima), бузина чорна (Sambucus nіgra), маслинка
вузьколиста (Elaeagnus angustifolia) та ін. Рослинний покрив цієї ділянки зазнає сильного
антропогенного пресу через інтенсивне рекреаційне використання.
Для водно-болотних та узбережних фітосистем загрозу становлять експансивні гідро- та
гігро-мезофіти: елодея канадська (Elodea canadensis), череда листяна (Bidens frondosa), нетреба
берегова (Xanhtium ripicola ) та ін.
Незважаючи на значну синантропізованість флористичних комплексів досліджуваних
ділянок прилеглих до греблі ГЕС, тут збереглися типові псамофітні, степові, байрачні та
прибережно-водні рослини. Серед рідкісних видів відмічені лише ефедра двоколоскова (Ephedra
dustachya), занесена до Червоного списку Херсонської області, і сальвінія плаваюча (Salvinia
nantans) (ЧКУ, ЄЧС, СЧС, БК) (Мальцев та ін., 2015).
3.8.11. Процеси синантропізації та фітобіологічного забруднення досліджуваних
територій
Досліджені навколоводні ділянки належать до територій з яскраво вираженим
антропогенним впливом. Проведення земляних робіт та проведення комунікацій, пов’язаних з
будівництвом ГЕС, активізація абразії берегів, поглиблення урбанізації, рекреації, сприяють
появі та поширенню тут антропогенних екотопів, які стали ареною виникнення синантропного
флористичного макрокомплексу антропофітон. Він являє собою сукупність рослин –
антропофілів і залишків трансформованої або знищеної аборигенної флори, іммігрантів з інших
флористичних областей Землі та видів антропогенного походження, формування та розвиток
яких спрямовується господарською діяльністю людини.
Синантропофітон (синантропний флористичний комплекс) охоплює флору
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урбанізованих і техногенних територій, сільськогосподарських угідь, транспортної мережі, на
яких зосереджене власне синантропне ядро даного флорокомплексу, а також напівприродних
місцезростань, що служать буферною зоною між синантропною та природною флорою.
Адвентизація флори регіону здійснюється дуже активно. Зараз у більшому або меншому
масштабі вона охоплює усі флористичні комплекси. Процес цей дуже динамічний. Більш активні
прибульці (в основному злісні бур'яни) витісняють менш стійкі аборигенні види і займають їх
основні позиції у рослинному покриві трансформованих місцезростань.
Всього антропофітон регіону нараховує 341 вид судинних рослин з яких 231 вид
є апофітами та 110 – адвентами (заносними видами).
Найбільш поширеними є зарості таких експансивних видів трав’янистих рослин:
нервіноквітник покрівельний (Anisantha tectorum), плоскуха звичайна (Echinochola crusgalii),
мишій сизий (Seratia glauca), болиголов плямистий (Conium maculatum), портулак городній
(Portulaca oleracea) та ін. Серед деревних видів рослин найбільш поширені аморфа кущова
(Amorhpa fruticosa), робінія звичайна (Robinia pseudoacacia), клен ясенелистий (Acer negundo),
повій звичайний (Lycium barbarum) та ін.
Експансивне поширення в регіоні мають найбільш небезпечні та карантинні бур’яни:
амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia), ваточник сірійський (Asclepias syriaca), ценхрус
довгоколючковий (Cenchrus longispinus), дрібнопелюстничок канадський (Conyza canadensis),
ехіноцистис лопатевий (Echinocystis lobata), щириця загнута (Amaranthus retroflexus), жовтий
осот польовий (Sonchus arvensis), волошка розлога (Centaurea diffusa). Для водно-болотних s
узбережних фітосистем загрозу становлять експансивні гідро- та гігро-мезофіти: елодея
канадська (Elodea canadensis), череда листяна (Bidens frondosa), нетреба берегова (Xanthium
ripicola) та ін.
Основними сучасними антропогенними чинниками на фітобіоту в нижньому Придніпров’ї є:
- зведення лісів;
- розорювання територій;
- знищення рослинного покриву при розбудові комунікацій (прокладання нових шляхів,
газових мереж);
- знищення заплавних лісів та прируслових чагарників під час розбудови рекреаційної та
селітебної сфери;
- інтенсивний перевипас трав’янистих фітосистем (степів, лук, боліт), що призводить до
збіднення фіто- та ценорізноманіття і активної синантропізації;
- інтенсивні процеси рекреації (витоптування, випалювання, забудова узбережь, особливо
засмічення берегів, що набрало тут загрозливого стану та перетворило їх на масові
звалища сміття, у першу чергу пластику, що не утилізується природою);
- випалювання плавнів та прибережно-водної рослинності, що призводить до втрати
природного видового різноманіття та посилення ролі синантропних видів.
3.9. Фауна
3.9.1. Зоогеографічна характеристика
У зоогеографічному відношенні територія басейну нижнього Дніпра належить до Аридної
Середземно–Центральноазійської підобласті, Понтійського округу, Азово-Чорноморського
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району (Щербак, 1988). Згадана територія знаходиться на межі двох зоогеографічних ділянок –
Західної та Східної степової. Кордон між ними проходить по руслу Дніпра, але проектована
Каховська ГЕС-2 більшою мірою відноситься до правобережної Західної або
Північнопричорноморської ділянки, якій притаманний певний комплекс степових тварин. Таким
чином, район будівництва становить собою екотонну зону, тобто територію змішування різних
природних елементів.
В цілому, річкова долина із заплавами є інтразональною зоогеографічною структурою, що
певною мірою проявляється і у фауністичних комплексах заплави нижньої течії Дніпра.
Більшість видів хребетних тварин, що мешкають у досліджуваному регіоні, зустрічаються як по
всій заплаві нижче 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 розповсюдженими у таких біотопах.
Аналіз фауни наземних хребетних району досліджень показав, що вона загалом є
репрезентативною для пониззя заплави Дніпра, хоч і не відрізняється значним видовим
різноманіттям і кількістю раритетних видів.
Загалом у регіоні зараз нараховується близько 40 видів ссавців, понад 236 видів птахів (з
урахуванням тих, що зустрічаються лише під час міграцій та зимівель), 11 видів земноводних і 6
видів плазунів. Видове різноманіття ентомофауни не піддається точному підрахунку, проте
кількість видів Червоної книги України серед комах є доволі високою.
3.9.2. Земноводні та плазуни – Amphibia, Reptilia
У складі фауни регіону виявлено 11 видів земноводних та 6 видів плазунів: тритон
гребінчастий (Triturus cristatus), тритон звичайний (Lissotriton vulgaris), тритон дунайський
(Triturus dobrogicus), кумка червоночерева (Bombina bombina), ропуха звичайна (Bufo bufo),
ропуха зелена (Bufo viridis), часничниця Палласа (Pelobates vespertinus), квакша звичайна (Нyla
arborea), жаба гостроморда (Rana arvalis), жаба озерна (Реlophylax ridibundus), жаба їстівна
(Реlophylax esculentus), черепаха болотна (Етуs оrbicularis). ящірка прудка (Lacerta agilis), вуж
звичайний (Natrix natrix), вуж водяний (Natrix tessellata), полоз каспійський (Dоlichophis caspius),
гадюка степова (Vipera renardi).
3.9.3. Птахи – Aves
В результаті моніторингу орнітофауни Нижнього Дніпра у 2018 р. було зареєстровано 236
видів птахів, з яких у гніздовий період 172 та у міграційні періоди – 236. В цілому на
дослідженому відрізку русла і заплави в обліках за чисельністю домінували звичайні гніздові
види, з тих, що зазвичай тримаються у відкритих біотопах – баклан великий (Phalacrocorax
carbo), шпак звичайний (Sturnus vulgaris), жайворонок степовий (Melanocorypha calandra), лиска
(Fulica atra), чирянка велика (Anas querquedula), горлиця звичайна (Streptopelia turtur), просянка
(Emberiza calandra). Субдомінантами були очеретянка велика (Acrocephalus arundinaceus),
синиця велика (Parus major), чапля сіра (Ardea cinerea), ластівка сільська (Hirundo rustica), галка
(Corvus monedula). Але чисельність більшості видів була дуже низькою – <0,01 ос/км облікового
маршруту (Андрющенко та ін., 2016).
На о. Козацькому та прилеглій акваторії найчисельнішими були очеретянка велика
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(Acrocephalus arundinaceus), чапля сіра (Ardea cinerea), зозуля звичайна (Cuculus canorus), баклан
великий (Phalacrocorax carbo), зяблик (Fringilla coelebs). В цілому ж, найбільше птахів в обліках
було відмічене на відрізку Львове–Козацьке (333,67 ос/км), значно менше в районі о. Козацького
(16,86 ос/км) і найменше на ділянці Тягинка–Львове (5,93 ос/км).
3.9.4. Ссавці – Mammalia
Опис наземних ссавців нижнього Дніпра здійснений за літературними даними. Загалом в
регіоні зустрічаються звірі 6 рядів: комахоїдні – Insectivora (6 видів), рукокрилі – Chiroptera (7),
хижі – Carnivora (8), зайцеподібні – Lagomorpha (1), гризуни – Rodentia (16), парнокопитні –
Artiodactyla (2). Загалом можна виділити чотири фауністичні комплекси хребетних тварин:
Водно–болотний та біляводний фауністичний комплекс включає таких ссавців: водяну полівку
(Arvicola amphibius), ондатру (Ondatra zibethicus) та кутору малу (Neomys anomalus). В останні
роки різко зростає чисельність бобра (Castor fiber). Рідкісними є видра (Lutra lutra) та норка
американська (Neovison vison), що ведуть напівводний спосіб життя. Мишу–крихітку (Micromys
minutus) та нічницю водяну (Myotis daubentonii) також можна умовно віднести до біляводного
фауністичного комплексу. Серед птахів зустрічаються баклан великий (Phalacrocorax carbo),
велика (Ardea alba) і мала білі чаплі (Egretta garzetta), чаплі сіра (Ardea cinerea) та руда (Ardea
purpurea), квак (Nycticorax nycticorax), лебідь–шипун (Cygnus olor), крижень (Anas platyrhynchos),
лиска (Fulica atra), мартини звичайний (Chroicocephalus ridibundus) та жовтоногий (Larus
cachinnans), крячки білокрилий (Chlidonias leucopterus), білощокий (Chlidonias hybrida), чорний
(Chlidonias niger) та річковий (Sterna hirundo), рибалочка (Alcedo atthis). Можуть гніздитися
окремі пари орлана–білохвоста (Haliaeetus albicilla) та луня болотяного (Circus aeruginosus). З
плазунів та земноводних до цього комплексу входять тритони, вужі, жаби, кумка червоночерева
(Bombina bombina), черепаха болотяна (Emys orbicularis), а у період розмноження – також ропухи
(Bufo), жаба гостроморда (Rana arvalis) та квакша звичайна (Hyla arborea).
Лісовий фауністичний комплекс включає види, які мешкають в різних типах лісових біотопів, що
представлені дуже обмежено: зарості з переважанням тополі білої та верби вздовж берегів
численних островів та на схилах долини. Умовно до цього біотопу можна віднести парки, сади
та виноградники, що розповсюджені у населених пунктах, які прилягають до регіону
будівництва, а також лісосмуги.
Серед ссавців тут домінують бурозубка звичайна (Sorex araneus), миші лісова (Sylvaemus
sylvaticus) та мала (Sylvaemus uralensis); присутні білка звичайна (Sciurus vulgaris), куниця
звичайна (Martes martes), заєць сірий (Lepus europaeus), їжак білочеревий (Erinaceus roumanicus),
лисиця звичайна (Vulpes vulpes), тхір лісовий (Mustela putorius), ласка звичайна (Mustela nivalis),
окремі види кажанів. У окремих лісових масивах та на островах зустрічаються свиня дика (Sus
scrofa) та козуля європейська (Capreolus capreolus).
Птахи представлені численними тут боривітром звичайним (Falco tinnunculus), горлицею
садовою (Streptopelia decaocto), одудом (Upupa epops), дятлами сірійським (Dendrocopos syriacus)
та великим строкатим (Dendrocopos major), сорокопудами чорнолобим (Lanius minor) і терновим
(Lanius collurio), шпаком звичайним (Sturnus vulgaris), зябликом (Fringilla coelebs), синицею
великою (Parus major), вороновими (Corvidae), дроздами (Turdus). Нечисленні: сова вухата (Asio
otus), вивільга (Oriolus oriolus), соловейко східний (Luscinia luscinia), щиглик (Carduelis
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carduelis), костогриз (Coccothraustes coccothraustes). З земноводних зустрічаються ропуха
звичайна (Bufo bufo) та жаба гостроморда (Rana arvalis).
Лучно–степовий фауністичний комплекс включає тварин, які населяють відкриті місця,
захисні дамби, пасовища та с/г угіддя. З ссавців тут мешкає полівка лучна (Microtus levis), миша
польова (Apodemus agrarius), бурозубка звичайна (Sorex araneus), ласка (Mustela nivalis); заходять
лисиця (Vulpes vulpes), заєць сірий (Lepus europaeus) та їжак білочеревий (Erinaceus roumanicus);
полюють кажани (Microchiroptera). Рідкісним є горностай (Mustela erminea) та бурозубка мала
(Sorex minutus). Серед птахів – жайворонки степовий (Melanocorypha calandra) і польовий
(Alauda arvensis), щеврик польовий (Anthus campestris), плиска чорноголова (Motacilla feldegg),
щиглик (Carduelis carduelis), шпак звичайний (Sturnus vulgaris), просянка (Emberiza calandra). З
плазунів та земноводних зустрічаються ящірка прудка (Lacerta agilis) та, рідко, полоз
жовточеревий (Dolichophis caspius) і гадюка степова (Vipera renardi).
Синантропний комплекс складають тварини, існування яких тісно пов’язане з людиною.
Цей комплекс добре представлений у зоні Каховської ГЕС, тому що Дніпро тут з обох берегів
майже повністю оточений селищами. Ссавці представлені кажанами (Microchiroptera), які
оселяються на горищах будівель, білозубкою малою (Crocidura suaveolens), мишею хатньою
(Mus musculus), пацюком сірим (Rattus norvegicus) та куницею кам’яною (Martes foina). Птахи є
найбільш численною синантропною групою: горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto),
серпокрилець чорний (Apus apus), посмітюха (Galerida cristata), горобці хатній (Passer
domesticus) і польовий (Passer montanus), горихвістка чорна (Phoenicurus ochruros), ластівки
сільська (Hirundo rustica) і міська (Delichon urbicum), ворона сіра (Corvus cornix), галка (Corvus
monedula) тощо. З земноводних та плазунів у антропогенних біотопах зустрічаються тільки
часничниця Палласа (Pelobates vespertinus) та, частково, ящірка прудка (Lacerta agilis) і квакша
звичайна (Hyla arborea).
3.9.5. Комахи – Insecta
Фауна комах прилеглої до Каховської ГЕС території є досить різноманітною.
Зустрічаються види з 12 рядів: бабки (Odonata), богомоли (Mantoptera), прямокрилі (Orthoptera),
рівнокрилі (Homoptera), щипавки (Dermaptera), клопи (Hemiptera), твердокрилі (Coleoptera),
волохокрильці
(Trichoptera),
сітчастокрилі
(Neuroptera),
лускорилі
(Lepidoptera),
перетинчастокрилі (Hymenoptera), двокрилі (Diptera).
Ентомофауна 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 зазначити представників комплексу
штучних лісів, які суттєво збільшують загальне ентомологічне різноманіття. Водні комахи
представлені здебільшого клопами та твердокрилими. Тут зустрічаються амфібіонтні види бабок
та волохокрильців, личинки яких розвиваються у проточних водоймах. Основу
ентомокомплексів на суходолі у зоні Каховської ГЕС складають представники рядів богомоли,
прямокрилі, рівнокрилі, клопи, твердокрилі, сітчастокрилі, лускокрилі, перетинчастокрилі,
двокрилі. Чисельність та загальний стан популяцій перерахованих видів характерний для
подібних біоценозів, чисельність більшості видів не викликає занепокоєння. За час обстеження,
спалахів чисельності видів–шкідників не зареєстровано.
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3.9.6. Раритетні види
Раритетні види хребетних тварин, що належать до національних та міжнародних червоних
списків та природоохоронних конвенцій, були відмічені головним чином на ділянках нижнього
Дніпра нижче по течії від Каховської ГЕС, які відносяться до рекреаційної зони НПП
«Нижньодніпровський».
Серед земноводних та плазунів занесених до Червоної книги України, які могли бути
виявлені, передбачалися тритон дунайський (Triturus dobrogicus) та гадюка степова (Vipera
renardi), але у 2018 р. вони зустрінуті не були.
З «червонокнижних» птахів, район Каховської ГЕС (узбережжя та акваторія) можуть
відвідувати для живлення та зупинок під час міграцій наступні: пелікан рожевий (Pelecanus
onocrotalus), баклан малий (Phalacrocorax pygmeus), чапля жовта (Ardeola ralloides), огар
(Tadorna ferruginea), нерозень (Mareca strepera), чернь червонодзьоба (Netta rufina), чернь
білоока (Aythya nyroca), гоголь (Bucephala clangula), крех середній (Mergus serrator), скопа
(Pandion haliaetus), орлан–білохвіст (Haliaeetus albicilla), шуліка чорний (Milvus migrans), лунь
польовий (Circus cyaneus), лунь лучний (Circus pygargus), ходуличник (Himantopus himantopus),
мартин каспійський (Ichthyaetus ichthyaetus), голуб–синяк (Columba oenas), совка (Otus scops),
сиворакша (Coracias garrulus). Найбільш звичайним з них є баклан малий та ходуличник.
Більшість з згаданих видів зустрічаються тут лише у міграційний період та під час живлення. У
2018 р. відмічені баклан малий, чапля жовта, чернь червонодзьоба, гоголь, скопа, шуліка чорний,
лунь польовий, лунь лучний, ходуличник, мартин каспійський, сиворакша.
Рідкісні ссавці, окрім кажанів, які всі занесені до Червоної книги України (2009), у 2018 р.
достовірно відмічені не були. Припускакєьться перебування у різні сезони року кутори малої
(Neomys anomalus), тхора лісового (Mustela putorius), горностая (Mustela erminea) та видри
річкової (Lutra lutra).
На дослідженій території, виявлено порівняно невелике число охоронюваних видів комах
(Геряк та ін., 2012), але вони надають значної специфічності місцевим ентомокомплексам. З
видів, що внесені до Червоної книги України відмічені: дозорець–імператор (Апах imperator)
(Odonata), мурашиний лев велетенський (Acanthaclisis occitanica) (Neuroptera), махаон (Papilio
machaon) (Lepidoptera), подалірій (Iphiclides podalirius) (Lepidoptera), стрічкарка малинова
(Catocala sponsa) (Lepidoptera). Два з зареєстрованих видів – бражник обліпиховий (Hyles
hyppophaes) (Lepidoptera) та мурашиний лев велетенський внесені в Європейський Червоний
список.
3.9.7. Мисливські види
З мисливських птахів, що зустрічаються у районі Каховської ГЕС та на суміжних
територіях, можна виділити представників чотирьох родин: качиних, пастушкових, фазанових та
голубиних.
1. Качині. Серед тих, що гніздяться, слід виділити крижня (Anas platyrhynchos), попелюха
(Aythya ferina), що є тут звичайними, та чирянку велику (Anas querquedula), яка в останні роки
стає більш рідкісною. Окрім них на високих урвистих берегах та в сільськогосподарських угіддях
зустрічаються огар (Tadorna ferruginea) та галагаз (Tadorna tadorna).
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2. Пастушкові. Єдиний вид, що має мисливське значення – це лиска (Fulica atra), яка
широко розповсюджена в плавнях і є досить чисельною. Такі види, як курочка водяна (Gallinula
chloropus), пастушок (Rallus aquaticus), погоничі звичайний (Porzana porzana) та малий (P. parva)
і деркач (Crex crex), крім того, що мають невелику чисельність, ще і ведуть потаємний спосіб
життя, тому серед мисливських трофеїв зустрічаються дуже рідко. Оскільки всі пастушкові,
окрім деркача, будують гнізда на купинах та заломах очерету, успішність їх гніздування залежить
від коливання рівня води у нижньому б’єфі та випалювання очерету.
3. Фазанові. Представлені фазаном (Phasanus colchicus), куріпкою сірою (Perdix perdix) та
перепілкою (Coturnix coturnix). З них лише фазан є головним мисливським видом, що
зустрічаються у районі Каховської ГЕС. Щільність його залишається досить високою завдяки
широкому розповсюдженню у заплаві придатних кормових і гніздових біотопів – щільні
прируслові чагарникові зарості, а також близькість присадибних ділянок. Куріпка та перепілка
зустрічаються переважно на полях і лише випадково трапляються на територіях, що наближені
до Каховської ГЕС, під час суворої сніжної зими (куріпка) або міграцій (перепілка).
4. Голубині. У районі досліджень наразі зареєстроване перебування чотирьох видів родини:
припутень (Columba palumbus), голуб сизий (домашня форма) (C. livia), горлиця звичайна
(Streptopelia turtur), горлиця кільчаста (S. decaocto). З них лише припутень та горлиця звичайна
мають певне значення для спортивного полювання. Їх добувають під час осінніх кормових
переміщень, коли вони утворюють скупчення у сільськогосподарських угіддях. Голуб сизий і
горлиця кільчаста є синантропними видами і мешкають переважно в населених пунктах, де
полювання заборонене.
Мисливські ссавці є досить суттєвим елементом мисливської фауни регіону.
1. Гризуни. Реальне мисливське значення має лише ондатра (Ondatra zibethicus), яку з 1945
по 1953 р.р. успішно акліматизували на внутрішніх водоймах дельти Дніпра, і з часом вона стала
основою для створення в цьому районі промислового мисливського господарства. З введенням у
експлуатацію Каховської ГЕС, коли основні біотопи ондатри були затоплені, чисельність її
скоротилася, але згодом стабілізувалася на досить високому рівні.
2. Хижі Представлені родинами Куницевих та Собачих:
Куницеві. У регіоні зареєстровано 6 видів цієї родини: видра річкова (Lutra lutra), горностай
(Mustela erminea), ласка звичайна (M. nivalis), куниця кам’яна (Martes foina), тхір лісовий (Mustela
putorius), норка американська (Neovison vison). З них лише куниця кам’яна та норка американська
можуть добуватися за спеціальними ліцензіями. Загалом вони є нечисленними на ділянці
будівництва та прилеглих територіях, але за рахунок цінного хутра становлять певний
мисливський попит, який з часом зменшується.
Собачі представлені двома основними видами – лисиця звичайна (Vulpes vulpes) та собака
єнотовидний (Nyctereutes procynoides), завезений у 1936–1938 рр. Вони є найпопулярнішими
об'єктами полювання в заплавних біотопах регіону, а лисиця – ще і в навколишніх плакорних
угіддях. Обидва звірі мають досить високу чисельність і відіграють суттєву роль у
функціонуванні місцевих мисливських господарств. Окрім них, в останні роки в плавнях
Нижнього Дніпра з’явилися вовк (Canis lupus) та шакал (C. aureus) (Волох, 2014). Втім, якщо
вовк може вважатися реальним мисливським видом, то шакал є ще досить рідкісним і
добувається більше випадково.
3-58

3.Парнокопитні. Представлені свинею дикою (Sus scrofa) та козулею європейською
(Capreolus capreolus). Обидва види на сьогодні в плавнях Нижнього Дніпра є важливими
мисливськими об’єктами, хоч чисельність їх, особливо козулі, останнім часом нестабільна.
Найближчі до Каховської ГЕС-2 території перебування – о. Козацький, який після створення
Нижньодніпровського НПП вже відноситься до забороненої для полювання території. Хоча за
рахунок значного підвищення фактору турбування на острові в останні роки ці звірі відійшли
нижче по течії в більш захищені біотопи.
4. Зайцеподібні. Єдиний представник ряду заєць сірий (Lepus europeus) є одним з
найпоширеніших мисливських звірів не лише у районі Каховської ГЕС, а і на території всієї
Україні. Однак, слід зазначити, що мешкає він на плакорних ділянках, переважно у
сільськогосподарських угіддях і на степових ділянках. Вглиб плавнів заходить лише по суші
(дамби, прируслові пасма і т.ін.).
3.10. Об’єкти природно–заповідного фонду України Херсонської області
Охорона малотрансформованих природних ландшафтів на тлі підвищенного впливу
антропогенного навантаження, що спостерігається на Херсонщині, має особливе значення для
області із значним господарським впливом. Одним з дієвих інструментів збереження довкілля є
створення об’єктів природно–заповідного фонду (ПЗФ) різних категорій, які становлять основу
(екологічні ядра) національної екологічної мережі як складової Панєвропейської.
Найвищі охоронні категорії мають території, які захищаються на міжнародному або
загальнодержавному (національному) рівні. Донедавна такою територією, що знаходилися
найближче від Каховської ГЕС, були водно–болотні угіддя (ВБУ) міжнародного значення
(Рамсарські угіддя) «Дельта Дніпра» 3UA009. Їх площа становить 26 тис. га. Угіддя охоплюють
естуарну систему Дніпра завздовжки 47 км, що розташована на південний захід від м. Херсон, і
являють собою естуарний комплекс, який з’єднує Дніпро з Чорним морем через Дніпровсько–
Бузький лиман. Згадане ВБУ отримало міжнародний статус у 2003 р. відповідно положень Закону
України «Про участь України в Конвенції про водно–болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів». Відповідає таким
рамсарським критеріям: (1) Відіграє визначальну гідрологічну, біологічну та екологічну роль у
природному функціонуванні великого річкового басейну та берегових екосистем. (2) Місце
перебування рідкісних тварин (близько 70 видів), зростання рідкісних рослин і грибів (близько
30 видів) та локалізації типових і рідкісних рослинних комплексів (близько 19). (3) Як екотонна
екосистема є важливим центром біорізноманіття. (4) Важливе місце розмноження для багатьох
видів водноболотяних птахів. (5) У сезонних скупченнях птахів регулярно налічується більше
100 тис. особин. (6) Тут гніздиться 2,5–4,5% європейської популяції чепури великої Egretta alba.
(7) Є дуже цінним для збереження унікального комплексу риб, що включає більше 80 видів.
Дев’ять територій та об’єктів ПЗФ України наведені у звітах ОВНС (стадій ТЕО та Проект)
проекту будівництва Каховської ГЕС-2. Ще сім виявлено при аналізі доступних матеріалів щодо
сучасного стану ПЗФ України у Херсонській області (табл. 3.10).
Таблиця 3.10. Природно–заповідні об’єкти Херсонської області
Назва
Рік
Площа

Райони
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«Нижньодніпровський»

Олешківські піски
Кам’янська січ
Цюрупинський сосновий бір
Малокаховський бір
Стояни

створення
(га)
Національні природні парки
2015
80177,80

2010
(2019)

8020
(11670,7)

2019
12261,14
Заповідні урочища
1972
290
1979
177
1983
15
Заказники
1977
500

Саги (ландшафтний
загальнодержавного
значення)
Каїрська балка
2001
664,9
(ландшафтний місцевого
значення)
Інгулецький лиман
1983
50
(ботанічний сісцевого
значення)
Пам’ятки природи місцевого значення
Меморіальні дуби
1970
(ботанічна)
Вікові платани (ботанічна)
1967
Куртина вікових дубів
1975
(ботанічна)
Деревостій акації білої
1975
3
(ботанічна)
Козацьке джерело
1983
(гідрологічна)
Кринківське поселення
1975
5
бобрів (зоологічна)
Микільське поселення змій
1979, 1983
4
(зоологічна)
Понятівське поселення змій
1979, 1983
5
(зоологічна)

Бериславський,
Білозерський,
Голопристанський,
Цюрупинський,
міста Херсон та
Нова Каховка
Каховський,
Цюрупинський,
Голопристанський
Бериславський
Цюрупинський
Каховський
Нововоронцівський
Цюрупинський
Горностаївський
Білозерський район

м. Нова Каховка
Нова Каховка
Цюрупинський
Цюрупинський
Бериславський
Олешківський
Білозерський
Білозерський

Указом Президента України від 24 листопада 2015 р. № 657/2015 був створений НПП
«Нижньодніпровський», куди входять заплавно-літоральні комплекси взовж русла Дніпраі
безпосередньо від Каховської ГЕС до Дніпровсько-Бузького лиману. Вважається, що саме тут
річка Дніпро зберегла свій відносно природний стан, незважаючи на постійний вплив Каховської
ГЕС з початку її експлуатації. Сюди ж увійшли і вищезгадані Рамсарські ВБУ «Дельта Дніпра».
Відповідно до функціонувального зонування НПП «Нижньодніпровський» (Рис. 3.9), на
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крайній східній межі парку знаходиться о. Козацький, що лежить безпосередньо у зоні впливу
Кахавської ГЕС. Він повністю входить до зони регульованої рекреації, так само, як і сусідня
ділянка заплави на захід практично до с. Тягинка. Територія острова належить до земель, що
передаються парку з вилученням.
Відповідно до чинного природоохоронного законодавства України, у національних
природних парках зона регульованої рекреації відіграє захисну роль для заповідної зони, оберігає
її від негативного впливу людини чи природних чинників, а також слугує для регулювання
рекреаційного навантаження. До зони регульованої рекреації належать території, які мають
рекреаційне, еколого-освітнє, культурно-виховне та науково-пізнавальне значення. У цій зоні
повинні бути екологічні стежки, а також маршрути екологічного туризму та постійних екскурсій.
У той же час тут забороняються рубки лісу головного користування, промислове рибальство і
мисливство. Дозволяється ведення господарства, але за умови, якщо воно не здійснює
негативний вплив на екосистеми.
Слід відмітити, що в останнє десятиріччя відмічається постійне підвищення
антропогенного тиску на природні біотопи о. Козацького та, відповідно, фауністичні комплекси,
що формуються тут у різні сезони року. На це вказує порівняння результатів досліджень
Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 2014 і 2018 р. Так, сам о. Козацький, як і
сусідні заплавні острови, розташовані на захід у зоні регульованої рекреації НПП, за відносно
короткий період захаращується сміттям, спотворюються залишками численних багать,
витоптуванням травяної рослинності та рубкою дерев і чагарників, особливо в час сезону
масового відпочинку та аматорської рибаловлі з травня по вересень. Ці процеси
супроводжуються розполохуванням тварин (особливо птахів), а часто і їх винищенням (зокрема
плазунів). У відповідних розділах подана детальна характеристика біорізноманіття флори і фауни
Нижнього Дніпра, яка актуальна і для НПП «Нижньодніпровський».
Національний природний парк «Кам’янська Січ» (далі – НПП) створений Указом
Президента України № 140/219 від 11 квітня 2019 р. Він знаходиться у межах Бериславського
району. Адміністративно територія НПП знаходиться в межах Качкарівської, Миловської,
Новокаїрської, Новорайської та Червономаяцької сільських рад. В силу переважного включення
в об’єкт ПЗФ неораних ділянок степу (схилів та днищі балок) для НПП «Кам`янська Січ» є
притаманною специфічність лінійної структури території, яка полягає насамперед у відношенні
площі (125,73 км2) до периметру (312,3 км).
НПП «Кам’янська Січ» створений на території двох балок: Кам’янської та Милівської
загальною площею 12261,14 га, в т.ч. 6247,899 га (51 % від загальної площі) з вилученням. На
вилучених землях, переважно на цілинних степових ділянках, буде сформована заповідна зона
площею понад 1818,6 га (14,5% загальної площі), також ці землі будуть використовуватися, для
господарської та рекреаційної діяльності.
Пропонована до заповідання територія являє собою унікальний для Правобережжя масив
цілинних Понтичних типчаково–ковилових степів. Тут зосередженно близько 600 видів
судинних рослин, 52 з яких занесені до різних природоохоронних списків. Територія
запроектованого НПП повністю охоплюється Нижньодніпровським регіональним екокоридором,
що являє собою нижньодніпровську ділянку меридіонального Дніпровського екокоридору
Національної екомережі України.
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За геоботанічним районуванням проектований НПП «Кам’янська Січ» розміщується у
Снігурівсько–Березнєгуватському районі смуги типчаково–ковилових степів, що входить до
Чорноморсько–Азовської підпровінції, Понтичної степової провінції, Євразійської степової
області (Геоботанічне районування…, 1977).
Загалом на території НПП «Кам’янська Січ» на сьогодні зареєстровано 582 види судинних
рослин, які належать до 324 родів та 80 родин. Провідними родинами флори є Asteraceae (97
видів), Poaceae (52), Fabaceae (41), Brassicaceae (34), Lamiaceae (31), Caryophyllaceae (30),
Rosaceae (25), Chenopodiaceae (20), Apiaceae (19) та Boraginaceae (15). Найбільш поліморфними
родами є Astragalus, Galium, Veronica, Allium, Artemisia, Euphorbia, Potentilla, Verbascum, Atriplex,
Medicago, Ranunculus, Trifolium.
Домінуючим типом рослинності НПП «Кам’янська Січ» є степи. У їх рослинному покриві
домінують типові для смуги типчаково–ковилових біднорізнотравних степів ксерофільні
дернинні злаки: ковила волосиста Stipa capillata, к. лесінга S. lessingiana, к. українська S.
ucrainica, к. найгарніша S. pulcherrima, типчак Festuca valesiaca, келерія гребінчаста Koeleria
cristata, житняк гребінчастий Agropyron pectinatum, тонконіг стерильний Poa sterilis. Cтепове
різнотрав’я представлено переважно ксерофільними видами: півниками низенькими Iris pumila,
гвоздикою несправжньоармерієвидною Dianthus pseudoarmeri, гоніолімоном бессера Goniolimon
besserianum, залізняком колючим Phlomis pungens, пижмом тисячолистим Tanacetum millefolium.
Із ефемероїдів звичайним є тонконіг бульбистий Poa bulbosa, рідше зустрічаються тюльпан
бузький Tulipa hypanica, адоніс волзький Adonis wolgensis, рястка Коха Ornithogalum kochii,
зірочки Пачоського Gagea paczoskii, з. червоніючі G. еrubescens, з. низенькі G. pusilla. Серед
ефемерів звичайні веснянка весняна Erophylla verna, бурачок пустельний Alyssum turkestanicum,
фіалка китайбелева Viola kitaibeliana, проломник великий Androsace maxima, незабудка
дрібноквіткова Myosotis micrantha, вероніка весняна Veronica verna. Широко представлені на
території парку відслонення гірських порід: різноманітних глин та лесів і вапняків. На глинистих
відслоненнях домінують бородач Bothriochloa ischaemum та клейстогена болгарська Cleistogenes
bulgarica, а на кам`янистих – келерія коротка Koeleria brevis, стоколос каппадокійський
Bromopsis cappadocica, наголоватки вузьколисті Jurinea stoechadifolia, чебрець двовидний
Thymus dimorphus, очиток їдкий Sedum acre. На схилах балок і терас, особливо у різноманітних
зниженнях та на дні балок часто трапляються зарості дерев`янистих рослин, зокрема різних видів
глоду Crataegus sp. div. та шипшини Rosa sp. div., терену степового Prunus stepposa, мигдалю
карликового Amygdalus nana, жостеру проносного Rhamnus cathartica, бузини чорної Sambucus
nigra тощо. Дно балки та нижня частина схилів, особливо північної експозиції зайняті
лучностеповими угрупованнями. Тут переважають пирій повзучий Elytrigia repens, стоколос
безостий Bromopsis inermis, осока чорніюча Carex melanostachya, о. рання C. praecox, тонконіг
вузьколистий Poa angustifolia, т. лучний P. pratensis, костриця Регеля Festuca regeliana.
Внаслідок вторинного затоплення водосховищем нижньої частини балок в результаті
будівництва Каховської ГЕС, у балках значного поширення набули прибережно–водні (очерет
звичайний Phragmites australis, рогіз вузьколистий Typha angustifolia, куга озерна Scirpus
lacustris) та водні (кушир занурений Ceratophyllum demersum, рдестик пронизанолистий
Potamogeton perfoliatus, р. кучерявий P. crispus, р. гребінчастий P. pectinatus) рослини, а також
алтея лікарська Althaea officinalis, верба біла Salix alba, верба сіра Salix cinerea, тополя чорна
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Populus nigra). Значні площі території балок зайняті штучними лісовими насадженнями в’язу
низького Ulmus pumila, робінії несправжньоакації Robinia pseudoacacia, гледичії
трьохколючкової Gleditsia triacanthos, сосни кримської Pinus pallasiana, айланта високого
Ailanthus altissima, маслинки вузьколистої Elaeagnus angustifolia тощо. Більшість дерев у
насадженнях низькорослі і пригніченні, а трав’янистий покрив їх представлений
.
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Рис.3.9. Зонування території НПП «Нижньодніпровський»
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здебільшого бур`янами. Це приклад залісення степових схилів, яке не принесло очікуваного
ефекту, а призвело до знищення цілинних степових схилів, витрат фінансів та людської праці
На території проектованого НПП «Кам’янська Січ» виявлено 23 види мохоподібних з
класу Bryopsida відділу Bryophyta.
Відмічено три види лишайників, які занесені до Червоної книги України, а саме Cetraria
steppae, Leptogium shraderi, Xanthoparmelia camtscadales. Серед лишайників Червоного списку
Херсонської області на території запроектованого НПП «Кам’янська Січ» зустрічаються шість
видів Caloplaca sterilis, Diploschistes candidissimus, Diploschistes diacapsis, Heteroplacidium
phaeocarpoides, Lecanora elenkinii, Placidiopsis cinerascensУ цілому на території запроектованого
НПП зростає 52 види раритетних судинних рослин (8,9% загального видового багатства), які
внаслідок одночасного включення у різні природоохоронні списки займають в них 61 позицію:
Світовий червоний список – шість видів; Європейський Червоний список – вісім, Червона книга
України – 19 видів, Бернська конвенція – два та Червоний список Херсонської області – 26 видів
(Червоний список Херсонської області, 2013; Вініченко, 2006; Мосякін, 1999; Червона книга
України, 1996, 2009; European Red list…, 2001; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999.)
До Світового Червоного списку включені: астрагал Генінга Astragalus henningii, астрагал
шерстистоквітковий Astragalus dasyanthus, гвоздика ланцетна Dianthus lanceolatus, зіновать
гранітна Chamaecytisus graniticus, льонок Біберштейна Linaria biebersteinii, пісочник жорсткий
Eremogone rigida, цимбохазма дніпровська Cymbochasma borysthenica.
До Європейського Червоного списку: Астрагал дніпровський Astragalus borysthenicus,
залізняк гібридний Phlomis hybrida, ластовень проміжний Vincetoxicum intermedium, підмаренник
волинський Galium volhynicum, а також знову астрагал Генінга Astragalus henningii, астрагал
шерстистоквітковий Astragalus dasyanthus, гвоздика ланцетна Dianthus lanceolatus, цимбохазма
дніпровська Cymbochasma borysthenica.
До Червоної книги України: горицвіт волзький Adonis wolgensis, дрік скіфський Genista
scythica, ковила Лесінга Stipa lessingiana, ковила українська Stipa ucrainica, ковила волосиста
Stipa capillata, ковила найгарніша Stipa pulcherrima, крокус сітчастий Crocus reticulatus,
ламкоколосник ситниковий Psathyrostachys juncea, рябчик руський Fritillaria ruthenica, сальвінія
плаваюча Salvinia natans, тюльпан бузький Tulipa hypanica Tulipa biebersteiniana s. l.), тюльпан
Шренка Tulipa schrenkii, а також знову астрагал шерстистоквітковий Astragalus dasyanthus,
зіновать гранітна Chamaecytisus graniticus, цимбохазма дніпровська Cymbochasma borysthenica.
Ще два види – наголоватки волошкові Jurinea cyanoides, а також сальвінія плаваюча
Salvinia natans охороняються згідно з Бернською конвенцією.
Найбільша кількість созофітів належить до Переліку видів, що охороняються на території
Херсонської області [Червоний список Херсонської області, 2013]. Лише до регіонального
Червоного списку належать: цибуля жовтувата Allium flavescens, анемонка лісова Anemonoides
sylvestris, аспленій стінний Asplenium ruta–muraria, барвінок трав`янистий Vinca herbacea,
белевалія сарматська Bellevalia sarmatica, білолізник рогатий Krascheninnikovia ceratoides,
виноград лісовий Vitis sylvestris, вишня чагарникова Cerasus fruticosa, гвоздика Анджейовського
Dianthus andrzejowskianus, гіацинтик блідий Hyacinthella leucophaea, дуб звичайний Quercus
robur, ефедра двоколоскова Ephedra distachya, загнітниця голівчаста Paronychia cephalotes,
зубний корінь протизубний Prangos odontalgica, зірочки українські Gagea ucrainica, кермек
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широколистий Limonium platyphyllum., китятки чубаті Polygala comosa, купина запашна
Polygonatum odoratum (, льон Черняєва Linum czerniaеii, мигдаль карликовий Amygdalus nana,
наголоватки вузьколисті Jurinea stoechadifolia, півники солелюбні Iris halophyla, рястка Фішера
Ornithogalum fischerianum, стоколосник різнолистий Bromopsis heterophylla, тонконіг стерильний
Poa sterilis, ферула каспійська Ferula caspіса.
На території НПП зареєстровано вісім рідкісних рослинних угруповань (формацій), що
включені до Зеленої книги України (Зелена …, 2009]: ковили волосистої Stipeta capillatae, ковили
Лесінга Stipeta lessingianae, ковили найгарнішої Stipeta pulcherrimae, ковили української Stipeta
ucrainicae, мигдалю карликового Amygdaleta nanae та пирію, глечиків жовтих Nymphaeta albaе
та сальвінії плаваючої Salvinieta natantis.
Фауна майбутнього НПП досить добре вивчена. Узагальнені результати аналізу даних
щодо видової структури, ареалів, рівнів чисельності та щільності степових гризунів свідчать, що
за останні 100 років на території регіону найбільші втрати понесли саме спеціалізовані
стенотопні види. Найбільш чисельними і поширеними стали екологічно пластичні еврибіонтні
види, здатні до освоєння польових стацій та споживання різноманітних, у тому числі зернових,
кормів: миша хатня Mus musculus, миша курганчикова Mus sergii, полівки сіра (звичайна)
Microtus arvalis та гуртова Microtus socialis. Значного поширення у природному середовищі
набув суто синантропний на початок ХХ століття пацюк сірий Rattus norvegicus.
Завдяки особливостям географічного розташування і наявності різних типів біотопів,
територія НПП «Кам`янська січ» відрізняється багатою і різноманітною фауною, у складі якої
широко представлені бореальні і неморальні елементи, а також синантропні види. Із
червонокнижних видів України на його території відмічено 36 видів безхребетних: п'явка
медична Hirudo medicinalis, археобдела каспійська Archaeobdella esmonti, гмеліна маленька
Gmelina pusilla, ніфаг середній Niphargoides intermedius, іфігенела шаблінська Iphigenella
shablensis, рак широкопалий Astacus astacus, дозорець імператор Anax imperator Leach, емпуза
піщана Empusa pennicornia, ірис плямистокрилий Iris polystictica, дибка степова Saga pedo,
красотіл пахучий Calosoma sycophanta, махаон Papilio machaon, подалірій Iphiclides podalirius,
поліксена Zerynthia polyxena, зегрис евфема Zegris eupheme, сатир залізний Hipparchia statilinus,
бражник мертва голова Hipparchia statilinus, бражник дубовий Marumba quercus, бражник
олеандровий Daphnis nerii, сатурнія мала Eudia pavonia, сатурнія середня Eudia spini, каптурниця
середня Cucullia argentea, совка сокиркова Periphanes delphinii, пістрянка весела Lygaena laeta,
ведмедиця–хазяйка Pericallia matronula, ведмедиця червонокрапкова Utetheisa pulchellа, сколія–
гігант Scolia maculata Drury, Ссколія степова Scolia hirta, стиз двокрапковий Stizus bipunctatus,
ксилокопа фіолетова Xylocopa violaceae, джміль моховий Bombus muscorum, джміль пахучий
Bombus fragrans, джміль глинистий Bombus argillaceus, джміль лезус Bombus laesus, ліометопум
звичайний Liometopum microcephalum, ктир гигантський Satanas gigas; 4 види рептилій: мідянка
Coronella austriaca, полоз чотирисмугий Elaphe quatuorlineata, полоз жовточеревий Coluber
jugularis, гадюка степова Vipera ursini, 26 видів птахів: рожевий пелікан Pelecanus onocrotalus,
баклан малий Phalacrocorax pygmaeus, чапля жовта Ardeola ralloides, колпиця Рlatalea leucorodia,
коровайка Plegadis falcinellus, червоновола казарка Rufibrenta ruficollis, гуска мала Anser
erythropus, малий лебiдь Cygnus bewickii, качка червона Tadorna ferruginea, чернь бiлоока Aythya
nyroca, крех довгоносий Mergus serrator, скопа Pandion haliaetus, польовий лунь Circus cyaenus,
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степовий лунь Circus macrourus, канюк степовий Buteo rufinus, орел–карлик Hieraaetus pennatus,
пiдорлик великий Aquila clanga, пiдорлик малий Aquila pomarina, сапсан Falco peregrinu, довгоніг
Himantopus himantopus, кулик–сорока Haematopus ostralegus, кроншнеп великий Numenius
arquata, кроншнеп середнiй Numenius phaeopus, сипуха Tyto alba, сорокопуд сiрий Lanius
exubitor, шпак рожевий Pastor rose; 21 вид ссавців: рясноніжка мала Neomys anomalus, білозубка
білочерева Crocidura leucodon, білозубка мала Crocidura suaveolens, вечірниця руда Nyctalus
noctula, вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus, вечірниця мала Nyctalus leisleri, нічниця
водяна Myotis daubentonii, нічниця вусата Myotis mystacinus, вухань звичайний Plecotus auritus,
кажан пізній Eptesicus serotinus, лилик двоколірний Vespertilio murinus, нетопир малий
Pipistrellus pipistrellus, нетопир лісовий Pipistrellus nathusii, нетопир середземноморський
Pipistrellus kuhlii, мишівка степова Sicista subtilis, хом’ячок сірий Cricetulus migratorius, сліпачок
звичайний Ellobius talpinus, видра річкова Lutra lutra, тхір степовий Mustela eversmanni,
горностай Mustela erminea.
Чотири види ссавців (вечірниця велетенська, мишівка степова, сліпачок звичайний та
видра) включені до Європейського Червоного списку як вразливі, близьких до загрози зникнення
та такі, що перебувають у небезпечному стані або для встановлення статусу яких потрібні
допоміжні дані. Це свідчить про дуже важливе значення зазначеного парку для збереження
видового різноманіття ссавців. У зв`язку зі скороченням європейських популяцій видри та вовка,
ці тварини включені до додатків Вашингтонської конвенції, (видра – І категорія, вовк – ІІ).
Натомість в Україні динаміка їх популяцій та ареалів має позитивну тенденцію, а чисельність в
останні роки також суттєво зросла.
За умовами переформування узбережжя можна виділити наступні типи берегів
Каховського
водосховища
у
межах
запроектованого
НПП
«Камянська
Січ»: 1) абразійно–денудаційний; 2) абразійно–обвальний; 3) абразійно–осипний; 4) абразійнозсувний (Географія Херсонщини, 2007).
Заповідне урочище «Малокаховський бір» оголошене рішенням виконавчого комітету
Херсонської обласної ради народних депутатів №14/1 від 11 січня 1979 р. та перезатверджене
рішенням Херсонського обликонкому №441/16 від 19 серпня 1983 р. Площа урочища 177 га.
Землевласник – Державне підприємство «Каховське лісове господарство», на яке виписане
охоронне зобов’язання. Заповідне урочище розміщене безпосередньо на березі Каховського
водосховища. На момент створення взято під охорону 70-річні соснові насадження (у т. ч. сосни
кримської) на піщаному березі водосховища, що чергуються з галявинами з добре розвиненим
трав’яним покривом. Мета створення заповідного урочища: збереження, вивчення та естетичне
виховання підростаючого покоління. На території урочища забороняється будь-яка діяльність,
яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
Заповідне урочище «Стояни» оголошене рішенням Херсонського обликонкому №441/16
від 19 серпня 1983 р. Площа 15 га. Взято під охорону лісові насадження на еродованих землях.
Включає джерело питної води. Є зразком заліснення водоохоронних зон. Заповідне урочище
розміщене у 82 кварталі (вид. 2, 3, 7) та 87 кварталі (вид. 6, 8) Гаврилівського лісництва ДП
«Великоолександрівське ЛДГ» с. Дудчани Нововоронцівського р-ну на узбережжі Каховського
водосховища. На території урочища забороняється будь-яка діяльність, яка може спричинити
шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
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Ландшафтний заказник місцевого значення «Каїрська балка» оголошений рішенням
ХІХ сесії двадцять третього скликання Херсонської обласної ради від 26 липня 2001 р. № 424.
Площа 664,9 га, з яких 558,9 га – суходіл, 106,0 га – водне дзеркало, відокремлене від Каховського
водосховища дамбою та рибозахисною спорудою у тілі дамби. Землекористувач – Каїрська
сільська рада. Метою створення заказника є збереження у природному стані типових степових,
водно-болотних та лісових ценозів різноманітних за видовим складом з рідкісними видами
грибів, рослин та тварин, що занесені до Червоної книги України та Червоного списку
Херсонської області та рідкісними рослинними формаціями, що включені до Зеленої книги
України.
Ботанічний заказник місцевого значення «Інгулецький лиман» оголошений
Рішенням облвиконкому від 19 серпня 1983 р. № 441/16. Площа 50,0 га. Землекористувач – ДП
«Херсонське ЛМГ». Метою створення заказника є збереження водної рослинності в межах
акваторії Інгулецького лиману. На території заказника забороняються меліоративні та будь-які
інші роботи, що можуть привести до зміни режиму заказника.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Меморіальні дуби» оголошена
рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів від 11 червня
1970 р. № 527/11 та перезатверджена рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної ради
народних депутатів від 10 серпня 1983 р. № 411/16. Пам’ятка природи – точковий об’єкт, який
розташований у м. Нова Каховка Херсонської області на території Комунального підприємства
«НК ЕКОСЕРВІС». Являє собою два окремі дерева дуба звичайного віком до 130 років, що
ростуть на площі біли міського будинку культури. Пам’ятку природи створено з метою
збереження, вивчення та естетичного виховання молоді. Розміщена на відстані 200 м від
берегової лінії Дніпра.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Вікові платани» оголошена
рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів від 27 травня
1967 р. № 242/10 та перезатверджена рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної ради
народних депутатів від 10 серпня 1983 р. № 411/16. Пам’ятка природи – точковий об’єкт, який
розташований в м. Нова Каховка Херсонської області на території Комунального підприємства
«НК ЕКОСЕРВІС». Являє собою групу трьох платанів віком 130–140 років, які розташовані в
центральному парку відпочинку, різко виділяються на загальному фоні парку, створюють
своєрідний краєвид на місто з боку річки. Пам’ятку природи створено з метою збереження,
вивчення та естетичного виховання молоді. Розміщена на відстані 100 м від берегової лінії
Дніпра.
Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Козацьке джерело» (рис. 3.10)
оголошена рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів від 10
серпня 1983 р. № 411/16. Знаходиться поблизу с. Козацьке Бериславського р-ну Херсонської
області обабіч дороги Берислав – Нова Каховка. Джерело б’є з-під тераси Дніпра. Вихід джерела
художньо оформлений, має вигляд водоспаду. Вапнякові брили по яким стікає вода густо покриті
мохами з родин амблістегієві та брахітецієві. Серед документів стосовно пам’ятки природи є акт
про пересихання джерела від 22 серпня 1999 р., який був складений головою Веселівської
сільської ради Л.Н. Камською, директором радгосп-заводу ім. Леніна (на який виписані охоронне
зобов’язання) В.Г. Тавожнянським та начальником міжрайонної екологічної інспекції О.М.
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Тищенком.

Рис.3.10. Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Козацьке дерело», травень
2019 р.
Зоологічна пам’ятка природи місцевого значення «Кринківське поселення бобрів»
оголошена рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів від 27
травня 1967 р. № 242/10 та перезатверджена рішенням виконавчого комітету Херсонської
обласної ради народних депутатів від 10 серпня 1983 р. № 411/16. Розташована на території
Кринківського лісництва ДП «Херсонське ЛМГ» кв. 12 вид. 24. Площа – 5,0 га. Мета створення
– збереження, вивчення та естетичне виховання. На території об’єкту забороняється проведення
будь-якої діяльності, яка може спричинити шкоду заповіданому об’єкту та порушити екологічну
рівновагу. Знаходиться на заплаві правого берега Дніпра. У 1965 р. у кв. 11 та 12 Кринківського
лісництва було випущено 19 голів бобра європейського, чисельність яких до 1995 р. зросла до 60
голів.
Зоологічна пам’ятка природи місцевого значення «Микільське поселення змій»
оголошена рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів від 11
січня 1979 р. № 14/14 та перезатверджена рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної
ради народних депутатів від 10 серпня 1983 р. № 411/16. Об’єкт знаходиться на території
Токарівського лісництва Державного підприємства «Херсонське лісомисливське господарство»
кв. 22 вид.17. Площа – 4,0 га. Мета створення – збереження, вивчення та естетичне виховання.
На території об’єкту забороняється проведення будь-якої діяльності, яка може спричинити
шкоду заповіданому об’єкту та порушити екологічну рівновагу. Являє собою крутий берег р.
Ігнулець неподалік впадіння в р. Дніпро в районі с. Микільське. На території пам’ятки природи
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мешкає гадюка степова (Vipera renardi), полоз жовточеревий (Dolichophis caspius) та полоз
Паласів (Elaphe sauromates), які занесені до Червоної книги України.
Зоологічна пам’ятка природи місцевого значення «Понятівське поселення змій»
оголошена рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів від 11
січня 1979 р. № 14/1 та перезатверджена рішенням виконавчого комітету Херсонської обласної
ради народних депутатів від 10 серпня 1983 р. № 411/16. Об’єкт знаходиться на території
Токарівського лісництва Державного підприємства «Херсонське лісомисливське господарство»
кв. 23 вид.15 та 13. Площа – 5,0 га. Мета створення – збереження, вивчення та естетичне
виховання. На території об’єкту забороняється проведення будь-якої діяльності, яка може
спричинити шкоду заповіданому об’єкту та порушити екологічну рівновагу. Розташоване на
правому березі р. Інгулки. Місце мешкання полоза жовточеревого (Dolichophis caspius), який
занесений до Червоної книги України. Добре вивчена ліхенобіота, яка включає 40 видів
лишайників, які відносяться до 22 родів, 13 родин, 4 порядків.
3.11. Об’єкти Смарагдової мережі
Створення мережі Емеральд (Смарагдової мережі), як частини всеєвропейської
екологічної мережі, впроваджується у рамках виконання положень ратифікoваної Україною
Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (далі –
Бернська конвенція). Для України створення мережі Емеральд є також частиною
євроінтеграційного процесу відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом.
Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа, що включає
Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Special Conservation Interest, ASCI,
далі – «території (об’єкти) мережі Емеральд»). Мережа Емеральд проектується у державах, які є
Бернської конвенції (всього 26 держав)
Бернська конвенція була відкрита для підписання 19 вересня 1979 р. та набрала чинності
1 червня 1982 р. У 1996 р. із певними застереженнями, визначеними у Законі України № 436/96–
ВР від 29 жовтня 1996 р., до сторін Бернської конвенції приєдналася і Україна. Для нашої країни
Конвенція набрала чинності 1 травня 1999 р.
Станом на сьогодні, збереження територій мережі Емеральд фактично зведене до
запобігання здійсненню в їх межах господарської діяльності, що може мати значний вплив на
довкілля, зокрема, на популяції видів та оселища із резолюцій 4 та 6 Бернської конвенції, що
перебувають у межах територій Мережі.
У дослідженому регіоні перебувають дві території Смарагдової мережі: UA0000106
«Каховське водосховище» та UA0000192 «Нижній Дніпро».
Характеристика території UA0000106 «Каховське водосховище»
Дата включення до мережі Емеральд: листопад 2016 р.
Площа – 218199,0 га
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Таблиця 3.11. Типи оселищ резолюції 4 Бернської конвенції та їх площа на території
UA0000106 «Каховське водосховище»
Код
Латинська назва
Українська назва
Площа, га
Floating Hydrocharis
Вільноплаваючі скупчення
0,1
C1.222
morsus–ranae rafs
Hydrocharis morsus–ranae
Floating Stratiotes aloides
Вільноплаваючі скупчення
0,1
C1.223
rafs
Stratiotes aloides
Floating Utricularia
Вільноплаваючі колонії Utricu
0,1
C1.224
australis and Utricularia
laria australis та Utricularia
vulgaris colonies
vulgaris
Floating Salvinia natans
Вільноплаваючі килимки
1
C1.225
mats
Salvinia natans
Floating Aldrovanda
Вільноплаваючі угруповання
0,001
C1.226
vesiculosa communities
Aldrovanda vesiculosa
Free–ﬂoating vegetation of
Вільноплаваюча рослинність
20
C1.32
eutrophic waterbodies
евтрофних водойм
Rooted submerged
Вкорінена занурена
200
C1.33
vegetation of eutrophic
рослинність евтрофних
waterbodies
водойм
Ranunculus communities in
Угруповання водяних
0,1
C1.3411
shallow water
жовтеців на мілководдях
Mesotrophic vegetation of
Мезотрофна рослинність
5
C2.33
slow–ﬂowing rivers
повільно текучих річок
Eutrophic vegetation of
Евтрофна рослинність
5
C2.34
slow–ﬂowing rivers
повільно текучих річок
Species–poor beds of low
Маловидові зарості низько
0,1
C3.4
growing waterfringing or
рослої прибережно–водної та
amphibious vegetation
земноводної рослинності
Euro–Siberian dwarf annual
Євро–сибірські низькорослі
0,1
amphibious swards
однорічні земноводні
C3.51
(but excluding C3.5131
угруповання (за винятком
Toad–rush swards)
угруповань ситнику жаб’ячого)
Beds of large sedges
10
Зарості крупних осок переважно без
D5.2
normally without
застою води
freestanding water
Euro–Siberian rock debris
Євро–сибірські угруповання на
1
E1.11
swards
уламках скель
Perennial calcareous
Багаторічні трав’яні угрупо
1500
E1.2
grassland and basic steppes
вання на вапняках та степи
Незімкнені несердземноморські
3
Open non–Mediterranean
сухі кислі та нейтральні
dry acid and neutral grass
E1.9
трав’яні угруповання, у тому
land, including inland dune
числі континентальні трав’яні
grassland
угруповання на дюнах
Moist or wet eutropic and
Мокрі або вологі евтрофні і
3
E3.4
mesotrophic grassland
мезотрофні луки
Moist or wet tall–herb and
3
Мокрі або вологі високотравні
E5.4
fern fringes and
та папоротеві узлісся і луки
meadows
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E6.2
F9.1
G1.11
G1.3

Континентальні внутрішні за
солені степи
Прирічкові чагарники
Прибережні вербові ліси

Continental inland salt
steppes
Riverine scrub
Riverine Salix woodland
Mediterranean riparian
woodland

10

Середземноморські прибережні ліси

G1.7

Thermophilous deciduous
woodland

H3.1

Acid siliceous inland cliﬀ s

X18

Wooded steppe

Термофільні листопадні ліси
(за винятком G1.7D – лісів
Castanea sativa)
Кислотні силікатні континен
тальні кліффи
Заліснені степи

30
300
300
50

10
300

Таблиця 3.12. Види перелічені в Резолюції 6 Бернської конвенції та значення території
UA0000106 «Каховське водосховище» для них
Код

Латинська назва

Українська назва

Тип

A229

Alcedo atthis

1516

Aldrovanda vesiculosa

r
p

A255
A090
A089
A029
A024
A222
1130
A060
1188
A021
A396
A133
A403

r
c
c
r
c
w
p
c
p
r
w
c
c
p

c
v
v
c
v
v
r
v
r
r
v
v
v
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
b

A224

Anthus campestris
Aquila clanga
Aquila pomarina
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Asio ﬂammeus
Aspius aspius
Aythya nyroca
Bombina bombina
Botaurus stellaris
Branta rufcollis
Burhinus oedicnemus
Buteo rufnus
Callimorpha
quadripunctaria
Caprimulgus europaeus

Рибалочка
Альдрованда
пухирчаста
Щеврик польовий
Підорлик великий
Підорлик малий
Чапля руда
Чапля жовта
Сова болотяна
Білизна звичайна
Чернь білоока
Кумка червоночерева
Бугай
Казарка червоновола
Лежень
Канюк степовий

Категорія Популяція в
національному
масштабі
c
c
c
c

1088

Cerambyx cerdo

r
p

c
v

c
d

A196
A198
A197

Chlidonias hybridus
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger

r
r
r

c
c
c

c
c
c

1078

Ведмедиця Гера
Дрімлюга
Вусач дубовий
великий
Крячок білощокий
Крячок білокрилий
Крячок чорний
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A031
A030
A081
A082
A084
1149
A231
4091
A122
1086
A038
A238
A429
A027
A026
1279
A379
1220
A511
A098
A097
A321
A320
A002
A001
A075
A131
A022

Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Cobitis taenia
Coracias garrulus
Crambe tataria
Crex crex
Cucujus cinnaberinus
Cygnus cygnus
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Egretta albus
Egretta garzetta
Elaphe quatuorlineata
Emberiza hortulana
Emys orbicularis
Falco cherrug
Falco columbarius
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Gavia arctica
Gavia stellata
Haliaeetus albicilla
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus

1805

Jurinea cyanoides

A338

Lanius collurio

A339

Lanius minor

A177
1083
A246
A272
1355
1060
A242

Larus minutus
Lucanus cervus
Lullula arborea
Luscinia svecica
Lutra lutra
Lycaena dispar
Melanocorypha calandra

Лелека білий
Лелека чорний
Лунь очеретяний
Лунь польовий
Лунь лучний
Щипавка звичайна
Сиворакша
Катран татарський
Деркач
Плоскотілка червона
Лебідь–кликун
Дятел середній
Дятел сирійський
Чапля велика біла
Мала біла чапля
Полоз чотирилінійний
Вівсянка садова
Болотна черепаха
Балобан
Підсоколик малий
Кібчик
Мухоловка білошия
Мухоловка мала
Гагара чорношия
Гагара червоношия
Орлан–білохвіст
Кулик–довгоніг
Бугайчик
Юринея
волошковидна
Сорокопуд–жулан
Сорокопуд
чорнолобий
Мартин малий
Жук–олень
Жайворонок лісовий
Синьошийка
Видра річкова
Дукачик непарний
Жайворонок степовий

c
c
r
c
c
p
r
p
c
p
w
w
r
r
r
p
r
p
c
w
c
r
c
c
c
p
c
r
p

r
v
r
r
r
r
v
p
r
r
v
r
v
c
c
v
c
c
v
v
c
c
c
v
v
v
r
c
c

c
c
c
c
c
c
c
d
c
b
c
c
c
c
c
c
c
d
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
d

r
r

c
c

c
c

c
p
r
r
p
p
r

v
c
r
с
v
r
c

c
a
c
с
c
b
c
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A068
A073
1145
1356
A023
A533
A072
A393
A234
A120
A119
4043
1134
4087
A195
A193

Mergus albellus
Milvus migrans
Misgurnus fossilis
Mustela lutreola
Nycticorax nycticorax
Oenanthe pleschanka
Pernis apivorus
Phalacrocorax pygmeus
Picus canus
Porzana parva
Porzana porzana
Pseudophilotes bavius
Rhodeus sericeus amarus
Serratula lycopifolia
Sterna albifrons
Sterna hirundo

A307

Sylvia nisoria

A166

Tringa glareola

Крех малий
Шуліка чорний
В’юн звичайний
Норка європейська
Квак
Кам’янка лиса
Осоїд
Баклан малий
Жовна сива
Погонич малий
Погонич звичайний
Голуб’янка бавий
Гірчак європейський
Серпій різнолистий
Крячок малий
Крячок річковий
Кропиив’янка
рябогруда
Коловодник
болотяний
Гадюка степова

w
c
p
p
p
r
c
w
p
r
r
p
p
p
r
r
r

c
v
v
v
v
c
v
v
c
c
c
v
с
c
r
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
d
b
d
c
c
c

c

r

c

1298
Vipera ursinii
p
v
c
Примітка:
Тип – тип перебування виду на території об’єкту: р = постійно, r = для відтворення
(розмноження, гніздування), с = концентрація (напр. на прольоті), w = під час зимівлі.
Категорія – категорія поширеності (Cat.): C = звичайний, R = рідкісний, V = дуже рідкісний, P =
присутній.
Популяція в національному масштабі – відносна у національному масштабі значимість розміру
і щільності популяцій видів, що зустрічаються у межах об’єкту
a: 100% > = р > 15%
b: 15% > = р > 2%
c: 2% > = р > 0%
d: значимість популяції «незначна»
Характеристика території UA0000192 «Нижній Дніпро»
Дата включення до мережі Емеральд: листопад 2016 р.
Площа – 52386,0 га
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Таблиця 3.13. Типи оселищ Резолюції 4 Бернської конвенції та їх площа на території
UA0000192 «Нижній Дніпро»
Код
Латинська назва
Українська назва
Площа, га
Floating Hydrocharis
Вільноплаваючі скупчення
4
C1.222
morsus–ranae rafs
Hydrocharis morsus–ranae
Floating Stratiotes aloides
Вільноплаваючі скупчення
15
C1.223
rafs
Stratiotes aloides
Floating Utricularia
Вільноплаваючі колонії Utricu
3
C1.224
australis and Utricularia
laria australis та Utricularia
vulgaris colonies
vulgaris
Floating Salvinia natans
Вільноплаваючі килимки
10
C1.225
mats
Salvinia natans
Floating Aldrovanda
Вільноплаваючі угруповання
0,1
C1.226
vesiculosa communities
Aldrovanda vesiculosa
Free–ﬂoating vegetation of
Вільноплаваюча рослинність
5
C1.32
eutrophic waterbodies
евтрофних водойм
Rooted submerged
Вкорінена занурена
5
C1.33
vegetation of eutrophic
рослинність евтрофних
waterbodies
водойм
Ranunculus communities in
Угруповання водяних
0,5
C1.3411
shallow water
жовтеців на мілководдях
Hottonia palustris beds in
Зарості Hottonia palustris на
0,5
C1.3413
shallow water
мілководдях
Turlough and lake–bottom
6
C1.67
Турлоги та луки озерного дна
meadows
Mesotrophic vegetation of
Мезотрофна рослинність
200
C2.33
slow–ﬂowing rivers
повільно текучих річок
Eutrophic vegetation of
Евтрофна рослинність
200
C2.34
slow–ﬂowing rivers
повільно текучих річок
Euro–Siberian dwarf annual
Євро–сибірські низькорослі
1
amphibious swards
однорічні земноводні
C3.51
(but excluding C3.5131
угруповання (за винятком
Toad–rush swards)
угруповань ситнику жаб’ячого)
Beds of large sedgesnormally
Зарості крупних осок переважно без 400
D5.2
withoutfreestanding water
застою води
Незімкнені несердземноморські
2
Open non–Mediterranean
сухі кислі та нейтральні
dry acid and neutral grass
E1.9
трав’яні угруповання, у тому
land, including inland dune
числі континентальні трав’яні
grassland
угруповання на дюнах
Moist or wet eutropic and
Мокрі або вологі евтрофні і
500
E3.4
mesotrophic grassland
мезотрофні луки
Moist or wet tall–herb and
1
Мокрі або вологі високотравні
E5.4
fern fringes and
та папоротеві узлісся і луки
meadows
F9.1
Riverine scrub
Прирічкові чагарники
10
G1.11
Riverine Salix woodland
Прибережні вербові ліси
2000
Mediterranean riparian
1000
G1.3
Середземноморські прибережні ліси
woodland
X35
Inland Sand Dunes
Континентальні піщані дюни
1
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Таблиця 3.14. Види перелічені в Резолюції 6 Бернської конвенції та значення території
UA0000106 «Каховське водосховище» для них
Код
Латинська назва
Українська назва
Тип
Категорія Популяція в
національному
масштабі
A229 Alcedo atthis
Рибалочка
r
c
Альдрованда
p
c
b
1516
Aldrovanda vesiculosa
пухирчаста
Оселедець
p
c
b
2491
Alosa pontica
чорноморський
4127
Alosa tanaica
Пузанок азовський
p
r
b
A091 Aquila chrysaetos
Беркут
c
c
A090 Aquila clanga
Підорлик великий
c
c
A089 Aquila pomarina
Підорлик малий
c
c
A089 Aquila pomarina
Підорлик малий
r
c
A029 Ardea purpurea
Чапля руда
c
c
A024 Ardeola ralloides
Чапля жовта
c
c
A222 Asio ﬂammeus
Сова болотяна
r
c
1130
Aspius aspius
Білизна звичайна
p
c
b
A060 Aythya nyroca
Чернь білоока
c
c
A060 Aythya nyroca
Чернь білоока
r
b
1188
Bombina bombina
Кумка червоночерева p
r
d
A021 Botaurus stellaris
Бугай
r
c
A021 Botaurus stellaris
Бугай
c
b
Callimorpha
p
c
d
1078
Ведмедиця Гера
quadripunctaria
1352
Canis lupus
Вовк
p
r
d
A224 Caprimulgus europaeus
Дрімлюга
r
c
A027 Casmerodius albus
Чапля велика біла
r
c
A027 Casmerodius albus
Чапля велика біла
c
a
1337
Castor fber
Бобер європейський
p
r
d
4028
Catopta thrips
Деревоточець трипс
p
r
d
1141
Chalcalburnus chalcoides Шемая
p
r
c
A196 Chlidonias hybridus
Крячок білощокий
c
b
A196 Chlidonias hybridus
Крячок білощокий
r
b
A198 Chlidonias leucopterus
Крячок білокрилий
r
c
A198 Chlidonias leucopterus
Крячок білокрилий
c
b
A197 Chlidonias niger
Крячок чорний
c
c
A197 Chlidonias niger
Крячок чорний
r
b
A031 Ciconia ciconia
Лелека білий
c
c
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A031
A030
A081
A081
A082
A084
1149
A231
A429
A026
1220

Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Cobitis taenia
Coracias garrulus
Dendrocopos syriacus
Egretta garzetta
Emys orbicularis

1982

Encalypta mutica

A098
A098
A321
A075
A092
A092
A022
A022
A338

Falco columbarius
Falco columbarius
Ficedula albicollis
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus pennatus
Ixobrychus minutus
Ixobrychus minutus
Lanius collurio

A339

Lanius minor

A177
1083
A246
1355
A068
A073
1145
2633
A023
2522
A072
A393
A393
A120
A120
A119

Larus minutus
Lucanus cervus
Lullula arborea
Lutra lutra
Mergus albellus
Milvus migrans
Misgurnus fossilis
Mustela eversmannii
Nycticorax nycticorax
Pelecus cultratus
Pernis apivorus
Phalacrocorax pygmeus
Phalacrocorax pygmeus
Porzana parva
Porzana parva
Porzana porzana

Лелека білий
Лелека чорний
Лунь очеретяний
Лунь очеретяний
Лунь польовий
Лунь лучний
Щипавка звичайна
Сиворакша
Дятел сирійський
Мала біла чапля
Болотна черепаха
Енкаліпта
тупокінцева
Підсоколик малий
Підсоколик малий
Мухоловка білошия
Орлан–білохвіст
Орел–карлик
Орел–карлик
Бугайчик
Бугайчик
Сорокопуд–жулан
Сорокопуд
чорнолобий
Мартин малий
Жук–олень
Жайворонок лісовий
Видра річкова
Крех малий
Шуліка чорний
В’юн звичайний
Тхір степовий
Квак
Чехоня
Осоїд
Баклан малий
Баклан малий
Погонич малий
Погонич малий
Погонич звичайний
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A119 Porzana porzana
Погонич звичайний
r
c
4043
Pseudophilotes bavius
Голуб’янка бавий
p
p
d
1134
Rhodeus sericeus amarus Гірчак європейський
p
с
b
4087
Serratula lycopifolia
Серпій різнолистий
p
c
d
A195 Sterna albifrons
Крячок малий
c
c
A193 Sterna hirundo
Крячок річковий
c
c
1993
Triturus dobrogicus
Тритон дунайський
p
r
b
1298
Vipera ursinii
Гадюка степова
p
v
c
Примітка:
Тип – тип перебування виду на території об’єкту: р = постійно, r = для відтворення
(розмноження, гніздування), с = концентрація (напр. на прольоті), w = під час зимівлі.
Категорія – категорія поширеності (Cat.): C = звичайний, R = рідкісний, V = дуже рідкісний, P =
присутній.
Популяція в національному масштабі – відносна у національному масштабі значимість розміру
і щільності популяцій видів, що зустрічаються у межах об’єкту
А: 100% >= р > 15%
В: 15% >= р > 2%
С: 2% >= р > 0%
D: значимість популяції «незначна»
3.12. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ
Згідно з ТЕО, у зону впливу проектованої Каховської ГЕС-2 потрапляють території
Херсонської області уздовж берегів Дніпра, розташовані безпосередньо поряд з Каховською
греблею, це території та населені пункти Бериславського району (безпосередньо селище
Козацьке та село Веселе) та територія та населені пункти міської ради міста обласного значення
Нова Каховка; території ПЗФ, у тому числі частково Національний природний парк
«Нижньодніпровський». З Каховським водосховищем межує створений у 2019 р. Національний
природний парк «Кам’янська січ» та інші об’єкти Смарагдової мережі, на які поширюється вплив
існуючого Каховського гідровузла.
Сучасні соціально-економічні умови
Херсонська область
Херсонська область розташована у південній частині України, на північному заході межує
з Миколаївською, на півночі — з Дніпропетровською, на сході — із Запорізькою областями
України, на півдні з Автономною Республікою Крим (рис 3.9).
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Рис. 3.11. Херсонська область
Адміністративний центр – м. Херсон. Територія області адміністративно поділяється на 18
районів, в області 9 міст, з яких 4 обласного значення, 5 міст районного підпорядкування, 31
селище міського типу, 698 населених пунктів (40 міських та 658 сільських), які об’єднані у 259
сільських рад та 9 міських рад (khoda.gov.ua). Херсонська область межує з окупованою з 2014 р.
Російською Федерацією Автономною Республікою Крим та через це має особливий режим
безпеки (згідно з постановою Кабінету міністрів «Деякі питання підвищення рівня національної
безпеки України» від 30.01.2015 р.), посилену присутність ЗСУ та стратегічне значення для
військової оборонної, логістичної та транспортної інфраструктури. До того ж, Херсонська
область стала також місцем надання державних адміністративних та фінансових послуг для
громадян України з тимчасово окупованої території АР Крим, що підвищило навантаження на її
інфраструктуру.
Область розтягнута з півдня на північ та її територія розділена р. Дніпро, що створює певні
складності в інтегрованості усієї території навколо адміністративного центру. Головними
транзитними транспортними магістралями, що проходять через територію області, є:
- магістральні залізниці Миколаїв – Херсон – Джанкой, Херсон – Снігурівка – Апостолове,
Снігурівка – Каховка – Нововесела;
- автошляхи міжнародного значення М-14 (Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на
Таганрог)), М-17 (Херсон – Джанкой – Феодосія - Керч), М-18 (Харків – Сімферополь –
Алушта – Ялта), та регіональні автошляхи Р-47 (Херсон – Нова Каховка – Генічеськ), Р-57
(Олешки – Гола Пристань – Скадовськ).
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Через розташування на узбережжі Чорного Моря та у пониззі Дніпра область має розвинену
водно-транспортну та морську інфраструктуру, яка включає морські та річкові порти і вантажні
термінали, та розвинену туристично-рекреаційну інфраструктуру, популярність та економічне
значення яких значно виросло за останні 5 років через недоступність інфраструктури у тимчасово
окупованій АР Крим.
На 1.01.2019 населення області становило 1037640 осіб (ks.ukrstat.gov.ua), рівень
урбанізації населення – понад 60% (khoda.gov.ua). Економічно активне населення складає 500,5
тис. осіб, у тому числі працездатного віку 490,5 тис. осіб та старше працездатного віку 10,0 тис.
осіб. Зайнято в усіх сферах економічної діяльності 445,3 тис. осіб, у тому числі у промисловості
40,1 тис. осіб, у сільському господарстві 131,4 тис. осіб, у сфері державного управління 27,6 тис.
осіб.
Фінансові показники (2017 р., khoda.gov.ua):
- До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 3872,5 млн грн податків і зборів;
- Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну особу склали 3758,76 грн.;
- Середньомісячна зарплата в області за січень 2019 р. – 7139 грн. (ks.ukrstat.gov.ua);
- Наявний дохід на одну особу за рік – 31613,8 грн.
Частка надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього
підприємництва становила 96,8% (4520,3 млн грн.), з них частка надходжень до місцевого
бюджету – 95% (2214,3 млн грн.). За внеском в обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг),
кількістю зайнятих працівників провідне місце займали підприємства сільського, лісового та
рибного господарства, промисловості, оптової і роздрібної торгівлі. Так наприклад виробництво
сільськогосподарської продукції забезпечує 2438 підприємств, із них більша частина (1925) це
фермерські господарства.
Криміногенна ситуація (khoda.gov.ua): протягом 2018 р. у Херсонській області обліковано
16032 кримінальних правопорушень (на 4,3% менше, ніж у 2017 р.), з яких 36,1% – тяжкі та
особливо тяжкі. Кількість потерпілих від злочинів становила 13480 осіб (на 3% менше, ніж у 2017
р.), із числа яких 4614 – жінки, 1080 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 115 –
неповнолітні та 89 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (67,1%) – від крадіжок
та грабежів, серед яких 34,6% – жінки. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 255 осіб, із
числа яких 18% було умисно вбито; 28,2% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод,
пов'язаних зі злочинами; 7,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Кількість виявлених осіб, які вчинили злочин, становила 4170, з них жінки – 486 осіб,
неповнолітні – 55 осіб. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини 47,2% раніше
вже ставали на злочинний шлях, із яких 59,2% мали незняту або непогашену судимість, 6,9%
знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 7,1% вчинили злочин у групі.
Туристична інфраструктура. Через сприятливий клімат, надзвичайне різноманіття
ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду, багату історико-культурну спадщину на
території області розвинені водний, сільський зелений, винний, екологічний, історикокультурний, гастрономічний та подієвий види туризму. Туристично-рекреаційне значення
області в національному масштабі значно виросло після окупації АР Крим Російською
Федерацією. Станом на грудень 2018 р. в області налічується більше 1000 об’єктів відпочинку,
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оздоровлення та розміщення (з них 49 дитячих, 60 садиб зеленого туризму, 51 готельний
комплекс) з загальним ліжковим фондом понад 100 тис. місць (investinkherson.gov.ua).
Бериславський район Херсонської області (rdaberyslav.gov.ua)
Районний центр та місто обласного значення розташовано у степовій зоні на правому березі
Каховського водосховища та Дніпра на півночі Херсонської області вище Каховського
гідровузла (рис 3.10.). У склад району входить місто районного значення, селище міського типу,
23 місцеві ради на 41 населених пунктів. Чисельність наявного населення станом на 1 січня 2018
р. 47,231 тис. осіб (4,5% населення області) у тому числі: сільське – 34,455 тис. осіб (73%) та
міське – 12,745 тис. осіб (27%). Працездатне населення – 29,7 тис. осіб, зайняте населення (за
даними звітності за серпень 2017 р.) – 7,7 тис. осіб. Територія району становить 172,059 тис. га,
з них сільськогосподарські угіддя 136,225 тис. га (79,17%), ліси й інші лісовкриті площі – 6,3821
тис. га (3,7 %), забудовані землі 3,5653 тис. га (2,07%), землі водного фонду 15,918 тис. га (або
9,25%).
Економічна діяльність у районі представлена таким чином:
- Промисловість: 10 підприємств оборонної промисловості. Валова продукція
промисловості на одну особу, грн – 8531,9 грн;
- Сільське господарство: підприємств 169, з них фермерських господарств – 144, товариств
– 15, приватних – 7. Виробництво продукції на одну особу – 10726,5 грн;
- Підприємства торгівлі – 383, з них: магазинів 347, ресторанних господарств – 52, ринків –
1; обсяг роздрібного товарообороту на особу (за січень – червень 2017 р.) - 2715,0 грн.

Рис. 3.12. Бериславський район Херсонської області
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Соціальна інфраструктура району
Охорона здоров’я: 2 лікувальних заклади на 166 ліжок, 76 лікарів (забезпеченість лікарями на
10 тис. населення 9,7), 20 ФП, 15 амбулаторій, 14 аптек;
Освіта: вищі навчальні заклади І та ІІ ступеню – 2, профессійно технічних навчальних заклади –
1, денних загальноосвітніх навчальних закладів – 27, навчально-виховних закладів – 5, постійних
дошкільних закладів – 26, дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва,
школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-, автолюбителів, інші) – 2, шкільних бібліотек – 26;
Культура: бібліотек – 29, музеїв (включаючи філіали) – 1, будинків культури – 20, сільських
клубів – 10, клубів за інтересами – 30, дитячих музичних шкіл – 2, пам’яток історії – 61, пам’яток
архітектури – 2.
Населені пункти Веселе та Козацьке Бериславського району Херсонської області
Село Веселе та селище Козацьке Бериславського району розташовані безпосередньо поряд
з Каховською греблею (рис 3.11) на правому березі Дніпра, будівництво Каховської ГЕС-2
заплановано у безпосередній близькості від цих сіл із тимчасовим або постійним вилученням
земельних ділянок зазначених територіальних громад.

Рис. 3.13. Селище Козацьке та село Веселе Бериславського району Херсонської області
Селище Козацьке – згідно з паспортом Козацької селищної ради займає 957,8 га площі,
розташоване на правому березі Дніпра південніше (нижче) Каховської греблі, межує з
Веселівською та Ордокам’янською сільськими радами.
Населення. 4300 мешканців, серед яких працездатного віку – 2200 осіб (334 особи
працевлаштовано на території селищної ради), пенсіонерів 1095, неповнолітніх осіб 940.
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Транспорт. Селище розташоване на автошляху Херсон – Нова Каховка, має залізничну
станцію Козацька на лінії Снігурівка – Федорівка. У межах населеного пункту розташована філія
«Козацька» ТОВ СП «Нібулон», на території якої обладнано будинок для відпочинку екіпажів
суден, що обслуговує підприємство (рис.3.14).
На території селища знаходиться популярна серед туристів і місцевих жителів
гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Козацьке джерело» (див. розділ 3.10, рис
3.8). Останні роки упорядкування та доглянутість території, прилеглої до джерела покращилась,
насамперед завдяки узгодженим діям місцевої влади та громадськості. Виходи дренажних вод,
що фільтруються через карст, отримали туристичний бренд «водоспади в степах України».

Рис. 3.14. Будинок судноплавної компанії «Нібулон» в с. Козацькому
Освітні та культурні заклади. На території селища працюють ЗОШ І–ІІІ ступеня на 450 місць та
дошкільний навчальний заклад на 156 місць, будинок культури, селищний музей та бібліотека.
Медичні заклади. На території селища працює амбулаторія, аптека і стоматологічний кабінет.
Торгівля та послуги. На території селища працюють 15 магазинів (13 приватних), з яких 1
продуктовий та 14 змішаної торгівлі, 5 закладів громадського харчування, АЗС, 3 заклади
обслуговування та ремонту автомобілів, відділення Нової Пошти, перукарня, стадіон.
Об’єкти культурної спадщини. На території селища збереглися руїни палацу та господарські
споруди князя П. М. Трубецького 1884 р (uk.wikipedia.org) та меморіальний комплекс загиблим
героям Другої Світової Війни.
Село Веселе розташоване на правому березі Каховського водосховища північніше (вище)
Каховської греблі, межує з Козацькою селищною радою.
Населення - 2637 мешканців (rada.info/rada/00430901), серед яких працездатного віку 1492 осіб,
пенсіонерів 646, неповнолітніх осіб 498 (станом на 2017 р., згідно з соціальним паспортом села).
Транспорт. Село розташоване на автошляху Херсон – Нова Каховка.
Освітні та культурні заклади. Працює музична школа, бібліотека, будинок культури, школа.
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Об’єкти культурної спадщини. На території сільської ради розташовані виноградники та
виноробне господарство князя П. М.Трубецького (рис. 3.15) та пам’ятка архітектури - Дозорна
(оглядова) башта (Вежа Вітовта) включена до переліку об’єктів культурної спадщини та внесена
Наказом Міністерства культури № 1198 від 16.12.2016 до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України за категорією національного значення. Згідно наказу Міністерства Культури
України №647 від 20.08.2019 - має встановлені охоронні межі за категорією пам’ятки
національного значення. Цю пам’ятку ще називають «Вежа Витовта», через те що ця оборонна
споруда була збудована ще наприкінці XIV століття, за часів литовського панування, але на
наприкінці XIX ст. відреставрована власником місцевої садиби Трубецьким.

Рис. 3.15. «Виноробне господарство князя П.Н. Трубецького» на території с. Веселому
Дозорна башта є багатоярусною оглядовою вежею висотою майже 20 м (18,6 м з північної
сторони та 19,7м з південної) та діаметром на рівні нижнього ярусу 8,6м, збудована з тесаного
вапняка з товщиною стін 1,8 м. Башта має багату історію та згадується в разних історічних
джерелах. Наразі точна функція вежі та локалізація комплексу споруд, до якого могла належати
вежа, потребує досліджень (рис. 3.16).
Згідно з проектом, будівельний майданчик безпосередньо межує з об’єктом культурної спадщини
Дозорна Башта, але не перетинає меж її охоронної зони2.

2

https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/ukrgidroenergo-pidtrimue-neobkhidnist-zberezhennya-vezhivitovta?fbclid=IwAR1bM9Ljl6TJTloQoGgMFHy6_pdRZQvhqPLVSzy8w04v4IxDtxUbKiYJGFA
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Рис. 3.16. Дозорна (Оглядова) башта в с. Веселому
Об’єднана територіальна громада міста Нова Каховка (novakahovka.com.ua)
Місто Нова Каховка розташовано в Херсонський області на лівому березі Дніпра, поряд з
Каховським гідровузлом (рис. 3.17). Адміністративно Новій Каховці підпорядковані м.
Таврійськ, селище Дніпряни, села Корсунка, Маслівка, Нові Лагері, Піщане, Обривка та селища
Тополівка, Райське, Плодове. Загальна площа земель Новокаховської міської ради — 22 274,4 га.
Населення на 2018 р. 66915 осіб (ukrstat.gov.ua).

Рис.3.17. Місто Нова Каховка Херсонської області

3-85

На території міста розташовано такі великі стратегічні об’єкти інфраструктури як
Північно-Кримський канал, Каховська зрошувальна система, Каховська ГЕС ім. П.С.
Непорожнього. Також в місті розташовано відомий своєю продукцією ПАТ «Дім марочних
коньяків «Таврія». Поряд з землями Новокаховської міської ради (напроти по Дніпру)
розташований НПП «Нижньодніпровський», землі якого активно використовуються місцевою
громадою для рекреації. Рішенням Новокаховської міської ради від 22.08.2017 р.) було ухвалено
підписання угоди з НПП «Нижньодніпровський» про спільну діяльність у сфері розвитку
туристично-рекреаційної діяльності, зокрема розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури
на о. Козацькому, що входить до території парку.
Транспорт:
- Пасажирські міські та приміські автобусні маршрути, автовокзал;
- Залізнична мережа – одноколійна магістраль Херсон – Мелітополь., залізнична станція
«Електромаш», де зупиняється потяг Миколаїв – Каховка, вантажно-пасажирська станція
Каховка (розміщена у м. Таврійську), через яку проходять 7 пар вантажних потягів,
приміські потяги Херсон – Нововесела, Каховка-Миколаїв та пасажирський потяг ОдесаЗапоріжжя;
- Автомагістраль E58 (Одеса - Ростов-на-Дону);
- Водна траса по Дніпру має вихід до Чорного моря, Новокаховський річковий порт, що може
обслуговувати судна річкового та класу річка-море, з 2017 р. підприємство «Нібулон»
розпочало програму відродження річкової навігації та запустило кілька маршрутів кораблів
на підводних крилах.
Промисловість. Основну частку промислової продукції міста забезпечують підприємства
оборонної промисловості, серед яких є харчове (6 підприємств), целюлозно-паперове і
поліграфічне виробництво, виробництво будматеріалів (3 підприємства), металургія та
оброблення металу, машинобудування (4 підприємства), виробництво виробів з деревини (2
підприємства).
Торгівля. 843 об'єкти торгівлі та 85 об'єктів ресторанного господарства, 5 ринків та оптова база,
як продовольчих, так і непродовольчих товарів і сільськогосподарської продукції, з загальною
кількістю торговельних місць 2,7 тис. Побутовим обслуговуванням зайнято 16 малих
підприємств.
Охорона здоров’я. 2 лікарні та поліклініка, психіатричний диспансер, одна комунальна та
декілька приватних стоматологічних клініки, приватний медичний центр «Богдан», 2 дитячих
санаторія –протитуберкульозний «Джерельце» і ревмокардіологічний «Дружба».
Освіта. 20 загальноосвітніх шкіл (у тому числі гімназія, професійно-технічні училища, технікоекономічний ліцей, приватна школа), Політехнічний інститут, представництва міжнародного
університету розвитку людини «Україна», Агротехнічний коледж, Приладобудівний технікум,
Новокаховський політехнічний коледж.
Суспільне життя. Нова Каховка протягом багатьох років приймає учасників і гостей
міжнародних та всеукраїнських фестивалів, конкурсів, виставок: «VIVAT, MUSIСA!»,
«Чумацький шлях», «Новокаховська Масляна», щорічно відбувається міжнародний
інвестиційний форум «Таврійські горизонти», міжнародна виставка «Таврійський ярмарок»,
міжнародні економічні форуми, міжнародний туристичний форум «Таврія туристична», виставка
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«Світ городника», рейтинг популярності та якості «Дніпровська перлина», спільні міжнародні
економічні місії, в рамках яких проводяться різні конкурси з дегустації вин, коньяків, пива,
кондитерських виробів, конкурс на найкращу рибацьку юшку, а також фестиваль мод та
музичний фестиваль «Таврійське джерело», вітрильна регата, спортивні змагання, туристичний
зліт.
Туристично-рекреаційна інфраструктура. 8 кафе та ресторанів, 8 готелів, 7 рибальських/водноспортивних клубів (включаючи яхт-клуб), 10 га парків, 8 міських та 6 регіональних туристичних
маршрутів.
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4. ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ, ЩО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ ВНАСЛІДОК ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Компоненти довкілля, що зазнають впливу внаслідок планованої діяльності зведено у три
кластери – фізичне середовище, біологічне середовище, соціально-економічне середовище. У
якості етапів реалізації проекту розглядаються етап будівництва, етап експлуатації та етап
виведення об’єкта з експлуатації. Водосховища Дніпра, що утворилися внаслідок будівництва
гребель, це водойми комплексного призначення, які, крім генерації електричної енергії,
забезпечують питне водопостачання більш як 70% населення України, є ключовим елементом
системи протипаводкового захисту, судноплавства, рибного господарства, забезпечують водою
промисловість та зрошення понад 1 млн га земель сільськогосподарського призначення. Стан
розвитку сучасних технологій та економіки України не пропонує альтернативи, здатної
компенсувати втрати, пов’язані із спуском водосховищ, тому виведення з експлуатації ГЕС
дніпровського каскаду не передбачені жодними державними стратегіями і детально у Звіті не
розглядається. Наслідки поступового зниження рівня Каховського водосховища описане в Звіті
Інституту гідробіології НАНУ (книга 1643-69-Т9, 2018 «Оцінка впливу на навколишнє
середовище. Прогноз впливу будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 на водні екосистеми
Каховського водосховища та пониззя Дніпра»).
.
4.1. Фізичне середовище
Атмосферне повітря
Під час будівництва фіксуватиметься збільшення викидів забруднюючих речовин
(діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, бенз(о)пірен, речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок, суміш насичених вуглеводнів С2 ÷ С8) від транспорту та будівельної техніки,
підвищення акустичних навантажень, пил. Розрахунки викидів забруднюючих речовин наведено
у розділі 1.
Під час експлуатації діяльності викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря
відсутні, крім роботи резервного дизель-генератору та транспорту, що обслуговує станцію.
Клімат та мікроклімат
На етапі будівництва зміни мікроклімату в районі будівельного майданчику будуть
пов’язані з лісозведенням штучних та самовідновлюваних насаджень на площі 22 га. Можливі
зміни полягатимуть в збільшенні амплітуди температурних коливань в літній період за рахунок
більш інтенсивного порівняно з вкритими рослинністю прогріванням поверхні землі в денний
час її більш швидкому охолодженню в нічний час.
Експлуатація Каховської ГЕС-2 спільно з ГЕС-1, крім незначного збільшення
середньорічної генерації електроенергії з використанням відновлюваної енергії води, що
безпосередньо конвертується у скорочення викидів СО2, матиме значний позитивний ефект за
рахунок створення передумов (маневрових потужностей) для безпечної інтеграції в ОЕС СЕС та
ВЕС, які забезпечують суттєве скорочення викидів парникових газів.
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Геологічне середовище
На етапі будівництва греблі буде використано матеріали – пісок, комова глина, скельні
породи, щебінь тощо, обсяги яких зазначені у таблиці 5.5. Для берегоукріплення будуть
використовуватись щебінь, бут, пісок, родючий ґрунт (див. таблицю 7.1). Постачальники та
джерела постачання будівельних матеріалів визначатимуться на умовах конкурсних процедур
закупівель.
На етапі експлуатації зберігається висока водонасиченість карсту, спричинена існуванням
напірного фронту Каховського гідровузла і водосховища із НПР = 16,0 м. Цей чинник може
підсилюватися збільшенням площ зрошуваних земель.
Поверхневі води
На етапі будівництва можливе збільшення концентрації завислих мінеральних речовин у
воді під час проведення земляних робіт – улаштування та демонтажу тимчасової греблі у ВБ та
тимчасової перемички в НБ, котловану основних споруд, зворотних засипок (див. розділ 1 та 5).
На етапі експлуатації планована діяльність призведе до покращення екологічного стану
нижнього Дніпра за рахунок збільшення водообміну в заплаві та не погіршить екологічного
потенціалу Каховського водосховища. Покращиться зовнішній водообмін руслової мережі
пониззя Дніпра, період водообміну заплавних водойм зменшиться з 17,2 до 8,8 діб (в режимі
роботи 4 години на добу). Вихід на проектний піковий режим роботи має спричинити винос
органічних речовин із заплавних водойм, що супроводжуватиметься збільшенням рівня
бактеріального забруднення, погіршення показників БПК та ХПК у русловій частині нижнього
Дніпра з одночасним покращенням екологічної якості води в заплаві. Протягом року з часу
введення ГЕС-2 в експлуатацію гідрохімічний режим стабілізується і матиме цілорічний
характер, міжрічні відмінності якого залежатимуть від водності року. Середня багаторічна
каламутність води, що скидається із водосховища, після стабілізації режиму збережеться на
сьогоднішньому рівні біля 3 г/м3. Попуски Каховської ГЕС з витратами 4500 м3/с повністю
виключають входження у гирло річки солоних вод. Заходи з мінімізації негативної дії цього
чинника описана у розділі 7. Режим відстеження та спостереження за прогнозованими процесами
описано пропонованою структурою проектного та післяпроектного моніторингу у розділі 11.
Підземні води
Глибина залягання рівня, що сформувався, єдиного безнапірного взаємозалежного
водоносного горизонту підземних і фільтраційних вод, приуроченого до алювіальних пісків
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 лимано-морських мулів
відзначається напірний характер водоносного горизонту у верхньочетвертинних алювіальних
пісках від 10,5 до 35,1 м.
Передбачені протифільтраційні заходи для запобігання додаткової фільтрації та
дренування води водосховища.
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Ґрунти
Під час будівництва ГЕС прогнозується негативний вплив на стан ґрунтів, пов’язаний з
організацією будівельного майданчику, розробкою котловану, складуванням вийнятого ґрунту,
роботами з берегоукріплення.
Земляні роботи виконуються відповідно до вимог СНіП 3.02.01-87. Зняттю підлягає
родючий шар ґрунту, зі сприятливими фізичними та хімічними властивостями та
гранулометричним складом. Будівництво вестиметься в тілі греблі, що побудовано у 50-х роках
ХХ сторіччя та на прилеглій ділянці правого берега Дніпра сформований переважно насипними
ґрунтами. З метою зменшення негативного впливу на ґрунт розроблені відповідні заходи (розділ
7). Для відновлення водозахисних смуг на ділянках берегоукріплення передбачається насип 595,6
м3 родючих ґрунтів (див. таблицю 7.1).
Ландшафт
Планована діяльність не впливатиме на ландшафт, що сформувався за останні 60 років.
Локальні зміни будуть спричинені лісозведенням та берегоукріпленням, змінами абрисів берегів
на обмежених ділянках.
4.2. Біологічне середовище
Рослинність
Під час будівництва та берегоукріплення буде видалена чагарникова та деревна
рослинність на площі 22 га. Передбачена компенсація збитків відповідно до діючих нормативів,
відновлення берегозахисних смуг та насадження деревної рослинності аборигенних видів. Вплив
на територію ПЗФ – НПП «Нижньодніпровський» обмежується о. Козацьким, що входить до зони
регульованої рекреації парку, зокрема під час робіт з берегоукріплення буде знищена
прибережно-водна рослинність.
При експлуатації Каховської ГЕС-2 під вплив коливання рівня води потраплятимуть
популяції вільно плаваючих (ряска горбата, сальвінія плаваюча); занурених прикріплених
(жовтець Ріона, рдесник сарматський); вільно-плаваючих і занурених (кушир напівзанурений);
прикріплених водних макрофітів з плаваючими листками (водяний горіх, латаття біле, глечики
жовті, плавун щитолистий); повітряно-водних та прикріплених з плаваючими листками
(стрілолист стрілолистий), а також середньо-високотравних (лепешняк тростиновий) водних
макрофітів. Для значної кількості водних та прибережно-водних видів незначні коливання рівня
води стимулюють розвиток угруповань. Завдяки вегетативному розмноженню відбувається
освоєння прибережних екотонів популяціями гелофітів, серед яких і раритетні. Коливання рівнів
води негативно вплинуть на такі види дерев, як дуб звичайний та платан, що знаходитимуться в
зоні підтоплення.
Фауна
Господарська діяльність під час будівництва та тимчасове перекриття міграційних
коридорів вздовж Дніпра погіршить умови пересування амфібій та дрібних ссавців. Регулярне
незначне підвищення рівня ґрунтових вод негативно вплине на частину популяцій тварин, що
4-3

риють нори, облаштовують гнізда та схованки біля урізу води. Видалення дерев та чагарників
погіршить умови гніздування птахів. Прогноз впливів планованої діяльності на окремі види та
оселища описаний в розділі 5. Розрахунок збитків рибному господарству, спричинений на
втратами бентосних безхребетних на ділянках дна, що знаходитимуться в зоні будівництва
наведений у розділі 7. Втрати планктонних організмів, спричинені проходженням через агрегати
ГЕС нівелюються природним відновленням та надходженням із заплавних водойм протягом 1 км
в НБ.
Заходи із рибозахисту матимуть помірний довготерміновий двонаправлений ефект,
описаний у розділі 8.
Біорізноманіття
Будівництво спричинить зменшення біорізноманіття на прилеглих до будівельного
майданчику територіях за рахунок лісозведення та фактору турбування.
На етапі експлуатації негативного впливу на біорзноманіття не прогнозується. Можливе
покращення стану водних екосистем пов’язане із збільшенням водообміну між руслом та
заплавними водоймами.
4.3. Соціально-економічне середовище
Архітектурна, археологічна та культурну спадщина
Три історичні пам'ятки, що мають різний охоронний статус знаходяться в безпосередній
близькості від Каховської ГЕС, а саме: Дозорна (оглядова) башта (або башта Вітовта), садиба та
виноробня, побудовані в 1880-х роках князем Трубецьким. Проект враховує знаходження в
безпосередній близькості до будівельного майданчика пам’ятки архітектури національного
значення – Дозорної (оглядової) башти. Межі та режими використання зон охорони пам’ятки
затверджені Наказом Міністерства культури України №647 від 20.08.2019. Дотримання
технологій будівництва виключає негативний вплив на об’єкт. Втім, сам факт будівництва
зменшить привабливість об’єкту для відвідувачів. Водночас, збільшиться відвідуваність садиби
та виноробні, побудованих князем Трубецьким.
На період експлуатації Дозорна башта буде «губитися» на тлі сучасних будівель ГЕС-2
(вид з Нової Каховки).
Землекористування
Згідно з затвердженим ТЕО для будівництва мають бути задіяні земельні ділянки
загальною площею 38,85 га. (тимчасово або постійно), з яких 19,2144 га знаходяться в
користуванні ПрАТ «Укргідроенерго». Заходи з берегоукріплення та мінімізації впливу зміни
рівневого режиму охопить понад 12 км обох берегів Дніпра та верхів’я о. Козацького (без
додаткових обмежень чи вилучень).
Зайнятість населення
Як на етапі будівництва, так і на етапі експлуатації вплив позитивний завдяки створенню
тимчасових і постійних робочих місць. Будівництво як місце тимчасового масового знаходження
людей несе підвищені криміногенні ризики які можуть бути мінімізовані за рахунок
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організаційних рішень та профілактичної роботи. Очікується позитивний вплив на соціальне
середовище за рахунок розвитку соціальної, транспортної та торгівельної інфраструктури,
збільшення надходжень до місцевих та державного бюджетів.
Здоров’я населення
Під час будівництва, за рахунок скупчення великої кількості робітників може
спостерігатися швидке поширення респіраторних інфекцій різної етіології в епідеміологічно
небезпечні періоди. Будівельні роботи пов’язані з підвищеною травмонебезпекою. Оскільки
територія будівництва знаходиться в зоні ризику розповсюдження малярії, у розділі 7 описані
рекомендовані заходи.
Під час експлуатації додатковий негативний вплив на здоров’я населення та працівників
станції не прогнозується.
Рекреація
На етапі будівництва будуть відчужені земельні ділянки в ур. Солов’їний гай, що
традиційно використовувались для відпочинку місцевим населенням. На час будівництва та на
етапі експлуатації доступ до частини узбережжя водосховища, прилеглої до ГЕС-2 буде
обмежено з міркувань безпеки. Коливання рівня води можуть спричинити незручності місцевим
базам відпочинку, відпочивальникам на пляжах, човновим станціям.
Упорядкування пляжних зон в межах населених пунктів, створення набережної в м. Новій
Каховці, узгоджені з НПП «Нижньодніпровський» заходи з берегоукріплення о. Козацького
збільшать рекреаційний потенціал регіону.
Техногенне середовище та транспорт
Провадження планованої діяльності призведе до позитивного впливу на об’єкти, які
утворюють техногенне середовище, зокрема підвищать благоустрій прилеглих територій та
подовжать термін безпечної експлуатації Каховського гідровузла та Каховської ГЕС-1, яка є
пам’яткою архітектури, що має охоронний статус. Погіршення транспортної інфраструктури не
передбачається, оскільки перевлаштування тимчасової лінійної інфраструктури відбуватиметься
без виведення із експлуатації діючих комуні
кацій.
Деталізований опис прогнозованих впливів для кожного із зазначених компонентів
довкілля та відповідні розрахунки наведений в розділі 5.
Матриця компонентів довкілля, на які впливатиме планована діяльність на різних етапах
реалізації проекту (за Афанасьев, 2019, у варіанті авторів Звіту), наведена у таблиці 4.1.
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Таблиця 4.1. Матриця компонентів довкілля, на які впливатиме планована діяльність.
× – наявність впливу (негативного або позитивного)

Зайнятість населення

Здоров’я населення

Рекреація

Техногенне середовище та
транспорт

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Архітектурна і культурна
спадщина

×

Біорізноманіття

Землекористування

Соціально-економічне
середовище

×

Фауна

Флора

Ландшафти

Біологічне
середовище

Ґрунти

Підземні води

Поверхневі води

Геологічне середовище

Клімат та мікроклімат

Стадії
реалізації
проекту

Атмосферне повітря

Фізичне середовще

Стадія будівництва
Підготовка
території
Будівельні
роботи
Перенесення
лінійної
інфраструктури
Берегоукріплен
ня
Введення
в
експлуатацію

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

Стадія експлуатації
Робота
гідроагрегатів
Гідрологічний
режим

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×
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5. ПРОГНОЗ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Визначення зони впливу планованої діяльності
Згідно до положень Водної рамкової директиви ЄС до зони максимального впливу
будівництва ГЕС відносяться акваторії на яких відбувається найбільша зміна природних
параметрів річки. Оцінка екологічних ризиків та обчислення зон їх поширення є однією з
найбільш важливих завдань під час екологічного аналізу впливу ГЕС на довкілля. Екологічний
ризик – це вірогідність виникнення на певній території несприятливих подій. У поточному
розділі прогнозовані в розділі 4 впливи (див. таблицю 4.1) деталізовані за ступенем впливу, що
визначається трьома категоріями (класами): низький, помірний та значний клас ризику.
Згідно праці (Тимченко, 2006) до екологічно значущих факторів, що можуть впливати на
стан водних екосистем, є коливання рівнів води. Так, коли коливання рівнів води відсутні або не
перевищують 50 см – нижче греблі до місця, де амплітуда коливань стає меншою 30%, відповідає
низькому класу екологічного ризику. До значного класу ризику належать території де коливання
рівнів води >50 см – нижче греблі до місця, де амплітуда коливань стає меншою 30%. Наявність
помірного класу ризику за показником коливання рівня води відсутні.
Згідно проектних характеристик, максимальні рівні нижнього б’єфу Каховської ГЕС-2
становитимуть: при забезпеченості 0,01% - 6,90 м, 0,1% - 5,12 м та 1% - 3,85 м (в абсолютних
відмітках (БС). Розрахунки неусталеного режиму виконані за допомогою ліцензійного комплексу
Mike демонструють, що в проектному режимі експлуатації максимальні коливання рівнів води в
розрахунковому створі м. Херсон (61,8 км від гідровузла) при роботі Каховської ГЕС-1+
Каховської ГЕС-2 всією планованою потужністю протягом 3 годин становитимуть 28 см, а в
планованому піковому режимі 2 години зранку і 2 години ввечері (2+2) – 24 см (в абсолютних
відмітках (БС) (Таблиця 5.1.). Порівняно з коливанням рівня води, що обумовлене роботою
Каховською ГЕС-1 підвищення складатиме 6 см.
Таблиця 5.1. Максимальні рівні води в розрахункових створах нижнього б’єфу при роботі
Каховської ГЕС в проектованому режимі 2+2 до і після створення ГЕС-2
Створи

Каховська ГЕС
с.Львове
Створ 14 - на 4
км нижче
с.Антонівка
м.Херсон

Відстань від Максимальні рівні, при добовому регулюванні потужності
Каховської (БС)
ГЕС, км
ГЕС-1, Z1
ГЕС-1+ГЕС-2,
Приріст рівня
Z2
ΔZ= Z2- Z1
0
0,27
0,75
0,48
18,7
-0,05
0,11
0,16
54,8
-0,29
-0,22
0,07

61,8

-0,32

-0,26

0,06
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Оскільки вірогідність появи зазначених рівнів у нижньому б'єфі досить мала (наприклад,
рівень +3,85 м БС може відмічатись 1 раз у 100 років), нами при розрахунках використано
величину максимального підйому рівня при тривалій роботі ГЕС-1 + ГЕС-2 повною пропускною
здатністю турбін і відсутності холостих скидів, що відповідає відмітці 2,0 м. Слід зазначити, що
спостереження за середньобагаторічною водозабезпеченістю дозволяють прогнозувати
можливість (а не доцільність) роботи в такому режимі протягом кількох днів на рік.
За таких умов абсолютна добова амплітуда коливань рівня води в районі Каховської ГЕС
становитиме близько 1,5 м від рівня, коли Каховська ГЕС не працює та буде поступово
зменшуватись вздовж руслової мережі Дніпра у напрямі від греблі до Дніпровсько-Бузького
лиману.
Щоб розрахувати нижню межу зони значного класу ризику, необхідно визначити на якій
відстані від греблі коливання рівня води будуть 30% від початкових і менше. Графічно закон
затухання коливань рівня вздовж русла наведено на рис. 5.1.
Наведена на рис. 5.1 залежність апроксимується рівнянням:
РΔН = 99,922 e –0.023L.
Коефіцієнт детермінації отриманого закону розподілу амплітуд коливання рівня води
вздовж гирлової ділянки Дніпра (R2) дорівнює 1,0, що свідчить про відсутність дисперсії
рівняння, яким описано залежність.

Рис. 5.1. Зменшення амплітуди коливання рівня води у русловій мережі гирлової ділянки Дніпра
в залежності від відстані від Каховської ГЕС (0 км)
Відповідно до даних на рис.5.1. таке зменшення амплітуди коливань відбудеться в районі
с. Антонівка, яке знаходиться на відстані 53 км від греблі Каховської ГЕС, що відповідає
значенню РΔН = 30%.
З розрахункових даних виходить, що за параметром коливання рівня води до значного
класу ризику належать руслова та придаткова мережа придельтової ділянки Дніпра, яка
5-2

розташована від греблі Каховської ГЕС до 53 км нижче за течією (с. Антонівка). Нижче
коливання рівня води становлять менше 30% від початкових і є екологічно не суттєвими.
За умов швидкісного режиму найдрібніші мінеральні частки завислих речовин (dmin для
району досліджень становить 0,05 мм), що потраплятимуть до руслової мережі в процесі
будівництва ГЕС-2 будуть зноситись на відстань 4150 м вздовж основного русла Дніпра та на
2375 м вздовж протоки Козак (табл. 5.2.).
Таблиця 5.2. Протяжність безпосередньої розрахункової зони впливу будівництва Каховської
ГЕС-2 (км) при різних витратах води
Витрати води, м3/с

Назва водотоку

4500

3000

1300

Пр. Козак

5,23

2,96

2,37

Основне русло Дніпра

9,15

5,16

4,15

Саме у таких межах ймовірне найбільш інтенсивне зменшення прозорості водних мас за
рахунок збільшення кількості завислих у воді речовин, що надходитимуть з локалізації основних
робіт з будівництва. Також у цих межах активно відбуватиметься перенос і накопичення
осколочного матеріалу від будівництва та розповсюдження часток промислового пилу,
що потраплятиме на акваторію нижче греблі в процесі робіт.
Далі по руслу за зоною впливу можливе короткочасне транзитне перенесення часток у вигляді
зависі розміром меншим за 0,05 мм. Частки крупніших розмірів, вміст яких за даними наших
натурних досліджень становить 96,4%, лишатимуться в межах зазначеної нами зони впливу.
На підставі розрахунків, наведених вище за зону впливу планованої діяльності з
будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 при розробці Звіту прийняті: в нижньому б’єфі
ГЕС – заплава р. Дніпро з прилеглими територіями та розташованими на них населеними
пунктами, підприємствами, інфраструктурними об’єктами, окремі території НПП
«Нижньодніпровський» на ділянці від греблі Каховської ГЕС до с. Антонівка (53 км нижче за
течією); в верхньому б’єфі Каховської ГЕС акваторія водосховища, що безпосередньо межує з
греблею та прилеглі до нього території з розташованими на його берегах населеними пунктами,
іншими потенційними джерелами забруднення, об’єктом історичної та культурної спадщини в
межах Херсонської області України.
Можливі впливи на довкілля та соціальне середовище узагальнені в таблиці 5.3 та деталізовані
нижче.
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Таблиця 5.3. Потенційні екологічні та соціальні впливи/ризики будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2
Компоненти
Тип ризику
Впливи на стадії
Впливи на стадії
Впливи на стадії
довкілля
будівництва
експлуатації
декомісії/виведення з
експлуатації
Викиди
Викиди від автотранспорту;
Немає впливу (крім
Викиди від автотранспорту;
Атмосферне
забруднюючих акустичне забруднення, пил
позаштатних ситуацій)
акустичне забруднення, пил
повітря
речовин: SO2,
NOx, пил,
органічні
сполуки, тощо
Викиди
Викиди від автотранспорту, в Скорочення викидів СО2
Викиди від автотранспорту,
Клімат та
парникових
збільшенні амплітуди
через використання
зменшення випаровування
мікроклімат
газів, добові
температурних коливань за
відновлюваного ресурсу
води з водної поверхні,
коливання
рахунок зменшення площі
замість викопних
інтенсифікація процесів
температур
покритих деревною
енергоносіїв та створення аридізації, деградація
рослинністю
маневрових потужностей верхнього водоносного
для ОЕС
горизонту, зменшення площ
нерестовищ
Зміни в
Видобуток великих обсягів
Зберігається висока
Поширення ерозійних
Геологічне
геологічному
піску, глини, скельних порід
водонасиченість карсту,
процесів на незахищені
середовище
середовищі
спричинена існуванням
ділянки берегів
напірного фронту
водосховища
Каховського гідровузла і
водосховища із НПР=16,0
м
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Водне середовище

Стоки
забруднюючих
речовин
Рівень
(кількість) та
якість
поверхневих та
підземних вод

Побутове водопостачання та
каналізація для будівельників
Можливе забруднення води
нафтопродуктами та іншими
ПММ за рахунок змиву
зливами.
Збільшення концентрації
завислих мінеральних речовин
у воді під час проведення
земляних робіт.

Ґрунти

Зникнення
природного
родючого шару

Ландшафти

Зміна
природних
ландшафтів

негативний вплив, пов’язаний
з організацією будівельного
майданчику, розробкою
котловану, складуванням
вийнятого ґрунту
Лісозведення на проектному
будівельному майданчику (22
га)
Захист берегової лінії

Рослинність

Заміна
рослинних
комплексів

Лісозведення

Забруднення води
(мастилами) в разі
виникнення аварії на
гідроагрегаті
Побутове водопостачання
та каналізація для
працюючих.
Періодичне підвищення
рівню води в нижньому
б’єфі. Винос органічних
речовин із заплавних
водойм. Покращення
екологічного стану
поверхневих вод
Не прогнозується

Побутове водопостачання та
каналізація для
будівельників,
руйнування берегів, розмив
донних відкладень,
збільшення амплітуди
сезонних коливань води.

Періодичне підвищення
рівню води у нижньому
б’єфі

Зміна абрисів берегів,
зменшення площі водних
об’єктів, опустелювання

Погіршення умов
існування деяких

Заміна сучасних рослинних
комплексів

Виникнення великих
ділянок деградованих
ґрунтів за рахунок процесів
водяної та вітрової ерозії
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плаваючих рослин,
покращення для гелофітів
Зменшення битої риби як
кормової бази рибоїдних
птахів та хижих риб в НБ

Фауна

Скорочення
чисельності
окремих
популяцій

Біорізноманіття

Зменшення
біорізноманіття

Перекриття міграційних
коридорів вздовж Дніпра,
погіршення умов для тварин,
що оселяються в зоні
коливань рівнів води
Скорочення місць для
гніздування в межах
будівельного майданчику,
ускладнення міграції дрібних
ссавців, плазунів та амфібій за
рахунок інтенсифікації руху
транспорту

Об’єкти ПЗФ

Вплив на
охоронні зони,
охоронні види
флори та фауни

Можливе забруднення
акваторії, прилеглої до НПП
будівельним та побутовим
сміттям

Архітектурна та
культурна
спадщина

Три історичні
пам'ятки, що
мають різний

Зменшення
туристичної Погіршення огляду башти Зміна обводненості карсту,
привабливості
через з боку Нової Каховки
що може призвести до
наближеність до будівельного
пошкодження фундаментів

Шум.
Вібрації.
Вплив на чисельність та
біомасу планктонних
організмів зміни режиму
роботи гідровузла,
зменшення кормової бази
рибоїдних птахів та
хижих риб в нижньому
б’єфі після впровадження
систем рибозахисту
Можлива загибель алеї
дубу черешчастого та
платанів на о.Козачий

Заміна сучасних тваринних
угруповань

Шум, зменшення площ
водних та водно-болотних
біотопів, радикальна зміна
гідрологічного режиму із
докорінною перебудовою
екосистеми пониззя Дніпра,
зменшення площ
нерестовищ,
скорочення запасів
промислово-цінних, перш за
все рослиноїдних видів риб
та риб-бентофагів
Докорінна перебудова
екосистем пониззя Дніпра
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охоронний
статус
знаходяться в
безпосередній
близькості від
Каховської
ГЕС, а саме:
башта Вітовта,
садиба та
виноробня,
побудовані в
1880-х роках
князем
Трубецьким.
Землекористування Вилучення
земельних
ділянок

Зайнятість
населення
Здоров’я населення

Динаміка
зайнятості
населення
Вплив на
здоров’я
населення

майданчику.
Збільшення
відвідуваності виноробні.

Тимчасове
та
постійне
вилучення земельних ділянок
площею в межах та поза
межами населених пунктів

Повернення
рекультивованих
земельних ділянок
постійним
землекористувачам
Збільшення кількості робочих Збільшення кількості
місць
робочих місць
Вплив пилу, шуму, вібрацій,
електромагнітного
випромінювання на
будівельників та населення

Вивільнення територій,
заповнених водосховищем,
зменшення привабливості
населених пунктів, від яких
віддаляється берегова лінія
Перерозподіл робочих місць
між секторами, зменшення
робочих місць
Вплив шуму, вібрацій,
Вплив пилу, шуму, вібрацій,
електромагнітного
посилення ризиків
випромінювання (в межах поширення малярії
санітарних норм)
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Рекреація

Доступність
об’єктів
рекреації

Техногенне
середовище та
транспорт

Транспортне
сполучення
(залізничне та
автомобільне
пасажирське та
вантажне)
Водне
сполучення
(перевезення
вантажів)
Газопостачання
Лінії зв’язку

Підвищення епідеміологічних
ризиків в місцях скупчення
людей (будівельний
майданчик)
Втрата земель рекреації через
вилучення під будівництво та
обмеження користування
рекреаційними зонами (пляжі,
зелені зони) для місцевого
населення під час
будівництва.
Тимчасове ускладнення
транспортного сполучення
через переміщення
будівельних та габаритних
вантажів, пошкодження доріг
будівельним транспортом

Вплив рівневого режиму
на об’єкти стаціонарної
рекреації. Обмеження
користування
рекреаційними зонами
(пляжі, купання, зелені
зони
Не прогнозується

Втрата об’єктів стаціонарної
рекреації

Тимчасове припинення
та/або обмеження
транспортного сполучення
що проложене поверх греблі
під час демонтажу
Обмеження у водному
сполученні через
неможливість підтримувати
навігаційні рівні.

5-8

5.2. Впливи на фізичне середовище
5.2.1 Вплив на атмосферне повітря
Підготовка до будівництва. Лісозведення. Ділянка проведення робіт з лісозведення
знаходиться в зоні досить напруженого антропогенного навантаження на атмосферне повітря (у
безпосередньої близькості греблі Каховського гідровузла) знаходиться автомобільна дорога та
залізниця). Відстань до найближчого житлового будинку становить 250 м.
Виходячи з відомості об’ємів робіт, роботи з лісозведення будуть виконуватися
механізованими та ручними засобами. Згідно з характером передбачених будівельних та
монтажних робіт можливе тимчасове локальне забруднення атмосферного повітря в зоні
будівництва викидами вихлопних газів автомобілів та будівельної техніки. Потреба в основних
будівельних машинах зведена у таблицю 5.4.
Таблиця 5.4. Потреба в основних будівельних машинах при лісозведенні
Будівельні машини
Кількість, шт
Бульдозер 96 кВт
Трактор 79 кВт
Деревоподрібнювальна машина
Вантажівка

1
2
1
1

Усі зазначені джерела викидів забруднюючих речовин відносяться до пересувних і
працюють від ДВЗ на бензині або дизпаливі. У зв'язку з тим, що роботи з лісозведення носять
тимчасовий характер і рівень валових викидів (т/рік) за всіма інгредієнтами забруднення
атмосферного повітря характерний для підприємств найнижчої категорії небезпеки (КНБ < 1000),
можна прогнозувати, що рівень хімічного забруднення повітряного басейну на період
проведення будівельних робіт буде у межах природної стійкості його основних параметрів. Тим
не менш, викиди ЗР в повітря під час лісозведення враховані в таблиці 1.6 для розрахунку
сумарного впливу всіх будівельних машин та механізмів.
Можливі негативні впливи на атмосферне повітря під час будівельних робіт та експлуатації
ГЕС-2 розраховані в розділі 1. Результати розрахунків забруднення від виділення аерозолів
шкідливих речовин під час малярних, зварювальних, гідроізоляційних робіт наведені у таблиці
1.7- 1.9, забруднення атмосфери вихлопними газами від автотранспорту – у таблиці 1.6.
Розрахунок викидів ЗР під час будівництва наведений в розділі 1.7. Прогнозується
виділення пилу під час вантажно-розвантажувальних робіт.
Забруднення навколишнього середовища, викликане будівельними роботами, носить
негативний тимчасовий короткочасний локальний зворотний характер.
На етапі експлуатації, в разі виникнення надзвичайних ситуацій передбачено
використання резервного дизельного генератора електричного струму. Регламентом експлуатації
ГЕС-2 будуть передбачені його щорічні технологічні випробування. Розрахунки викидів ЗР під
час можливого використання генератора наведені в таблиці 1.10. Джерелом забруднення
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атмосферного повітря будуть ЗР від двигунів автотранспорту персоналу ГЕС-2. Їх розрахунок
наведено у таблиці 1.12.
Виходячи з результатів розрахунків акустичного забруднення прилеглої до будівельного
майданчику території, результати яких наведені в розділі 1.8, як під час проведення будівельних
робіт так і під час експлуатації, перевищення еквівалентного рівня звуку на прилеглій
території в денний та нічний часи не прогнозується.
5.2.2. Вплив на клімат та мікроклімат
Вплив будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 на скорочення викидів СО2
відбуватиметься за рахунок двох чинників:
- через використання відновлюваного ресурсу замість викопних енергоносіїв1;
- через створення маневрових потужностей для балансування параметрами ОЕС.
Відповідно до кращих міжнародних практик, зокрема до концепції переходу до «зеленої
енергетики» Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), проекти гідроенергетики
входять до списку заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату в категорії 1 – Відновлювана
енергетика. Одним із критеріїв, що використовуються для виміру результатів підвищення
витривалості до змін клімату, є доступність електроенергії, який визначається як додатковий
обсяг енергії, доступний внаслідок збільшення генерування енергії та вимірюється в МВт·год.
Відповідно до розрахунків стадії Проект (Книга 1643-7-Т1. Водогосподарські та
водноенергетичні розрахунки) встановлена потужність ГЕС-1 становить 335 МВт, ГЕС-2 – 250
МВт; середньобагаторічний виробіток прогнозується 1423 млн кВт·год. Таким чином, приріст
генерації передбачається на 44 млн. кВт∙год.
Водночас, для виконання міжнародних зобов’язань та національних програм та стратегій,
зокрема «Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 р.», Україна має до
2020 р. виробляти 11% або 10,9 ГВт енергії з відновлюваних джерел. «Енергетична стратегія
України до 2035 р.» передбачає зростання частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у
структурі виробництва електроенергії до 12% до 2025 р., що становитиме 13,1 ГВт, і 25% або
20,3 ГВт – до 2035 р.
Із зростанням електрогенерації з використанням сонячної та вітряної енергії, яким
притаманний змінний режим генерації та низька точність прогнозування, зростають потреби у
маневрених потужностях. За даними Міненерговугілля 2, після використання резервів ГЕС та
ГАЕС, потужності покриваються за рахунок теплової генерації. Середній показник використання
вторинного резерву теплової генерації у 2018 р. становив 850 МВт, що на 200 МВт більше, ніж
за 2017 р.
Станом на січень 2019 р. ПрАТ «Укренерго» видала до 2025 р. технічних умов на
приєднання майже на 6 ГВт генеруючих потужностей відновлюваної енергетики, що удвічі
більше, ніж спроможна прийняти енергосистема України за сучасних умов регулювання.

Выполнение концепции перехода к «зеленой экономике» ЕБРР. Техническое руководство для
консультантов: отчетность по осуществлению проектов в рамках концепции Перехода к
≪зеленой≫ экономике https://www.ebrd.com › get-guide-in-russian
1

2

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2648021-torik-potuznosti-zelenoi-generacii-perevisili-2-gvt-minenergo.html
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Переведення Каховського гідровузла в піковий режим експлуатації дозволить збільшити
виробіток енергії у піковий період на 217 млн. кВт∙год і зменшити позапікову генерацію на 173
МВт. Після введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2 гарантована потужність 90%
забезпеченості, тобто доступна в будь-який час для маневрування, становитиме 108 МВт.
Емпірична практика функціонування ОЕС України показує, що за сьогоднішньої моделі
управління та функціонування енергоринку для введення трьох одиниць встановленої
потужності генерації з відновлюваних джерел має вводитись одна одиниця маневрових
потужностей (гідроакумулюючих станцій, накопичувачів електроенергії різних типів,
потужностей теплогенерації). Таким чином, реалізація проекту будівництва та експлуатації
Каховської ГЕС-2 дозволить за сучасної точності прогнозування приєднати (в наближеному
розрахунку) до 108 × 3 = 324 МВт потужностей сонячної та вітряної генерації.
Після запуску гідроагрегатів ГЕС-2 перерозподіл ряду показників водної екосистеми на
кліматичні показники оточуючого середовища не вплине. Мікроклімат в районі скидного каналу
може зазнати певних змін в бік покращення, що насамперед буде зумовлено очищенням водних
мас від органічних речовин і сполук, які накопичились у воді та ґрунтах за час існування греблі
Каховської ГЕС. За сучасних умов, органічні речовини у сукупності з рослинним детритом, при
підвищенні температури повітря і води у теплий період, розкладаються у товщі води, виділяючи
у повітря продукти розпаду, до того ж створюючи сприятливе середовище для розвитку бактерій
різного типу та дефіцит розчиненого у воді кисню.
5.2.3. Вплив на геологічне середовище
У нижньому б’єфі 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 прогнозується збільшення
підтоплених площ, на окремих ділянках – переформування берегів, зумовлене особливостями
геоморфологічних умов.
Переформування берегів, складених неогеновими сарматськими вапняками, перекритими
лесовидними суглинками, призведе до утворення берегів абразійно-денудаційного типу і
формування обмілин з уламками, галечниками і щебнем вапняків.
Розмив берегових схилів, складених червоно-бурими глинами, перекритими лесовидними
суглинками, призведе до утворення берегів абразійно-зсувного типу, рідше – абразійнообвального типу з формуванням обмілин з супіщано-суглинистим матеріалом. Береги, складені
алювіальними відкладеннями терас, перекритими лесовидними суглинками, характеризуються
просуванням бровки вглиб схилу по абразійно-акумулятивному типу і формуванням обмілин з
піщаного матеріалу.
На берегах, складених гумусованими суглинками і супісками ґрунтового шару,
відбудеться поверхневий змив з утворенням мілин.
Низькі пологі береги акумулятивних терас і плато практично не будуть мати деформації
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, конусів виносу і формування мілин.
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Імовірні просадові явища можуть виникнути в результаті обводнення раніше сухих
лесовидних ґрунтів за рахунок підйому рівня підземних вод. Виникнення зсувів зв'язано з
діяльністю води щодо підрізки берегових схилів і підйомом рівня підземних вод, за рахунок чого
відбудеться зсув блоків порід по обводненому контакту лесовидних порід і червоно-бурих глин.
Підтоплення, затоплення і переформування берегів, а також зсувні, просадові та ерозійні процеси
призведуть до безповоротної втрати земель і прибережних територій, якщо вони не будуть мати
захисних споруд. Заходи з укріплення берегів розглянуто в розділі 7. Обсяги робіт та
специфікація будівельних матеріалів, розраховані для берегоукріплення ділянок загальною
протяжністю 12 км по обох берегах Дніпра наведені в таблиці 7.1.
Під час будівельних робіт використовуватимуться будівельні матеріали, проектовані
обсяги яких для найбільш матеріаломісткої споруди – тимчасової дамби, наведено у таблиці 5.5.
Таблиця 5.5. Проектні об'єми будівельних матеріалів для влаштування тимчасової греблі
Од.
Найменування показників
Значення показників
вимір.
Влаштування тіла греблі з піску

м3

Влаштування банкетів з гірської маси
Влаштування насипу зі щебню
Влаштування стіни в грунті з комової глини

м
м3
м3
3

100000,0
65300,0
58500,0
11000

Вплив на геологічне середовище на етапі будівництва передбачається негативний,
незначний тимчасовий та незворотній.
Додаткового, порівняно з існуючим станом, впливу на геологічне середовище на етапі
експлуатації не передбачається, проте зберігається висока водонасиченість карсту, спричинена
існуванням напірного фронту Каховського гідровузла і водосховища із НПР = 16,0 м без якого
функціонування Каховської ГЕС-1+ГЕС-2 неможливе. Цей чинник може підсилюватися
дренуванням поверхневих вод іригаційних каналів у разі прогнозованого збільшенням площ
зрошуваних земель.
5.2.4. Вплив на поверхневі води
Одним з основних чинників забруднення водного середовища є земельні роботи, які
включають влаштування:
- тимчасової греблі;
- низової перемички;
- котловану основних споруд;
- зворотних засипок.
Зведення тимчасової греблі виконується з використанням плавзасобів (баржа з буксиром)
і водолазів.
Для потреб будівництва передбачається влаштування будмайданчика площею 577 м2.
Прогнозується тимчасовий вплив на якість поверхневих вод (підвищення концентрації
завислих речовин) при проведенні земелерійнх робіт.
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Прогнозується можливість аварійного змиву з неорганізованим стоком з території
будмайданчика забруднюючих речовин у р. Дніпро.
Прогноз якості поверхневих вод у нижньому б’єфі Каховського гідровузла (р. Дніпро) в
період проведення будівельних робіт виконувався програмою «Гідросфера», розробленою
УКРНДІЕП.
Розрахунок середньорічної витрати дощових та снігових вод проводиться у відповідності
до ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з території
міст і промислових підприємств». 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 пошкодження чи не пошкодження). Розрахунок об’ємів дощових (снігових) вод
розраховувався на площу 577 м2 (0,0577 га). Річний об’єм дощових (снігових) вод розраховується
як сумарний об’єм цих вод за теплий і холодний період – Qр = Qт + Qх , звідси Qр = 50,891 м3/рік.
Розрахунок проводився для трьох випусків (рис.5.2):
1. Ділянка зведення тимчасової дамби;
2. Будмайданчик;
3. Ділянка зведення низової перемички.

Рис.5.2. Схема водовипусків дощових та снігових вод та контрольних створів
Кількість речовин, що виносяться з дощовими сніговими стічними водами прийнято
згідно ДСТУ 3013-95. Результати розрахунків якості поверхневих вод за концентраціями
забруднюючих речовин у контрольному створі при проведенні зазначених вище будівельних
робіт наведені у таблиці 5.6.
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Таблиця 5.6. Показники прогнозної якості води в контрольному створі
Найменування
Фонові
Концентрація
ГДК, мг/л
речовини
показники,
забруднюючих
мг/дм3
речовин в
контрольному
створі, мг/л
Завислі
2,30
4,59×
Фон + 0,75
речовини
Нафтопродукти
0,01
0,01
0,05
БСК-5
2,58
2,07
2,26
ХСК
23,5
20,38
–
Мінералізація
382
382
–
×кратність повного розбавлення 36,0
Результати розрахунків концентрацій забруднюючих речовин в контрольному створі при
проведенні будівельних робіт не перевищують нормативних показників комунально-побутових
та рибогосподарських ГДК за нафтопродуктами, БСК-5, ХСК та мінералізації, але є перевищення
на 3,05 мг/л за завислими речовинами.
Розрахунки показали, що на відстані 9 км від греблі Каховського гідровузла концентрація
завислих речовин буде становити 2,99 мг/л, що не перевищує ГДК рибогосподарського та
комунально-побутового використання водного об’єкту.
Вплив земляних робіт та підвищення каламутності води на локальній площі полягатиме у
пригніченні бентофауни в районі проведення робіт та на площі підвищеної каламутності. Але
цей вплив матиме тимчасовий та локальний характер, оскільки через декілька місяців після
початку пригнічення відбуваються природні процеси відновлення.
Прямі впливи Каховської ГЕС-2 на якість води р. Дніпро за умов планової експлуатації
відсутні, оскільки будь-які скиди стічних вод у р. Дніпро при цьому не передбачаються. До скидів
нафтопродуктів (мінеральних масел) у р. Дніпро можуть призводити лише аварії, пов’язані з
витіканням мастил або охолоджуючих рідин з агрегатів ГЕС.
Режим роботи проектованої Каховської ГЕС-2, як і всіх ГЕС Дніпровського каскаду, буде
регламентуватися діючими «Правилами…». У період водопілля рівневий та витратний режими
нижнього б’єфу Каховського гідровузла не змінюються. Повеневі витрати пропускаються
максимальною пропускною спроможністю ГЕС-1+ГЕС-2 – 4500 м3/с та водоскидними
спорудами гідровузла. 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 водосховища практично не змінюється,
коливання рівнів при добовому регулюванні потужності ГЕС-1+ГЕС-2 будуть знаходиться в
призмі 2–3 см.
Введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2 передбачає збільшення пропускної здатності
агрегатів ГЕС-1 + ГЕС-2 до 4500 м3/с. У проектному режимі експлуатації Каховського гідровузла
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при попусках тривалістю 4 години амплітуда становитиме 1,01 м. Значення амплітуд коливань
рівня води в нижньому б'єфі Каховської ГЕС при роботі всією потужністю (4500 м3/с) наведені у
Додатку 5-1.
Це, без сумніву, змінить гідрологічний режим пониззя Дніпра, що, у свою чергу, може
спричинити відповідні зміни інших абіотичних та біотичних компонентів головного русла,
рукавів, заплави та заплавних водойм.
У русловій мережі гирлової ділянки Дніпра міститься близько 643 млн. м3 води. Загальна
площа водного дзеркала всіх водотоків складає 112 км2. Водойми, яких у заплаві гирлової ділянки
Дніпра нараховується більше 160, мають загальну площу більше 72 км2 та містять в середньому
80–85 млн. м3 води. Обводненість заплавних масивів, площа яких перевищує 303 км2, залежить
від водності річки. При дуже низькому стоці (150–300 м3/с) затопленими залишаються близько
31 км2 плавнів. При середніх витратах води Каховською ГЕС-1 (1000–1500 м3/с) затоплюються
220 км2 плавнів, при цьому тут находиться більше 13 млн. м3 води. У період паводків, при
тривалій роботі Каховської ГЕС-1 і витратах 2000–2500 м3/с практично вся заплавна частина
долини гирлової ділянки Дніпра вкривається водою.
Режим роботи Каховської ГЕС визначає характерні риси водного режиму кожної з
підсистем гирлової ділянки. В основному руслі і багатьох протоках відмічаються періодичні
одно- і двопікові впродовж доби прямі довгі хвилі, фазова швидкість яких сягає 7–8 м/с, та
поступальне переміщення водних мас від греблі ГЕС до гирла зі швидкістю 0,2–0,6 м/с. У
заплавних водоймах через вказані довгі хвилі відбувається зовнішній водообмін з русловою
мережею, який залежить від висоти хвиль і морфометричних характеристик самих водойм і
проток, що з'єднують їх з русловою мережею. Період зовнішнього водообміну водойм гирлової
ділянки Дніпра коливається від двох до декількох десятків діб, що власне і зумовлює істотну
різницю їх екологічного статусу. Заплавні масиви обводнюються також за рахунок попускових
коливань рівня води в русловій мережі.
Елементами гідрологічного режиму, зміна яких поведе за собою зміни показників стану
екосистем основного русла та водних об’єктів його придаткової мережі (озер, заплави, проток,
рукавів), є насамперед рівневий, швидкісний та седиментаційний режими.
У вегетаційний період великі витрати води та їх внутрішньодобові коливання у пониззі
Дніпра – бажаний фактор для його екосистеми. Короткострокові попуски (2 години зранку – 2
години ввечері) Каховської ГЕС-1+ГЕС-2 зі вказаною проектною максимальною витратою
(4500 м3/с) у літньо-осінній час були б особливо сприятливі для екосистеми пониззя Дніпра. Вони
забезпечать значні коливання рівня води, що в свою чергу створить тут ідеальні умови для
функціонування екосистем русла, заплави і заплавних водойм.
Передбачувані внутрішньодобові коливання рівня води в русловій системі пониззя Дніпра
однозначно посилять зовнішній водообмін всіх заплавних водойм. Розраховані за розробленою
раніше методикою (Тимченко, 2006) середні (нормальні) значення періодів зовнішнього
водообміну типових водойм наведені у Додатку 5-2. Для порівняння в таблиці вказано його
сучасні значення. Більшість водойм при проектних максимальних амплітудах попусків
(4500 м3/с) буде промиватись дніпровською водою у 5–6 разів швидше, ніж у сучасних умовах.
Оскільки великі попуски в літньо-осінній період можливі лише в багатоводні роки,
періоди зовнішнього водообміну досліджуваних заплавних водойм при інших (проміжних)
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попускових витратах зменшаться, тобто у проектних умовах водообмінні процеси в цих
водоймах будуть більш інтенсивними, ніж в теперішній час.
Розрахунки вказали, що лише через збільшення діапазону витрат води впродовж одного
попуску до 3000 м3/с, він здатний спричинити достатні коливання рівня в русловій мережі
пониззя Дніпра для значного посилення зовнішнього водообміну всіх без виключення водойм
регіону. За умови таких перевищень максимальної витрати води при попуску над базовими
витратами, більш ніж у 80% існуючих водойм період зовнішнього водообміну становитиме
менше за 7 діб. При роботі гідроагрегатів ГЕС-1 + ГЕС-2 на всю потужність (4500 м3/с) практично
в усіх заплавних водоймах швидкість зміни водних мас дніпровською водою буде швидшою за 7
діб, що здатне спричинити докорінні зміни стану їх водних екосистем у бік покращення.
Також після введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2 можна очікувати різке посилення
водообмінних процесів у заплавних масивах пониззя Дніпра. Натурними дослідженнями і
відповідними розрахунками (Тимченко, 2006) встановлено, що ще у 80-і роки впродовж
вегетаційного періоду на заплаву проникало 1,35 км3 дніпровської води, що складало приблизно
6% від об’єму стоку нижнього Дніпра. У 15–20% випадків водообмін між заплавою і русловою
мережею був відсутнім.
Посилення динаміки вод також призведе до зміни седиментаційного режиму як у русловій
мережі, так і в заплавних водоймах пониззя Дніпра. Збільшення швидкостей течії перш за все
підвищить здатність потоків переносити завислий твердий матеріал. Джерелом його будуть
продукти розмиву дна і берегів самих русел, де за багато років зарегулювання стоку
накопичилась значна кількість відкладів. Крім того, у водні маси руслової мережі буде надходити
(особливо у перші роки після введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2) велика кількість
органічних зависей із заплавних водойм, де трансседиментація донних відкладів стане провідним
процесом формування якості вод. Слід підкреслити, що саме автохтонний 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.
При збільшенні попускових витрат в пониззі Дніпра до проектних відміток практично не
буде існувати проблеми надходження солоних вод у його русло на скільки-небудь значну
відстань навіть у період літньо-осінньої межені. Попуски Каховської ГЕС-1+ГЕС-2 з витратами
1500 м3/с повністю виключають входження у гирло річки солоних вод.
При нинішній пропускній здатності Каховська ГЕС може забезпечити максимально
можливий діапазон попускової хвилі 2600 м3/с. При збільшенні пропускної здатності
Каховського гідровузла максимальне перевищення витрат води над базовими (ΔQmax) складатиме
4500 м3/с. Згідно з проектними розрахунками, хвиля попуску з діапазоном вище 4500 м3/с здатна
створити такі коливання рівня води в нижньому б'єфі, при яких всі водойми пониззя Дніпра, що
пов'язані з русловою мережею будуть мати період зовнішнього водообміну менше 7 діб (рис. 5.3).
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Рис. 5.3. Кількість водойм пониззя Дніпра у % з періодом зовнішнього водообміну 7 діб і
менше при попуску води через дамбу Каховської ГЕС з різним діапазоном витрат.
Зазначимо, що при нинішньому режимі роботи Каховської ГЕС лише близько 20% водойм
належать до благополучних з екологічної точки зору. Іншим 80% відсоткам водойм притаманний
більш повільний водообмін з русловою мережею, що відповідно відбивається на їх екологічному
стані та якості вод.
Регулювання попусків води та екологічно обґрунтований режим роботи Каховського
гідровузла є найбільш реальним заходом поліпшення гідрологічних умов функціонування їх
екосистем. Зміни витрат та рівнів води у пониззі Дніпра при спільній роботі Каховської ГЕС-1 і
ГЕС-2 не виходять за межі природної варіації цих параметрів і можуть вважатися прийнятними.
У період будівництва ГЕС-2 є імовірним прямий вплив на якість води, викликаний
проведенням земляно-скельних робіт. При цьому їх безпосередній вплив на якість води у
нижньому б’єфі прогнозується мінімальним, оскільки низова перемичка планується насипною, а
для її відсипки використовуватиметься привізний пісок з річкового порту Таврійськ, який має
задовольняти вимогам щодо вмісту забруднюючих та радіоактивних речовин. Котлован під
споруди Каховської ГЕС буде розкриватися по сухому дну під захистом тимчасової греблі та
низової перемички, що виключає пряме потрапляння забруднюючих речовин уводу.
Найбільш імовірним є забруднення води при виконанні земляних робіт з улаштування
тимчасової греблі, оскільки технологічні втрати ґрунту при цьому становлять до 1% і у товщу
води потрапляють забруднюючі речовини з донних відкладів як у завислому, так і у розчинному
стані. Джерело забруднення води при цьому буде розташоване на відстані кількасот метрів від
споруд Каховської ГЕС-1, тому основна частина завислих речовин буде реседиментована ще у
верхньому б’єфі, а розчинені ЗР будуть достатньо розбавлені водними масами водосховища.
Схема розміщення фоновий та контрольних створів водовипусків наведено на рис. 5.2.
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Заходи щодо попередження або мінімізації впливу будівництва ГЕС-2 на якість
поверхневих вод описані в Розділі 7.
За умов здійснення передбачених заходів щодо попередження або зменшення можливого
негативного впливу будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 на якість поверхневих вод,
проектована діяльність не призведе до погіршення існуючого стану забруднення води р. Дніпро
у нижньому б’єфі Каховського гідровузла та пригирловій ділянці. Прогнозується збереження
значень показників якості води у сучасних інтервалах, наведених у таблиці 5.7.
Таблиця 5.7. Прогнозовані інтервали коливань значень показників якості води р. Дніпро у
нижньому б’єфі Каховського гідровузла та пригирловій ділянці (за ТЕО, книга 1606-69-Т12
«Оцінка впливу будівництва Каховської ГЕС-2 на якість поверхневих вод та охорона водних
ресурсів»)
Назва показника, одиниця виміру
Прогнозовані діапазони значень
Азот амонійний, мг N/дм3
Азот нітратний, мг N/дм3
Азот нітритний, мг N/дм3
Сума форм азоту, мг N/дм3
Фосфати, мг Р/дм3
Фосфор загальний, мг Р/дм3
БСК5, мг О/дм3
ХСК, мг О/дм3
Розчинений кисень, мг О2/дм3
Насичення води киснем, %
Завислі речовини, мг/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Сульфати, мг/дм3
Хлориди, мг /дм3
Кремній, мг /дм3
Хром загальний, мкг/дм3

0,29–0,35
0,30–0,36
0,008–0,018
0,60–0,73
0,13–0,21
0,18–0,32
1,9–3,6
10–40
6,1–13,6
75–100
1–2,5
320–410
45–62
40–55
3,3–3,6
1,8–3,0

У розділі 1 наведений перелік основного та допоміжного обладнання, експлуатація якого
пов’язана з відведенням води у нижній б’єф після технологічного циклу, заходи щодо
запобігання забрудненню водного середовища нафтопродуктами у випадку аварійної ситуації
описані в розділах 1 та 8.
Для очищення замасленого конденсату при продувці компресорів і повітрозбірників
передбачається водо-масляний сепаратор фірми Donaldson. За даними фірми Donaldson,
концентрація нафтопродуктів після очищення буде менше 5 мг/л. Враховуючи невеликий обсяг
скидних очищених технологічних вод, якість поверхневих вод щодо вмісту нафтопродуктів
прогнозується у межах нормативів – комунально-побутова ГДК – 0,5 мг/л, рибогосподарська
ГДК – 0,03 мг/л .
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Для очищення стоків від санітарних приладів будівель і споруд передбачено установку
споруд повної біологічної очистки типу «Топас 30Long» продуктивністю 6 м 3/доба. Висновок
державної санітарно-епідеміологічної експертизи наведено в додатку 5-2.
Параметри очищених зворотних вод відповідають чинним нормативам щодо якості
поверхневих вод для комунально-побутового використання.
Для очищення дощових стоків передбачено установку комплексної системи очищення
продуктивністю 11 л/с. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи наведено в
додатку 5-3. Концентрації зважених речовин та нафтопродуктів в очищених зворотних водах
складе відповідно 2,0–3,0 мг/л та 0,05 мг/л.
Вплив на поверхневі води будівництва ГЕС-2 прогнозується як негативний, тимчасовий,
від незначного до значного та зворотний. На етапі експлуатації вплив на поверхневі води
прогнозується постійний, зворотній від незначного негативного до значного позитивного.
5.2.5. Вплив на підземні води
Гідрогеологічні умови території, що розглядається, характеризуються наявністю
водоносних горизонтів, як у корінних породах, так і у четвертинних відкладеннях заплавних та
руслових фацій р. Дніпро. Гребля гідровузла обводнена по всьому напорному фронту.
У корінних породах правого та лівого берегу Дніпра підземні води приурочені до вапняків
і пісків середнього та верхнього сармату. Усі водоносні горизонти мають між собою достатньо
хороший гідравлічний зв’язок і при фактичній відсутності водоупорів можуть розглядатися як
єдина водоносна товща, потужність якої складає близько 45 м. Загальним водоупором для
сарматського водоносного комплексу служать глини нижнього сармату. На правому березі рівень
підземних вод фіксується на глибині 7,5–9,9 м.
У геологічній будові основи греблі на глибину зони взаємодії споруд з геологічним
середовищем сформувалася алювіальна товща порід верхнього й сучасного відділів четвертинної
системи, що розділена лимано-морськими мулами. Ці мули є відносною водотривкою товщею
між обводненими пісками. У результаті утворився перший від поверхні безнапірний водоносний
горизонт русла і заплави р. Дніпра, а під лимано-морськими мулами – напірний водоносний
горизонт, який набув більшу напорність за рахунок взаємозв'язку з водоймищем навіть при
створених протифільтраційних заходах споруд напірного фронту.
Практично на всіх ділянках правобережної земляної греблі під товщею лимано-морських
мулів відзначається напірний характер водоносного горизонту у верхньочетвертинних
алювіальних пісках від 10,5 до 35,1 м.
Для забезпечення питною водою трьох груп споживачів проектованої ГЕС-2 передбачено
облаштування двох свердловин (див. розділ 1). Водоносний горизонт – вапняки неогену. Глибина
свердловини 45–50 м, дебіт однієї свердловини становить 4,5 л/с = 16,2 м3/год.
В геоморфологічному плані береги р. Дніпро у нижньому б'єфі Каховської ГЕС переважно
пологі, підтоплені і заболочені, тобто на сучасний момент з точки зору гідрогеологічних умов це
свідчить про неглибоке, але стале залягання рівня підземних вод, які гідравлічно пов'язані з
рівнем води у р. Дніпро.
Можливе підвищення рівня ґрунтових вод внаслідок збільшення амплітуди коливань
рівня води під час роботи Каховського гідровузла в зоні впливу. В межах прибережної зони міста
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Нової Каховки, с. Козацького, с. Веселого та о. Козацького таке підвищення не перевищуватиме
30 см (як спостерігалось під час повеней у багатоводні роки за даними спостережень ПрАТ
«Укргідропроект»), але матимуть більш регулярний характер. Водоносні горизонти, з яких
забирається вода для централізованого водопостачання у м. Нову Каховку, с. Веселе та Козацьке
ізольовані від впливу будівництва. Вплив на підземні води під час експлуатації станції
характеризується як негативний, постійний та незначний.
Заходи з організації моніторингу та технічні заходи із попередження/зменшення
інфільтрації та дренування вод у карст описані в Розділах 7 та 11.
5.2.6. Вплив на ґрунти
Територія, на якій передбачається будівництво, складається з техногенних, алювіальних
та піщаних ґрунтів зі слаборозвиненим гумусовим горизонтом.
Вплив на ґрунти прогнозується тільки під час будівництва, що мінімізується
природоохоронними заходами.
Земляні роботи виконуються відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. Зняттю
підлягає родючий шар ґрунту зі сприятливими фізичними та хімічними властивостями та
гранулометричним складом. Під час робіт з берегоукріплення передбачається переміщення
595,6 м3 родючих ґрунтів (див. таблицю 7.1).
Отже, вплив на ґрунти на етапі будівництва характеризується як негативний, незначний,
незворотний. На етапі експлуатації негативного впливу не прогнозується.
5.2.7. Вплив на ландшафти
За останні 60 років під час будівництва та в процесі експлуатації Каховського гідровузла
та під впливом іншої господарської діяльності природний ландшафт у зоні впливу планованої
діяльності трансформувався на антропогенний. Лише острови, прибережні та заплавні ділянки,
що здебільшого включені до ПЗФ, зберігають природні риси. На етапі будівництва локальні
зміни ландшафту будуть спричинені лісозведенням та берегоукріпленням, змінами абрисів
берегів на обмежених ділянках.
5.3. Вплив на біологічне середовище
Відповідно до вимог Статті 6 Закону України про ОВД, а також рівня деталізації визначеного
на підставі зауважень громадськості, що надійшли на етапі оприлюднення Повідомлення про
плановану діяльність, у розділі наведені прогнози впливу планованої діяльності на оселища,
об’єкти ПЗФ, флору, фауну, окремі види що мають охоронний статус, гідроекосистему та її
компоненти.
5.3.1. Вплив на оселища
Територія UA0000106 «Каховське водосховище»
Проект побудови Каховської ГЕС-2 не передбачає суттєвих змін гідрологічного режиму
Каховського водосховища. Тому помітного негативного впливу на оселища Резолюції 4
Бернської конвенції та їх площу на території UA0000106 не прогнозується.
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Прогнозований вплив на оселища території «Смарагдової мережі» UA0000192 «Нижній
Дніпро» зведений в таблицю 5.8.

Перенесення лінійної
інфраструктури

Берегоукріплення

Робота турбо-агрегатів

Технологічні зміни
гідрологічного режиму

Профілактичні та ремонтні
роботи
Демонтаж устаткування та
споруд

Спуск водосховища

C1.222-С1.225; С1.32, С1.33;
С1.3411; С1.3413
C1.67; C3.51
С2.33; С2.34
D5.2
E1.9
E3.4
E5.4
F9.1
G1.11; G1.3
X35

Посилення під’їзних
шляхів

Код

Підготовка території

Таблиця 5.8. Вплив планованої діяльності на оселища UA0000192 території UA0000192
«Нижній Дніпро»
Виведення з
Етап будівництва
Етап експлуатації експлуатації
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Примітка. Тут і в таблицях 5.9–5.11:
в-відсутній; ннесуттєвий;

с - суттєвий

C1.222 Вільноплаваючі скупчення Hydrocharis morsus-ranae; C1.223 Вільноплаваючі
скупчення Stratiotes aloides; C1.224 Вільноплаваючі колонії Utricularia australis та Utricularia
vulgaris; C1.225 Вільноплаваючі килимки Salvinia natans; C1.32 Вільноплаваюча
рослинність евтрофних водойм; C1.33 Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм;
C1.3411 Угруповання водяних жовтеців на мілководдях; C1.3413 Зарості Hottonia palustris
на мілководдях. Угруповання притаманні постійним мезотрофним та евтрофним водоймам.
Об’єднує угруповання вкорінених або вільноплаваючих рослин з вегетативними або
генеративними органами, зануреними в товщу води, або плаваючими на її поверхні. Поширені в
мезотрофних, мезоевтрофних та евтрофних водоймах з повільною або відсутньою течією.
Приурочені переважно до мілководь водойм незначною глибиною (50–100 см). Згідно з
«Національним каталогом біотопів України» цим угрупованням загрожують такі чинники:
осушення, зміна гідрологічного режиму внаслідок меліорації, забруднення та евтрофізація
водойм, зарегулювання заплав, експансія інвазійних видів рослин; зміна традиційних форм
рибного господарства, надмірна рекреація. Таким чином, на стадії будівництва можливий
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несуттєвий локальний вплив на ці оселища внаслідок берегоукріплювальних робіт. На стадії
експлуатації можливий суттєвий вплив на вказані угруповання через зміну гідрологічного
режиму внаслідок роботи гідроагрегатів у піковому режимі. Однак, у нашому випадку, не
прогнозується осушення заплав, меліоративні роботи, зарегулювання заплав чи підвищення
евтрофікації водойм. Вірогідно, матиме місце процес переміщення угруповань у локалітети, які
матимуть сприятливі умови без загального зниження площі, яку вони вкривають.
C1.67 Турлоги та луки озерного дна; C3.51 Євро-сибірські низькорослі однорічні земноводні
угруповання (за винятком угруповань ситнику жаб’ячого). Піонерні угруповання, характерні
для цього оселища формуються у природних або штучних водоймах (стариці, ставки, мілководні
сліпі річкові рукави й затони, калюжі, ями після виймання землі, невеликі депресії, затоплені
поля та польові дороги) зі стоячою або слабопроточною водою. Ці угруповання часто мають
тимчасовий характер, і, залежно від рівня обводненості, можуть з’являтися не кожного року.
Періодичне коливання рівня води й чергування фаз затоплення й часткового осушення є
важливою передумовою існування цього типу рослинності. Притаманні до піщаних і піщаномулистих та мулистих донних відкладів з нейтральною або слабкокислою реакцією та товщею
види 0–20 см. Згідно з «Національним каталогом біотопів України», цим угрупованням
загрожують такі чинники: зміна гідрологічного режиму (зарегулювання заплав, одамбування
берегів), заростання обмілин за тривалого зневоднення піонерно-рудеральною рослинністю,
зміна способів господарювання на рибних ставках, надмірна евтрофізація водойм, внесення
гербіцидів та добрив на сільськогосподарських угіддях. На стадії будівництва такого впливу не
передбачається. На стадії експлуатації можливий суттєвий вплив на вказані угруповання через
зміну гідрологічного режиму внаслідок роботи гідроагрегатів у піковому режимі. Піонерний
характер цих угруповань призведе зникнення їх на ділянках, які зазнаватимуть щодобового
затоплення та до виникнення їх у нових локалітетах у зоні істотного коливання рівня води.
С2.33 Мезотрофна рослинність повільно текучих річок; С2.34 Евтрофна рослинність
повільно текучих річок. Біотоп об’єднує угруповання вкорінених рослин з вегетативними і
генеративними органами, зануреними в товщу води, або плаваючими на її поверхні. Притаманні
мілководдям з глибиною до 100–200 см з мулистими, торф’янистими чи пісковими донними
відкладами. Найбільш виражений підводний та надводний яруси. Надводний зазвичай не
формується. Загрози: зміна гідрологічного режиму водойм, забруднення та евтрофізація
водотоків, зарегулювання заплав, експансія інвазійних видів рослин. На стадії будівництва
можливий локальний вплив на ці оселища внаслідок берегоукріплювальних робіт. На стадії
експлуатації можливий суттєвий вплив на вказані угруповання через зміну гідрологічного
режиму внаслідок роботи гідроагрегатів у піковому режимі.
D5.2 Зарості крупних осок переважно без застою води. Притаманні мілководдям евтрофних
водойм в яких проходять процеси сплавино- та торфоутворення (стариці, стави, лісові заростаючі
водойми) з потужними (більше 1 м) мулистими чи мулисто-торф’янистими органічними донними
відкладами та слабкокислою реакцією середовища. Ценози відіграють значну роль на кінцевих
етапах заростання обмілілих водойм. Згідно з «Національним каталогом біотопів України» цим
угрупованням загрожують такі чинники: зміна гідрологічного режиму, заростання та осушування
стариць, евтрофізація водойм, торфорозробка, надмірна господарська діяльність, зокрема,
риборозведення. Локальна дія під час будівельних робіт такого роду угрупованням не загрожує.
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Суттєвий вплив може мати зміна гідрологічного режиму внаслідок пікового режиму роботи
гідроагрегатів Каховської ГЕС-2. Вплив буде істотним на відтинку, від о. Козацький вниз до
ділянок проток, де добові коливання рівня води не перевищуватимуть 0,5 м.
E1.9 Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав’яні угруповання, у
тому числі континентальні трав’яні угруповання на дюнах. Біотопи поширені в заплавах
крупних річок на верхівках піщаних гряд та грив, на алювіальних відкладах, а також на
підвищених безлісих ділянках борових терас річок на флювіогляціальних відкладах в умовах
незначного антропічного навантаження. Ґрунти легкі дернові, піщані, характеризуються низьким
рН, бідні на поживні речовини. Загрози: видобування піску, нерегульована рекреація, надмірний
випас, інвазії неаборигенних видів рослин. Впливу проекту будівництва Каховської ГЕС-2 на
такого роду оселища не очікується.
E3.4 Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки. Біотопи притаманні евтрофним та
мезотрофним місцезростанням у пласких неглибоких пониженнях (слабопроточних або
непроточних), пласких днищах нижніх та середніх частинах пологих схилів міжгривних знижень,
знижено-рівнинних ділянок по берегах заплавних водойм і окраїнах заплавних і терасових боліт
з тривалим затопленням, мулисто-лучними та мулисто-торф’янистими, мулувато-глейовими,
дерново-глейовими торф’янисто-глейовими, торф’янисто- та мулувато-болотними ґрунтами з
ознаками опідзолювання, мінеральними ґрунтами переважно важкого механічного складу і
близьким заляганням ґрунтових вод. Загрози: осушувальна меліорація, заростання деревночагарниковою рослинністю внаслідок припинення традиційного менеджменту, експансія
чужорідних рослин. Жодного впливу на такого роду оселища на фазі будівництва не очікується.
Можливий вплив у заплаві на ділянці, де добові перепади води перевищуватимуть 0,5 м.
E5.4 Мокрі або вологі високотравні та папоротеві узлісся і луки. Високотравна та папоротева
рослинність неморальної та бореальної зон. Високі трави часто домінують вздовж водотоків, на
вологих луках та у затінку на узліссях. Біотопи формуються як у гірських умовах, так і на рівнині.
Часто трапляються вздовж струмків, в місцях виходу або близького залягання ґрунтових вод, у
неглибоких зниженнях та на рівнинно-знижених ділянках притерасної та рідше центральної
частини заплави, у зниженнях річкових терас, по тальвегах балок, окраїнах лісових боліт, у
затінку на узліссях, на осушених болотах. Притаманні ґрунтам, добре забезпеченим поживними
речовинами та вологою. Трапляються на ділянках з торфово-болотними та торфово-глейовими
ґрунтами, інколи нітрифікованими. Такого роду біотопи не зустрічаються в районі будівництва,
тому на фазі підготовки та спорудження Каховської ГЕС-2 жодного впливу не передбачається.
Можливий опосередкований вплив у зоні, що межує з ділянками максимальних добових
коливань рівня води внаслідок роботи гідроагрегатів у піковому режимі.
F9.1 Прирічкові чагарники. Чагарникові зарості широколистяних верб, наприклад, Salix
pentandra, біля річок. Також зарості Alnus spp. та вузьколистих верб, наприклад, Salix elaeagnos,
якщо вони менше 5 метрів заввишки. Прирічкові чагарники Hippophaё rhamnoides та Myricaria
germanica. Угруповання поширені в заплавах річок на низьких мулистих берегах. Витримують
часте і тривале затоплювання. Одним з основних факторів їх розвитку є значне щорічне
відкладення седименту, яке відбувається внаслідок весняних повеней. Оселища формуються на
багатих на алювіальні відклади, мулувато-болотних або піщано-мулистих ґрунтах, переважно по
берегах рівнинних річок. Загрози: зміна гідрологічного режиму (меліорація, будівництво дамб,
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зниження рівня ґрунтових вод), розчистка берегів, вирубування прибережної смуги та експансія
інвазивних видів рослин. Можливий несуттєвий локальний вплив в ході берегоукріплення на етапі
будівництва. Вплив добових коливань рівня води буде розповсюджений на значні площі, зайняті
цим угрупованням. Однак, зважаючи на їх стійкість до фактору періодичного затоплення, він не
потягне за собою знищення такого роду біотопів.
G1.11 Прибережні вербові ліси; G1.3 Середземноморські прибережні ліси. Угруповання
сформовані видами дерев, які здатні витримувати часте і тривале затоплювання поверхневими
або ґрунтовими водами. Одним з основних факторів їх розвитку є значне щорічне відкладення
седименту, яке відбувається внаслідок весняних повеней. Біотопи формуються на важких,
багатих на поживні речовини, глибокосуглинистих мулувато-болотних або супіщаних дерновоглейових ґрунтах, переважно по берегах великих рівнинних річок, у заплавах. Згідно з
«Національним каталогом біотопів України» цим угрупованням загрожують такі чинники: зміна
гідрологічного режиму (меліорація, будівництво дамб, зниження рівня ґрунтових вод),
господарська діяльність людини та експансія інвазивних видів рослин, поширення насаджень
тополі гібридної. Можливий несуттєвий локальний вплив в ході берегоукріплення на етапі
будівництва. Вплив добових коливань рівня води буде розповсюджений на значні площі, зайняті
цим угрупованням. Однак, зважаючи на їх стійкість до чинника періодичного затоплення, він не
потягне за собою знищення такого роду біотопів.
X35 Континентальні піщані дюни. Біотопи формуються на безлісих підвищених ділянках
піщаних терас крупних річок, а також на алювіальних відкладах в заплавах річок, де приурочені
переважно до підвищених елементів рельєфу – високих грив та гряд, у найбільш підвищеній
прирусловій частині заплав можуть траплятися і на рівнинних ділянках. Найбільші площі
займають на піщаних аренах нижнього Дніпра. Такого роду оселищам загрожують чинники:
перевипас, надмірна рекреація, інвазії неаборигенних видів, заростання деревами та кущами. В
ході будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 не передбачається зміни цих чинників.
Біотопи розміщуються на узвишшях. Тому помітного впливу оселища континентальних піщаних
дюн не зазнають.
Прогноз впливів планованої діяльності на види, що зазначені в резолюції 6 Бернської
конвенції, тобто вимагають спеціальних заходів щодо збереження їхніх оселищ для території
UA0000192 «Нижній Дніпро» наведені у таблиці 5.9.
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Таблиця 5.9. Значущість впливу реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2 на біологічне
середовище. Види, перелічені в Резолюції 6 Бернської конвенції для території UA0000192
«Нижній Дніпро»
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Aquila clanga

1516

A222

Aquila
pomarina
Ardea
purpurea
Asio ﬂammeus

1130

Aspius aspius

A089
A029

1188
A021
1078
1352
A224
A027

Bombina
bombina
Botaurus
stellaris
Callimorpha
quadripunctar
ia
Canis lupus
Caprimulgus
europaeus
Casmerodius
albus

Підорлик
великий
Підорлик
малий
Чапля руда
Сова болотяна
Білизна
звичайна
Кумка
червоночерева
Бугай
Ведмедиця
Гера
Вовк
Дрімлюга
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1337

Castor fber

4028

Catopta thrips

1141
A196
A198
A197
A031
A030
A081
A429
A026
1220
1982
A098
A321
A092
A022
A338

Chalcalburnu
s chalcoides
Chlidonias
hybridus
Chlidonias
leucopterus
Chlidonias
niger
Ciconia
ciconia
Ciconia nigra
Circus
aeruginosus
Dendrocopos
syriacus
Egretta
garzetta
Emys
orbicularis
Encalypta
mutica
Falco
columbarius
Ficedula
albicollis
Hieraaetus
pennatus
Ixobrychus
minutus
Lanius
collurio

A339

Lanius minor

A177

Larus minutus
Lucanus
cervus
Lullula
arborea
Mergus
albellus
Misgurnus
fossilis
Mustela
eversmannii
Nycticorax
nycticorax
Pelecus
cultratus
Pernis
apivorus

1083
A246
A068
1145
2633
A023
2522
A072

Бобер
європейський
Деревоточець
трипс
Шемая
Крячок
білощокий
Крячок
білокрилий
Крячок
чорний
Лелека білий
Лелека
чорний
Лунь
очеретяний
Дятел
сирійський
Мала біла
чапля
Болотна
черепаха
Енкаліпта
тупокінцева
Підсоколик
малий
Мухоловка
білошия
Орел-карлик
Бугайчик
Сорокопуджулан
Сорокопуд
чорнолобий
Мартин малий
Жук-олень
Жайворонок
лісовий
Крех малий
В’юн
звичайний
Тхір степовий
Квак
Чехоня
Осоїд
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A393
A120
A119
4043
1134
4087
A195
A193

Phalacrocora
x pygmeus
Porzana
parva
Porzana
porzana
Pseudophilote
s bavius
Rhodeus
sericeus
amarus
Serratula
lycopifolia
Sterna
albifrons

Баклан малий

Sterna
hirundo

Крячок
річковий

Погонич
малий
Погонич
звичайний
Голуб’янка
бавий
Гірчак
європейський
Серпій
різнолистий
Крячок малий

в

в

в

в

в

с

в

в

с

в

в

в

в

в

с

в

в

с

в

в

в

в

в

с

в

в

с

в

в

в

в

в

в

в

в

н

в

в

в

н

в

с

в

в

с

в

в

в

н

в

в

в

в

н

в

в

в

н

в

с

в

в

с

в

в

в

н

в

с

в

в

с

У таблицю не включені види Червоної книги України, інформація щодо яких подана у
розділі 5.3.4.
5.3.2. Вплив на території природно-заповідного фонду України
Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Козацьке джерело» розміщена
на терасі Дніпра. Відстань як до будівництва, так і до берегової лінії досить значна. Тому, вплив
в процесі будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 на неї буде відсутній. Суттєвий вплив
може мати спуск водосховища через зміну рівня ґрунтових вод.

Технологічні зміни
гідрологічного режиму

Профілактичні та
ремонтні роботи

Демонтаж устаткування
та споруд

Спуск водосховища

в

в

в

н
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в

в
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в

в

в

в

Перенесення лінійної
інфраструктури
Берегоукріплення

в

Посилення під’їзних
шляхів

в

Підготовка території

Робота турбо-агрегатів

Таблиця 5.10. Значущість впливу реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2 на території
та об’єкти природно-заповідного фонду України
Виведення з
Етап будівництва
Етап експлуатації
експлуатації

Пам'ятки природи
Меморіальні дуби
(ботанічна)
Вікові платани
(ботанічна)
Куртина вікових
дубів (ботанічна)
Деревостій акації

5-27

білої (ботанічна)
Козацьке джерело
(гідрологічна)
Кринківське
поселення бобрів
(зоологічна)
Микільське
поселення змій
(зоологічна)
Понятівське
поселення змій
(зоологічна)
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Цюрупинський
сосновий бір
Малокаховський
бір
Стояни

в

Заповідні урочища
в
в
в
в

в

в

в

в

в

в
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в

в

в

в

в

в

Олешківські піски
«Нижньодніпровсь
кий»

в
в

в
в
в
в
в
Національні природні парки
в
в
в
в
в
в
в
н
в
с

в
в

в
н

н
с

Саги (ландшафтний
загальнодержавног
о значення)
Каїрська балка
(ландшафтний
місцевого
значення)
Інгулецький лиман
(ботанічний
місцевого
значення)

в

в

в

в

Зоологічна пам’ятка природи місцевого значення «Кринківське поселення бобрів»
Розташована на території Кринківського лісництва ДП «Херсонське ЛМГ» кв. 12, вид. 24 у
заплавному лісі. Відстань від дамби Каховської ГЕС значна, тому на стадії будівництва жодного
впливу на пам’ятку природи не передбачається. Можливий суттєвий вплив під час експлуатації,
оскільки можливі добові коливання рівня води складають 0,25 м. Це може призвести до
тимчасового підтоплення нір та хаток бобрів європейських – головного об’єкту охорони. Однак,
бобер європейський успішно пристосовується до подібних умов, як це відбулося в районі
Канівського природного заповідника.
Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення «Меморіальні дуби» та «Вікові платани»
розміщені в м. Новій Каховці. Знаходиться на значній відстані від планованого будівництва
(понад 4 км). Тому на стадії будівництва Каховської ГЕС-2 вплив на ці пам’ятки природи буде
відсутній. Можливий несуттєвий вплив на стадії експлуатації через незначну зміну умов
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ґрунтового живлення. Цей вплив можливий в разі зміни рівня ґрунтових вод через коливання
рівня води у нижньому б’єфі Каховської ГЕС.
Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення «Куртина вікових дубів» та «Деревостій
акації білої» розташовані на значній відстані від зони можливого впливу Каховської ГЕС-2.
Тому жодного впливу на них не передбачається.
Зоологічні пам’ятки природи місцевого значення «Микільське поселення змій» та
«Понятівське поселення змій» розташовані у 22 та 23 кв. Токарівського лісництва. Відстань від
дамби Каховської ГЕС значна, тому на стадії будівництва жодного впливу на пам’ятку природи
не передбачається. Можливі добові коливання рівня води у Дніпрі в районі пам’яток природи 30
см. Оскільки вони розміщуються в басейні Інгульця на значних висотах над рівнем води, то
помітного впливу від експлуатації Каховської ГЕС-2 охоронювані екосистеми не зазнають.
Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Саги» розташований на значній
відстані від зони потенційного впливу Каховської ГЕС-2. Тому, помітного впливу на його
екосистеми не передбачається.
Ландшафтний заказник місцевого значення «Каїрська балка» безпосередньо межує з
акваторією Каховського водосховища. Він розташований на значній відстані від планованого
будівництва. Тому на стадії будівництва Каховської ГЕС-2 вплив на цей заказник буде відсутній.
Оскільки помітних змін рівневого режиму водосховища не передбачається, то і на стадії
експлуатації впливу не передбачається. Суттєво змінити стан заказника може лише спуск
Каховського водосховища, оскільки понад 100 га заказника є водним дзеркалом, яке
відокремлене від Каховського водосховища дамбою.
Ботанічний заказник місцевого значення «Інгулецький лиман» розташований у акваторії
Інгулецького лиману на 2 км вище впадіння р. Інгулець у Дніпро. Зважаючи на значну відстань,
будівельні роботи на дамбі Каховської ГЕС не матимуть жодного впливу на цей об’єкт ПЗФ.
Метою створення заказника є збереження раритетних видів водної флори та угруповань, що
занесені до Червоної книги України. Збільшення коливання рівня води внаслідок імпульсної
роботи гідроагрегатів у ході експлуатації Каховської ГЕС-2 + ГЕС-1 на лінії впадіння р. Інгулець
очікуються на рівні 7 см (режими експлуатації та їх прогнозовані впливи на водне середовище
описані у розділі 5.2.3). Таким чином, вплив на екосисеми заказника не очікується.
Заповідне урочище «Малокаховський бір» та «Стояни» розміщені на берегах Каховського
водосховища. Вони розташовані на значній відстані від планованого будівництва. Тому на стадії
будівництва Каховської ГЕС-2 вплив на ці заповідні урочища буде відсутній. Оскільки помітних
змін рівневого режиму водосховища не передбачається, то і на стадії експлуатації впливу не
передбачається. Суттєво змінити заповідних урочищ може лише спуск Каховського
водосховища, оскільки він потягне за собою радикальну зміну рівня ґрунтових вод.
Національний природний парк Олешківські піски. Територія НПП Олешківські піски
розміщена поза межами заплави Дніпра. Безпосереднього впливу будівництво та експлуатація
Каховської ГЕС-2 на екосистеми парку не матиме. Можливий опосередкований вплив після
виведення з експлуатації Каховської ГЕС в разі спуску Каховського водосховища, що може
спричинити локальні зміни кліматичних умов, зокрема подальше опустелювання.
Національний природний парк «Нижньодніпровський». Північно-східна частина НПП
«Нижньодніпровський» межує з ділянками проектованого будівництва Каховської ГЕС-2. Тому,
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з усіх об’єктів ПЗФ саме на цей національний парк вплив проекту буде найбільш істотним.
Оскільки заповідна зона національного парку кількома масивами розташована у південнозахідній його частині нижче м. Херсон, вона не потерпатиме від реалізації проекту. Адже нижче
с. Антонівка коливання рівня води, спричинені роботою гідроагрегатів, будуть несуттєвими.
Найбільш суттєвий вплив матиме реалізація проекту на такі ділянки зони регульованої рекреації
(див. рис. 3.11): акваторія, що безпосередньо межує з дамбою Каховської ГЕС, о. Козацький,
ділянка заплави з численними протоками від о. Козацького до с. Тягинка. Помітний вплив буде
відчуватись на акваторії від с. Тягинка до с. Антонівка, включаючи пригирлову ділянку р.
Інгулець. Ще на стадії будівництва у ході берегоукріплювальних робіт суттєвий вплив буде на
прибережні акваторії що межують з дамбою ГЕС. Головними чинниками стануть механічна зміна
берегової лінії та потрапляння у воду великої кількості завислих речовин. Завислі речовини
можуть спричинити тимчасові замулення мілководь, що розташовані нижче за течією, тимчасове
зниження прозорості води, яка важлива для фотосинтетичної діяльності водоростей та вищої
водної рослинності. На стадії експлуатації суттєвий вплив матимуть значні коливання рівня води
внаслідок роботи гідроагрегатів у піковому режимі. Зміна гідрологічного режиму перш за все
спричинить адаптивні зміни у водних екосистемах численних заплавних водойм. З екосистем
суходолу найбільшого впливу зазнає острів Козацький. Тут під періодичне затоплення, вірогідно
потраплятимуть значно більші площі, ніж до введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2. Більш
детальна інформація щодо впливу на популяції раритетних видів та рідкісні рослинні
угрупування, які охороняються у НПП «Нижньодніпровський» подана у розділі 5.3.3.
5.3.3. Вплив на рослинність
Вплив на рослинність можна умовно поділити на впливи, пов’язані з підготовкою до
будівництва будівельного майданчика, заходів з берегоукріплення та впливи на водні та
навколоводні рослинні угруповання.
Угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae), ковили дніпровської (Stipeta
borysthenicae), ковили Лессінга (Stipeta lessingianae), мигдалю карликового (Amygdaleta
nanae) перебувають поза межами прямого затоплення чи підтоплення. Тому вплив на ці
угруповання при експлуатації Каховської ГЕС-2 буде відсутнім. Зсув еколого-ценотичних
градієнтів внаслідок зміни гідрологічного режиму матиме помітний вплив лише на прибережні
угруповання.
Угруповання формації водяного горіху плаваючого (Trapeta natantis) та сальвінії
плаваючої (Salvinieta natantis) притаманні екофітону Hydronanatophytum – вільно плаваючих на
поверхні води геліофітних гідрофітів. Вони мають спорадичне поширення. На стадії будівництва
може були лише несуттєвий вплив на угруповання сальвінії, що трапляються в акваторіях, що
межують з дамбовою частиною Каховської ГЕС. Суттєвий довготривалий вплив може мати місце
на ці угруповання через зміну гідрологічного режиму. Очікується, що загальна площа таких
угруповань не зміниться. Відбудеться переміщення їх в ході змін водних екосистем під впливом
водних потоків, які змінять напрямок.
Угруповання формації ряски горбатої (Lemneta gіbbae) притаманні екофітону
Hydronanatophytum – вільно плаваючих на поверхні води геліофітних гідрофітів. Спорадично
поширені у пониззі Дніпра. На стадії будівництва може були лише несуттєвий вплив на
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угруповання ряски горбатої в акваторіях, що межують з дамбовою частиною Каховської ГЕС.
Довготривалий вплив може мати місце на ці угруповання через зміну гідрологічного режиму і
потягне за собою переміщення таких угруповань під впливом водних потоків. Очікується, що
загальна площа угруповань ряски горбатої не зміниться.
Угруповання формації глечиків жовтих (Nuphareta luteae) у зоні впливу проектованої
Каховської ГЕС-2 широко розповсюджені. Суттєвого впливу на чисельність угруповань глечиків
жовтих при реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2 не передбачається. Окремі
угруповання можуть постраждати при берегоукріпленні. Однак їх частка незначна.
Угруповання формації латаття білого (Nymphaea albae) трапляються спорадично у
непроточних та малопроточних водоймах. Як і попередні угруповання належать до екофітону
Hydroimmersophytum. В безпосередній близькості до греблі Каховської ГЕС зустрічаються
поодинокі екземпляри виду, що не створюють окремих угруповань. Зміна гідрологічного режиму
матиме довготривалий вплив на окремі локації.
Угруповання формації куширу донського (Ceratophylleta tanaitici) та угруповання куширу
напівзануреного (Ceratophylleta submersi) приурочені до евтрофних непроточних, або
слоабопроточних водойм товщею води 30–70 см. Окремі угруповання можуть зникнути на
ділянках, де добове коливання рівня води перевищить 50 см та спостерігатиметься підвищення
швидкості течії.
Угруповання формації рдесника сарматського (Potamogetoneta sarmatici) формуються у зоні
прикріплених занурених макрофітів на мулистих донних відкладах з товщею води 30–100 см. В
зоні впливу проектованої Каховської ГЕС-2 трапляється спорадично. Витримує значні коливання
рівня води. Тому, вплив на його угруповання від експлуатації гідроагрегатів передбачається
мінімальний.
Угруповання формації водяного жовтецю Ріона (Batrachieta rionii) зрідка трапляється у
непроточних або слабопроточних прісноводних, або солонуватоводних водоймах з рівнем води
30–50 (до 150) см на мулисто-піщаних і мулистих донних відкладеннях. Матиме місце помірний
вплив на окремі угруповання в ході експлуатації гідроагрегатів. Загалом, вплив на угруповання
оцінюється як негативний незначний.
Угруповання формації стрілолисту стрілолистого (Saggittarieta sagittifoliae) спорадично
трапляються в зоні впливу Каховської ГЕС-2 у мезоевтрофних і евтрофних слабопроточних і
непроточних прісноводних водоймах. Витримують значні коливання води протягом вегетації.
Передбачається незначний вплив на ділянках з коливанням рівня води понад 30 см.
Угруповання формації лепешняку тростинового (Glycerieta arundinaceae) трапляються у
надмірно зволожених прибережно-водних екосистемах. Притаманні екофітону Hyhrophyton. В
зоні впливу Каховської ГЕС-2 трапляються спорадично. Можливе зникнення невеликих
осередків у ході берегоукріплення. Вірогідний незначний негативний вплив в ході експлуатації
гідроагрегатів.
Планована діяльність може вплинути на окремі локальні популяції вищих водних рослин,
їх локальні угруповання, але не призведе до негативних трансформацій екосистеми пониззя
Дніпра, що сформувалась після заповнення водосховищ дніпровського каскаду.
Значущість впливу реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2 на рослинні угруповання
зведена в таблицю 5.11.
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Робота турбо-агрегатів

Спуск водосховища

Угруповання формації
ковили волосистої (Stipeta
capillatae)
Угруповання формації
ковили дніпровської (Stipeta
borysthenicae)
Угруповання формації
ковили Лессінга (Stipeta
lessingianae)
Угруповання формації
мигдалю карликового
(Amygdaleta nanae)
Угруповання формації
водяного горіху плаваючого
(Trapeta natantis)
Угруповання формації
сальвінії плаваючої
(Salvinieta natantis)
Угруповання формації ряски
горбатої (Lemneta gabbae)
Угруповання формації
глечиків жовтих (Nuphareta
luteae)
Угруповання формації
латаття білого (Nymphaea
albae)
Угруповання формації
куширу донського
(Ceratophylleta tanaitici)
Угруповання формації
куширу напівзануреного
(Ceratophylleta submersi)

Посилення під’їзних
шляхів
Перенесення лінійної
інфраструктури
Берегоукріплення

Рослинні угруповання
в
в
в
в
в

Підготовка території

Технологічні зміни
гідрологічного режиму
Профілактичні та
ремонтні роботи
Демонтаж устаткування та
споруд

Таблиця 5.11. Значущість впливу реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2
на рослинні угруповання
Виведення з
Етап будівництва
Етап
експлуатації
експлуатації
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Угруповання формації
рдесника сарматського
(Potamogetoneta sarmatici)
Угруповання формації
водяного жовтецю Ріона
(Batrachieta rionii)
Угруповання формації
стрілолисту стрілолистого
(Saggittarieta sagittifoliae)
Угруповання формації
лепешняку тростинового
(Glycerieta arundinaceae)
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Хaрактеристика площ, що потребують проведення лісозведення
Згідно з «Санитарными правилами подготовки ложа водохранилищ и каналов к затоплению и
санитарной охране», із зон затоплення водоймищ і каналів видаляється вся деревина та
чагарникова рослинність. Для будівництва об’єктів Каховської ГЕС-2 необхідно провести роботи
з підготовки території будівництва, а саме лісозведення, загальна площа якої складає 22,0 га. Від
дерев, чагарників і пнів для виконання земляних робіт повинна бути очищена вся територія
будівельної зони.
Лісорозчистці підлягають площі, зайняті товарними насадженнями. Розташування
ділянок лісозведення наведено на рис. 5.4.
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Рис. 5.4. Розташування ділянок лісозведення
На ділянці будівельних робіт зростають товарні види деревини: осокір, акація, верба,
береза та клен. Товарні насадження, що підлягають лісорозчистці, формують дерева з діаметром
на висоті грудей 10–30 см. Обсяги робіт з лісорозчистки ділянки будівництва Каховської ГЕС-2
наведені у таблиці 5.12.
Таблиця 5.12. Обсяги робіт з лісозведення деревної рослинності
Дерева
Кількі Коефіцієнт Обсяг
Обсяг
Разом
сть
переведення дерева,
гілок,
обсяг
3
3
3
дерев, дерев м
м
м
деревини
шт
м3

Обсяг
тріски
k = 0,7
м3

Тоннаж
тріски
k = 0,65
т
5-34

Діаметр 20 см,
Висота 5–7 м
Твердолистяні
Діаметр 30 см
Висота 5–7 м
М’яколистяні
Діаметр 10 см
Висота 5–7 м
М’яколистяні
РАЗОМ

22

0,1884

0,0471

1141

0,4239

483,6699 38,6935 323,8654

16,7930 12,4268

4

0,0471

0,0314

0,0150

0,0065

84,3921

39,0402 324,5281

1167

0,3315

0,6338

0,0288

0,1439

0,1064

0,0048

16,9434 12,5381

Для визначення обсягу деревини (одиничних дерев і чагарників) використовували
таблиці ходу росту «Справочник лесничего», 1961 г., Государственное издательство
сельскохозяйственной литературы, таблиці 83, 84.
5.3.4 Вплив на фауну
Раритетні види тварин
Гадюка степова (Vipera renardi) внесений до Червоної книги України (категорія «Вразливий»),
до Додатку ІІ Бернської конвенції, До Червоного списку МСОП (категорія VU). Охороняється у
зоологічних пам’ятках природи «Микільське поселення змій» та «Понятіське поселення змій».
Оскільки гадюка степова є мешканцем степів та остепнених луків, то помітного впливу на її
популяції проект побудови Каховської ГЕС-2 не матиме.
Пелікан рожевий (Pelecanus onocrotalus) внесений до Червоної книги України (категорія
«Зникаючий»), до Додатку ІІ Бернської конвенції, Додатків І та ІІ Боннської конвенції, AEWA.
У Червоному списку МСОП має категорію LC – найменшої загрози. У такому ж статусі вид
занесений до Європейського червоного списку хребетних тварин. Охороняється у зоологічних
пам’ятках природи «Микільське поселення змій» та «Понятіське поселення змій». В зоні впливу
Каховської ГЕС-2 трапляється під час міграцій. Можливі окремі зальоти в літній період. В ході
польових досліджень Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ не відмічений. Зважаючи
на те, що цей вид перебуває в зоні досліджень не постійно, не розмножується, можливий лише
несуттєвий опосередкований вплив, що обумовлений зміною гідрологічного режиму внаслідок
роботи гідроагрегатів.
Баклан малий (Phalacrocorax pygmaeus) внесений до Червоної книги України (категорія
«Зникаючий»), до Додатку ІІ Бернської конвенції, Додатку ІІ Боннської конвенції. У Червоному
списку МСОП має категорію LC – найменшої загрози. В зоні впливу Каховської ГЕС-2
трапляється під час міграцій інколи – на харчуванні. Відмічений в ході польових досліджень
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ. На розмноженні відмічений у дельті Дніпра поза
межами зони впливу проекту. Останнім часом відмічається тенденція до росту чисельності та
розселення виду. Можливий лише несуттєвий опосередкований вплив, що обумовлений зміною
гідрологічного режиму внаслідок роботи гідроагрегатів на об’єкти живлення та роботою
рибозахисного обладнання.
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Чапля жовта (Ardeola ralloides) внесений до Червоної книги України (категорія «Рідкісний»), до
Додатку ІІ Бернської конвенції, Додатку ІІ Боннської конвенції. У Червоному списку МСОП та
Європейському червоному списку хребетних тварин має категорію LC – найменшої загрози.
Відмічений в ході польових досліджень фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена
НАНУ. Розмножується у пониззі Дніпра. Останнім часом відмічається тенденція до росту
чисельності та розселення виду. Можливий несуттєвий опосередкований вплив, що обумовлений
зміною гідрологічного режиму внаслідок роботи гідроагрегатів на умови живлення.
Огар (Tadorna ferruginea) внесений до Червоної книги України (категорія «Вразливий»), до
Додатку ІІ Бернської конвенції та Додатків І та ІІ Боннської конвенції. У Червоному списку
МСОП віднесений до категорії LC – найменшої загрози. Не відмічений в ході польових
досліджень фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ. Розмножується на
північному узбережжі Чорного та Азовського морів. Останнім часом відмічається тенденція до
стабілізації чисельності та розселення виду. Не передбачається впливу на популяцію огара через
будівництво Каховської ГЕС-2. Місця його гніздівлі перебувають поблизу води, але на значній
висоті. Фактор турбування під час будівельних робіт не матиме впливу, оскільки місць
гніздування поблизу майбутнього будмайданчику не виявлено. В ході експлуатації гідроагрегатів
можливий опосередкований вплив на умови харчування через зміни прибережних трав’янистих
угруповань.
Нерозень (Mareca strepera) внесена до Червоної книги України (категорія «Рідкісний»), до
Додатку ІІІ Бернської конвенції та Додатків І та ІІ Боннської конвенції. У Червоному списку
МСОП віднесений до категорії LC – найменшої загрози. В ході польових досліджень фахівцями
Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р. не відмічена. Гніздовий ареал охоплює
пониззя Дніпра. Є стійка тенденція до зниження чисельності через вплив хижаків та погіршення
стану трав’янистих біотопів, де споруджує гнізда. Фактор турбування під час будівельних робіт
не матиме впливу, оскільки місць гніздування поблизу майбутнього будмайданчику не виявлено.
В ході експлуатації гідроагрегатів можливий опосередкований вплив на умови харчування через
зміни гідрологічного режиму на водно-болотних угіддях у зоні впливу Каховської ГЕС-2.
Чернь червонодзьоба (Netta rufina) внесена до Червоної книги України (категорія «Рідкісний»),
до Додатку ІІІ Бернської конвенції та Додатків І та ІІ Боннської конвенції. У Червоному списку
МСОП віднесений до категорії LC – найменшої загрози. Відмічена під час польових досліджень
фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р. Гніздовий ареал охоплює
степову зоні в т.ч. й пониззя Дніпра. Є тенденція до зниження чисельності через забудову берегів,
трансформацію водно-болотних угідь. Фактор турбування під час будівельних робіт не матиме
впливу, оскільки місць гніздування поблизу майбутнього будмайданчику не виявлено. В ході
експлуатації гідроагрегатів можливий вплив на умови харчування та розмноження через зміни
гідрологічного режиму на водно-болотних угіддях у зоні впливу планованої діяльності.
Чернь білоока (Aythya nyroca) внесена до Червоної книги України (категорія «Вразливий»), до
Додатку ІІІ Бернської конвенції та Додатків І та ІІ Боннської конвенції. У Червоному списку
МСОП віднесений до категорії NT – близький до загрози зникнення. Не відмічена під час
польових досліджень фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р. Поза
межами Сивашу та лиманів Одеської області формує дрібні гніздові групи 3-5 пар. В Україні
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тенденція до зниження чисельності. Оскільки ця качка гніздиться на заломах очерету, то значні
добові коливання рівня води можуть становити суттєвий вплив на успіх її розмноження.
Гоголь (Bucephala clangula) внесений до Червоної книги України (категорія «Рідкісний»), до
Додатку ІІІ Бернської конвенції та ІІ Боннської конвенції. У Червоному списку МСОП
віднесений до категорії LC – найменшої загрози. Відмічений в ході польових досліджень
фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ. На півдні України на теперішній час
не розмножується. Формує зимувальні скупчення. Не передбачається впливу на популяцію
гоголя через будівництво та експлуатацію Каховської ГЕС-2.
Крех середній (Mergus serrator) внесений до Червоної книги України (категорія «Вразливий»), до
Додатку ІІІ Бернської конвенції та Додатків І та ІІ Боннської конвенції. У Червоному списку
МСОП віднесений до категорії LC – найменшої загрози та у Європейському Червоному списку
хребетних тварин - до категорії NT – близький до загрози зникнення. Під час польових
досліджень фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р. не відмічений.
Віддає перевагу зарослим островам у затоках Чорного моря. Місць гніздування в зоні впливу
Каховської ГЕС-2 не відомо. Тому помітного впливу на популяцію не прогнозується.
Скопа (Pandion haliaetus) внесений до Червоної книги України (категорія «Зникаючий»), до
Додатку ІІ Бернської конвенції та ІІ Боннської конвенції. У Червоному списку МСОП та
Європейському червоному списку хребетних тварин віднесений до категорії LC – найменшої
загрози. Відмічений в ході польових досліджень фахівцями Інституту зоології ім.
І.І. Шмальгаузена НАНУ. Відомі місця гніздування в Україні знаходяться на Поліссі. У пониззі
Дніпра може бути під час міграцій. Не передбачається впливу на популяцію скопи через
будівництво Каховської ГЕС-2.
Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) внесений до Червоної книги України (категорія
«Рідкісний»), до Додатку ІІ Бернської конвенції та Додатків І та ІІ Боннської конвенції. У
Червоному списку МСОП та Європейському червоному списку хребетних тварин віднесений до
категорії LC – найменшої загрози. В ході польових досліджень фахівцями Інституту зоології ім.
І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р. не відмічений. Гніздовий ареал охоплює всю територію
України включно з долиною Дніпра. Скупчується на зимівлі у долині Дніпра. З другої половини
ХХ ст. стійка тенденція до відновлення чисельності. Фактор турбування під час будівельних
робіт не матиме впливу, оскільки місць гніздування поблизу майбутнього будмайданчику не
виявлено. В ході експлуатації гідроагрегатів можливий опосередкований позитивний вплив на
умови харчування.
Шуліка чорний (Milvus migrans) внесений до Червоної книги України (категорія «Вразливий»),
до Додатку ІІ Бернської та І і ІІ Боннської конвенції. У Червоному списку МСОП віднесений до
категорії LC – найменшої загрози. У Європейському червоному списку хребетних тварин
зазначений під категорією NT – близький до загрози зникнення. Відмічений в ході польових
досліджень фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ в 2018 р. Головними
причинами зниження чисельності вважається надмірне рекреаційне навантаження на території
гніздування птаха та відстріл під час полювання «по перу». Тому, впливу на популяцію шуліки
чорного через будівництво Каховської ГЕС-2 не передбачається.
Лунь польовий (Circus cyaneus) внесений до Червоної книги України (категорія «Рідкісний»), до
Додатків ІІ Бернської та Боннської конвенції. У Червоному списку МСОП та Європейському
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червоному списку хребетних тварин віднесений до категорії LC – найменшої загрози. У 2018 р.
відмічений в ході польових досліджень фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена
НАНУ. У пониззі Дніпра зустрічається на зимівлі та під час міграцій. Головними негативними
чинниками для луня польового в цей час виступає браконьєрський відстріл та випалювання
минулорічної рослинності. Тому, впливу на популяцію луня польового через будівництво
Каховської ГЕС-2 не передбачається.
Лунь лучний (Circus pygargus) внесений до Червоної книги України (категорія «Вразливий»), до
Додатків ІІ Бернської та Боннської конвенції. У Червоному списку МСОП та Європейському
червоному списку хребетних тварин віднесений до категорії LC – найменшої загрози. У 2018 р.
відмічений в ході польових досліджень фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена
НАНУ. Гніздовий ареал охоплює всю територію України. У степовій зоні чисельність гніздиться
зрідка. Гніздиться та мешкає поблизу водойм. Тому, можливий опосередкований вплив на
популяцію у пониззі Дніпра через зміну гідрологічного режиму внаслідок експлуатації
Каховської ГЕС-2.
Ходуличник (Himantopus himantopus) внесений до Червоної книги України (категорія
«Вразливий»), до Додатку ІІ Бернської конвенції, Додатку ІІ Боннської конвенції. У Червоному
списку МСОП та Європейському червоному списку хребетних тварин має категорію LC –
найменшої загрози. Відмічений в ході польових досліджень фахівцями Інституту зоології ім.
І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р. Розмножується у пониззі Дніпра. Гніздиться біля урізу води.
Можливий суттєвий вплив, що обумовлений зміною гідрологічного режиму внаслідок роботи
гідроагрегатів на умови розмноження.
Мартин каспійський (Ichthyaetus ichthyaetus) внесений до Червоної книги України (категорія
«Зникаючий»), до Додатку ІІІ Бернської конвенції та Додатку ІІ Боннської конвенції. У
Червоному списку МСОП віднесений до категорії LC – найменшої загрози. Відмічений під час
польових досліджень фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р.
Найближче місце гніздування до району досліджень – о. Березань. Фактор турбування під час
будівельних робіт не матиме впливу, оскільки місць гніздування поблизу майбутнього
будмайданчику не виявлено. В ході експлуатації гідроагрегатів можливий опосередкований
незначний вплив на умови харчування та через зміни гідрологічного режиму на водно-болотних
угіддях у зоні впливу Каховської ГЕС-2.
Голуб-синяк (Columba oenas) внесений до Червоної книги України (категорія «Вразливий»), до
Додатку ІІІ Бернської конвенції. У Червоному списку МСОП та Європейському червоному
списку хребетних тварин має категорію LC – найменшої загрози. Під час польових досліджень
фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р. не відмічений. На півдні
України може перебувати на зимівлі. Помітного впливу на популяцію цього виду від реалізації
проекту будівництва Каховської ГЕС-2 не прогнозується.
Совка (Otus scops) вид внесений до Червоної книги України (категорія «Рідкісний»), до Додатку
ІІ Бернської конвенції. У Червоному списку МСОП та Європейському червоному списку
хребетних тварин має категорію LC – найменшої загрози. Під час польових досліджень
фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р. не відмічений. На півдні
України нечисленний, по всій іншій території – дуже рідкісний. Причини зниження чисельності
– вирубування дуплястих дерев, хижацтво куниці кам’яної, конкуренція з совою вухатою.
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Помітного впливу на популяцію цього виду від реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС2 не прогнозується.
Сиворакша (Coracias garrulus) внесена до Червоної книги України (категорія «Зникаючий»), до
Додатку ІІ Бернської конвенції, Додатку ІІ Боннської конвенції. У Червоному списку МСОП та
Європейському червоному списку хребетних тварин має категорію LC – найменшої загрози.
Відмічений в ході польових досліджень фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена
НАНУ у 2018 р. Розмножується у степовій зоні України. Заселяє дуплясті дерева, або нори над
урвищами. Помітного впливу на популяцію цього виду від реалізації проекту будівництва
Каховської ГЕС-2 не прогнозується.
Кажани (Chiroptera) за літературними даними на території НПП «Нижньодніпровський» може
мешкати 11 видів рукокрилих. За останні роки підтверджена наявність 5 видів кажанів. Всі вони
занесені до Червоної книги України, до Додатку ІІ Бернської конвенції, Додатку ІІ Боннської
конвенції та охороняються спеціальною Угодою про охорону європейських популяцій кажанів.
Головним чинником, який на сучасному етапі спричинює зниження чисельності кажанів є
руйнування сховищ, місць зимівлі. Оскільки крупні колонії кажанів в районі Каховської ГЕС не
відомі, то вплив на їх популяції під час знесення дерев (серед яких не відмічені старі дерева з
дуплами) и будівельних роботах буде несуттєвим.
Кутора мала (Neomys anomalus) внесена до Червоної книги України (категорія «Рідкісний»), до
Додатку ІІІ Бернської конвенції. Відмічений в ході польових досліджень фахівцями Інституту
зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р. Є вірогідним її мешкання у водних екосистемах,
які зазнають впливу внаслідок зміни гідрологічного режиму через роботу гідроагрегатів
проектованої ГЕС. Берегоукріплення може мати лише незначний локальний вплив на популяцію.
Однак, значні добові коливання рівня води можуть мати негативний вплив на умови мешкання
цього виду ссавців.
Тхір лісовий (Mustela putorius) внесений до Червоної книги України (категорія «Неоцінений»), до
Додатку ІІІ Бернської конвенції. Не відмічений в ході польових досліджень фахівцями Інституту
зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р., однак є вірогідним його мешкання у районі впливу
проекту будівництва. Можливий опосередкований вплив на популяцію через зменшення числа
схованок та доступних місць для полювання у прибережних екосистемах, які зазнаватимуть
періодичного затоплення.
Горностай (Mustela erminea) внесений до Червоної книги України (категорія «Неоцінений»), до
Додатку ІІІ Бернської конвенції. Не відмічений в ході польових досліджень фахівцями Інституту
зоології ім. І. І.Шмальгаузена НАНУ у 2018 р., однак є вірогідним його мешкання у районі впливу
проекту будівництва. Через те, що цей вид з-поміж інших наземних кунячих тісніше пов’язаний
з водними екосистемами, можливий суттєвий вплив на популяцію через зміни гідрологічного
режиму внаслідок роботи гідроагрегатів.
Видра річкова (Lutra lutra) внесена до Червоної книги України (категорія «Неоцінений»), до
Додатку ІІ Бернської конвенції. У Червоному списку МСОП та Європейському червоному списку
хребетних тварин має категорію NT – близький до загрози зникнення. Не відмічений в ході
польових досліджень фахівцями Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ у 2018 р. Видра
річкова успішно пристосовується до помірних змін гідрологічного режиму, тому можливий
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несуттєвий вплив на її популяцію в ході робіт з берегоукріплення та через добові технологічні
коливання рівня води.
Дозорець-імператор (Апах imperator) (Odonata) внесений до Червоної книги України (категорія
«Вразливий»). Ареал поширення виду включає район впливу проекту будівництва.
Берегоукріплювальні роботи можуть мати незначний вплив на скорочення ділянок полювання
дорослих особин. Можливий більш суттєвий вплив на популяцію через зміни гідрологічного
режиму внаслідок роботи гідроагрегатів, оскільки личинки бабки ведуть водний спосіб життя.
Мурашиний лев велетенський (Acanthaclisis occitanica) (Neuroptera) внесений до Червоної книги
України (категорія «Зникаючий»). У Європейському червоному списку має категорію К –
недостатньо відомі види. Ареал виду охоплює Південь України. Заселяє ділянки з піщаним
грунтом та розрідженою трав’яною чи чагарниковою рослинністю. Значного впливу на
популяцію цього виду від реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2 не прогнозується.
Можливе несуттєве скорочення місць мешкання через земляні роботи в ході будівництва.
Махаон (Papilio machaon) (Lepidoptera) внесений до Червоної книги України (категорія
«Вразливий»). Поширений по всій території України з районом впливу проекту включно.
Потерпає від випалювання минулорічної рослинності, застосування пестицидів, тощо. Будівельні
роботи можуть мати незначний вплив на популяцію.
Подалірій (Iphiclides podalirius) (Lepidoptera)внесений до Червоної книги України (категорія
«Вразливий»). Поширений по всій території України з районом впливу проекту включно.
Потерпає від знищення плодових дерев та чагарників, застосування пестицидів, тощо. Будівельні
роботи можуть мати незначний вплив на популяцію.
Стрічкарка малинова (Catocala sponsa) (Lepidoptera) внесена до Червоної книги України
(категорія «Рідкісний»). Поширений по всій території України з районом впливу проекту
включно. Потерпає від застосування пестицидів для боротьби зі шкідниками лісу. Помітного
впливу на популяцію цього виду від реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2 не
прогнозується.
Прогнозований вплив будівництва та експлуатації Каховської ГЕС -2 на види тварин, що не
занесені до Червоної книги України та Резолюції 6 Бернської конвенції.
Мисливські види. Головними об’єктами полювання «по перу» в зоні впливу Каховської ГЕС-2
є такі качині, як крижень Anas platyrhynchos, попелюх Aythya ferina, чирянка велика Anas
querquedula. Ці види споруджують свої гнізда на землі, купинах, заломах очерету. Тому зміни
рівня води під час пропуску паводкових вод мають суттєвий вплив на умови гніздування вище
с. Антонівка. З пастушкових мисливське значення має лише лиска Fulica atra. Інші види цієї
родини через невеликі розміри як правило не стають об’єктом полювання: курочка водяна
Galinula chloropus, пастушок Rallus aquaticus, погонич звичайний Porzana porzana, погонич
малий Porzana parva. Однак розмноження їх пов’язане з водно-болотними угіддями і пропуск
паводкових вод негативно впливає на умови їх гніздування. Експлуатація Каховської ГЕС-2 з
дотриманням «Правил експлуатації водосховищ дніпровського каскаду» не матиме суттєвого
впливу на їх відтворення від нижнього б’єфу греблі до с. Антонівка, де максимальні добові
перепади води стануть незначними. Деркач Crex crex через невелику чисельність не має
мисливського значення в Україні. Екосистеми, де він мешкає, зазнають лише неістотного
опосередкованого впливу Каховської ГЕС-2. Фазанові птахи, такі, як куріпка сіра Perdax perdax,
5-40

перепілка Coturnix coturnax та фазан Phasianus colchicus переважну частину свого життєвого
циклу пов’язані з сільськогосподарськими угіддями та чагарниками. Тому, будівельні роботи та
експлуатація Каховської ГЕС-2 не матиме впливу на цю групу птахів. З голубиних птахів певне
мисливське значення має припутень Columba palumbus та горлиця звичайна Streptopelia turtur.
Тісного зв’язку з водно-болотними угіддями як в період розмноження, так і під час міграцій ці
птахи не мають. Тому, безпосереднього впливу ні будівництво, ні експлуатація Каховської ГЕС2 на ці види не матиме.
Серед ссавців мисливське значення мають гризуни, зайцеподібні, хижі та парнокопитні. З
гризунів певне мисливське значення має ондатра, яка була акліматизована в дельті Дніпра в
середині 20 ст. Як показує досвід, цей вид успішно пристосовується до змін гідрологічного
режиму водойм під впливом ГЕС. З куницевих, які можуть стати об’єктом полювання відмітимо
куницю кам’яну Martes foinsa та норку американську Mustela vizon. Перший вид слабо пов’язаний
з заплавними екосистемами. Тому відчутного впливу на нього спорудження Каховської ГЕС-2 та
її експлуатація не матиме. Другий вид – мешканець водно-болотних угідь. Однак його екологічна
пластичність дозволяє йому успішно пристосовуватися до антропогенних змін гідрологічного
режиму і завойовувати нові місця мешкання. Вірогідно, негативного впливу на нього від проекту
не буде. Важливе мисливське значення мать парнокопитні: свиня дика Sus scrofa та козуля
європейська Capreolus capreolus. Фактор турбування має найбільший вплив на ці види. Їх
чисельність обмежується браком територій, що позбавлені господарського та рекреаційного
навантаження. Тому, вплив роботи Каховської ГЕС-2 не буде суттєвим для динаміки чисельності
популяцій цих видів. Заєць сірий Lepus europaeus – єдиний представник зайцеподібних на півдні
України. Цей вид має велике мисливське значення. Мешкає він у сільськогосподарських угіддях.
У заплавні екосистеми потрапляє зрідка. Тому реалізація проекту, який піддається оцінці, не
матиме суттєвого впливу на чисельність зайця сірого.
З інших важливих у господарському плані видів варто зупинитися на таких як кріт
європейський Talpa europauea - тварина, життєдіяльність якої є важливим ґрунтоутворюючим
чинником. Він мешкає у зволожених луках, сільськогосподарських угіддях, населених пунктах.
Будівельні роботи та періодичні затоплення внаслідок роботи Каховської ГЕС-2 призведуть до
загибелі певного числа особин. Однак, зважаючи не широке розповсюдження цього ссавця, вплив
на його популяцію буде несуттєвим. Так само несуттєвим буде вплив на популяцію лисиці
звичайної Vulpes vulpes, зважаючи на її високу чисельність, пристосованість мешкати у
сільськогосподарських угіддях та навіть в населених пунктах.
Значущість впливу реалізації проекту будівництва на представників фауни, що мають
охоронний статус зведено в таблиці 5.13.

Таблиця 5.13. Значущість впливу реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2 на
представників фауни, що мають охоронний статус
Етап будівництва
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Етап
експлуатації
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Кутора мала (Neomys anomalus)
Тхір лісовий (Mustela putorius)

в
в

Горностай (Mustela erminea)
Видра річкова (Lutra lutra)

в
в

Дозорець-імператор (Апах
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н
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(Neuroptera)
Махаон (Papilio machaon)
н
(Lepidoptera)
Подалірій (Iphiclides podalirius)
н
(Lepidoptera)
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в
sponsa) (Lepidoptera)
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5.3.5. Вплив на водні екосистеми та їх компоненти
Вплив роботи гідроагрегатів Каховської ГЕС-2 на угруповання гідробіонтів пов’язаний з
високою турбулентністю води, кавітацією, гідравлічним ударом та іи. Це може негативно
впливати на життєздатність гідробіонтів, фізіологічний стан організмів та якість води. В
літературі існує небагато досліджень щодо впливу гідроагрегатів електростанцій на біоту.
Деякими спостереженнями встановлено, що внаслідок проходження води через турбіну ГЕС
відбувається часткова загибель фіто- та зоопланктону, але відновлення показників їх чисельності,
біомаси та функціональної активності відбувається досить швидко. Після проходження води
через насосні станції каналів, де гідробіонти також знаходяться під механічним впливом,
чисельність фітопланктону також скорочується. За іншими спостереженнями проходження
водоростей, які викликають «цвітіння» води, через механічні прилади (насоси, трубопроводи,
сепаратори) призводить до збільшення їх чисельності за рахунок роздрібнення колоній. Але це
не викликало масового відмирання водоростей. До такого ж висновку прийшли інші дослідники
при вивченні впливу роботи ГЕС на фітопланктон. За даними вчених Інституту гідробіології
НАН України, на перших етапах роботи гідроагрегатів Київської ГАЕС у насосному режимі
спостерігалось скаламучення донних відкладів та винос з їхнього складу у воду органічної
речовини та тонкодисперсних мінеральних часток. Такі процеси призвели до збільшення
концентрації біогенних елементів у воді та зменшення її прозорості. Внаслідок цього у водній
товщі спостерігалось зниження розвитку синьозелених водоростей (збудників «цвітіння» води)
на 42%. Також був відмічений позитивний вплив на вміст кисню (до 30%) та значення рН по всій
товщі води, що оптимізувало процеси самоочищення в екосистемі. Крім того, концентрація
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кисню зросла у придонних шарах води в застійних зонах.
Для складання прогнозу впливу будівництва Каховської ГЕС-2 на біоту можна також
екстраполювати дані, які були отримані при вивченні впливу гідротехнічних робіт на розвиток
водоростей. Було з’ясовано, що в акваторії водосховища біля місця видобутку піску
спостерігається зміна видового складу фітопланктону, зниження його чисельності та біомаси
головним чином за рахунок підвищеної мутності. Навіть збільшення концентрації біогенів (NН4+
в 1,5–2,0 рази) не мали позитивного впливу на продукційні характеристики фітопланктону. Більш
суттєво гідротехнічні роботи впливають на бентосні угруповання, тому що при цьому
порушуються їх біотопи. Але згідно зі спостереженнями через 2-5 місяців простежувалось
відновлення якісного та кількісного розвитку донних угруповань водоростей. Таким чином,
аналізуючи літературні джерела, а також на підставі власних натурних спостережень можна
прогнозувати, що в результаті роботи Каховської ГЕС-2 будуть спостерігатися наступні зміни в
біотичному компоненті екосистеми:
Під час будівництва та на перших етапах роботи гідроагрегатів ГЕС скаламучення донних
відкладів та винос з їхнього складу у воду органічних речовин призведе до збільшення
концентрації біогенних елементів і зменшення її прозорості. Як наслідок – зниження
інтенсивності розвитку більшості видів синьозелених водоростей (в основному збудників
«цвітіння» води), які погано витримують швидкість течії більше ніж 0,1 м/с. Вони поступово
випадуть з планктону, осядуть на дно і загинуть.
Швидкість течії 0,5 м/с не буде лімітувати вегетацію більш реофільних, в порівнянні з
синьозеленими діатомових водоростей. Кількість зелених вольвоксових водоростей при
швидкості течії більше 0,15 м/с, як правило скорочується; хлорококкові (найбільш представлені
в планктоні дослідженої акваторії) активно розвиваються при швидкості до 0,25 м/с.
Переформування донних відкладів у зоні впливу ГЕС призведе до зменшення «цвітіння»
води синьозеленими водоростями в зоні активного розмиву, де сформується верхній шар
крупнофракцінних відкладів. В зоні помірного розмиву розвиток фітопланктону буде менш
інтенсивним. Ще менш істотний вплив будуть мати донні відклади на розвиток фітопланктону
на ділянці вище греблі ГЕС. Зниження кількісних показників розвитку фітопланктону при
переформуванні донних відкладів відбудеться за рахунок зменшення кількості біогенних
елементів і органічних речовин, котрі акумулюються в них. Відомо, що при видаленні мулових
часток із відкладів знижується інтенсивність «цвітіння» й змінюються домінуючі форми
фітопланктону, чим значною мірою усуваються негативні наслідки «цвітіння».
Проходження води через турбіни ГЕС буде сприяти виникненню комплексу факторів, які
можуть негативно вплинути на рясність і особливо ступінь життєздатності фітопланктону. До
них необхідно віднести: механічний вплив посиленого перемішування, значний перепад тиску,
посилення аерації води, затемнення і т.і. На користь сказаного вище свідчать літературні дані
відносно зменшення чисельності фітопланктону після проходження насосних станцій каналів,
матеріали щодо дробіння колоній M. aeruginosa при всмоктуванні, перекачуванні й сепаруванні
водоростей для відділення їх від води, а також результати досліджень зменшення питомої ваги
синьозелених водоростей під впливом роботи ГЕС внаслідок видалення й пошкодження газових
вакуоль.
В подальшому буде спостерігатись зміна якісного і кількісного складу фітопланктону в
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бік зниження чисельності і біомаси головним чином за рахунок підвищення мутності. Але вплив
водного потоку при роботі гідровузла розповсюдиться на обмежену за площею ділянку і суттєво
вплине лише на акваторію біля нижнього б'єфу. Вже на відстані 4150 м вздовж основного русла
Дніпра та на 2375 м вздовж протоки Козак структурні і функціональні показники фітопланктону
майже будуть відновлені. Крім того, каламутність води буде мати вплив на альгофлору
обмежений за часом період до повного перерозподілу донних відкладів.
На правобережжі вище греблі в результаті запуску Каховської ГЕС-2 передбачається
підвищення швидкості течії, тому на незначній площі біотопу дещо зміниться структура
альгоугруповань. Структурні показники фітопланктону будуть більше схожими на такі в
прилеглій центральній частині дослідженої ділянки.
Загалом, передбачені зміни гідрологічних характеристик водного потоку суттєво не
вплинуть на кількісні і якісні показники фітопланктону в більшості біотопів.
При роботі ГЕС очікується порушення заростей макрофітів у нижньому б’єфі в районі
безпосереднього впливу. В період введення в дію агрегатів ГЕС можливе скорочення фітомаси
занурених видів водних рослин в районі 4150 м вздовж основного русла Дніпра та на 2375 м
вздовж протоки Козак, пов’язане зі збільшенням швидкостей течій і посиленням водообміну.
Враховуючи те, що об’єми води, що проходитимуть через гідроагрегати не зміняться
порівняно з існуючою ситуацією, введення в експлуатацію агрегатів Каховської ГЕС-2 суттєво
не відіб’ється на стані зоопланктонних угруповань нижче греблі ГЕС. На перших етапах роботи
ГЕС очікується зменшення видового різноманіття та загальної біомаси зоопланктону, незначне
погіршення кормової бази риб за рахунок збільшення швидкості течії.
При пробних запусках Каховської ГЕС-2 згідно гідрологічних розрахунків збільшиться
проточність водних мас біля правого берега. З одного буку це позитивно вплине на якість води
зазначених ділянок ріки, а з другого боку збільшення проточності та швидкостей течії зазначених
ділянок спричинять частковий розмив намулу, що сформувався тут за багато років існування
греблі. Тому можна очікувати тимчасовий підйом чисельності бактерій, особливо
сапрофітних.
Після запуску гідроагрегатів частина донних відкладів перейде в завислі у воді речовини,
що спричинять тимчасове зменшення прозорості водних мас і насичення їх сполуками, які до
того часу акумулювались на дні (органічні та біогенні речовини, детрит, тощо). За таких умов
слід очікувати підйому чисельності сапрофітних бактерій приблизно до 20,0 тис. кл/см3. Але
зниження вмісту розчиненого кисню, спричинене каламученням вод буде компенсуватись його
насиченням при активному перемішуванні вод за рахунок роботи агрегатів, тому на деструкційну
спроможність бактеріального населення матиме нетривалий вплив.
За прогнозом, будівництво та введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2 призведе до
переміщення донних відкладів в зоні безпосереднього впливу. Тому бентосні угруповання на
цій ділянці будуть порушені, що деякою мірою погіршить кормову базу риб. Відновлення
бентосних угруповань можна очікувати через 1–3 роки після стабілізації біотопів дна, але з
іншими структурно-функціональними характеристиками внаслідок зміни типу субстрату та
гідродинаміки водних мас.
Подальша експлуатація ГЕС безумовно буде впливати на донну фауну у зоні
безпосереднього впливу Каховської ГЕС-2. Систематичне перемішування води й реседиментація
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донних відкладів стане причиною змін видового різноманіття й рясності бентосних організмів на
ділянці впливу гідроагрегатів. Але це суттєво не змінить кормову базу для риб і інших водних
організмів – бентофагів, і в цілому не позначиться на біо- та рибопродуктивності ДніпровськоБузької гирлової області.
Таким чином, під час будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 суттєвого
негативного впливу на стан гідробіоценозів не спостерігатиметься. Опосередкований вплив буде
відмічатися лише на етапі будівництва та початкових етапах експлуатації і зона негативного
впливу буде локалізуватися лише на акваторії вниз по течії на відстань 4150 м вздовж основного
русла Дніпра та на 2375 м вздовж протоки Козак, що є несуттєвим. У подальшому при стабілізації
гідрологічної ситуації робота ГЕС-1+ ГЕС- 2 навіть сприятиме відновленню та збереженню
біорізноманіття в зоні впливу.
Отже, незначні зміни у біотичних показниках і процесах, які відіграють важливу роль у
формуванні еколого-біологічного стану водойми, будуть відбуватись на ділянці 4150 м вздовж
основного русла Дніпра та на 2375 м вздовж протоки Козак в зоні впливу Каховської ГЕС-2 на
етапі будівництва та в період введення в дію робочих агрегатів Каховської ГЕС-2. Подальша
робота Каховської ГЕС-2 в усталеному режимі, коли фактор каламутності води втратить своє
значення, не позначиться негативно на функціонуванні біотичних компонентів пониззя Дніпра.
Розрахунок прямих втрат організмів планктону та бентосу внаслідок планованої діяльності
наведено нижче.
Вплив планованої діяльності на іхтіофауну Каховського водосховища та пониззя
Дніпра
Проектом будівництва Каховської ГЕС-2 передбачено облаштування тимчасової греблі
для проведення основного обсягу робіт з будівництва Каховського гідровузла. При цьому буде
вилучено з рибогосподарського фонду Каховського водосховища 4,0 га водного дзеркала.
Загальна довжина тимчасової огороджувальної греблі з боку верхнього б’єфу, що проектується,
становить 468 м.
Багаторічні спостереження за іхтіологічною та гідробіологічною ситуацією
співробітниками Інституту рибного господарства НААН України (яка склалася на акваторії
передбачуваних робіт свідчить про те, що основними напрямками нанесення збитків рибним
запасам є зниження рибопродуктивності внаслідок погіршення кормової бази та виключення
частини мілководь з нерестового фонду.
Загибель організмів кормової бази.
Дана позиція зумовлена тим, що внаслідок побудови технологічної греблі на акваторії 4 га
буде знищена кормова база для риб (фітопланктон, зоопланктон, зообентос). У відповідності до
технологічної схеми будівництва можливе потрапляння піску (32,0 тис. м3) у воду, вилучені
ґрунти являють собою суміш води і грунту (пульпу). Співвідношення води і ґрунту у воднопіщаній суміші звично становить 1 : 6,5, тобто на одиницю об’єму ґрунту приходиться 6,5
одиниць води. Разом з водою вилучаються організми фіто- та зоопланктону, які в свою чергу є
важливими компонентами живлення іхтіофауни водойми.
Дія негативного фактору спостерігається і у зоні розповсюдження підвищеної мутності.
Вплив фізичних забруднювачів проявляється кількісним підвищенням у водному середовищі
завислих речовин, які збільшують мутність води. При цьому відмічаються пошкодження
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зовнішніх покровів гідробіонтів внаслідок безпосереднього контакту зі зваженими речовинами,
особливо це стосується фільтраційних дихальних апаратів організмів зоопланктону. Навіть при
наявності задовільного вмісту розчиненого у воді кисню може спостерігатися асфіксія вказаних
вище гідробіонтів.
Загибель організмів зообентосу, які також є важливим компонентом харчового раціону
багатьох видів риб, спостерігається безпосередньо на площі донної поверхні, яка підлягає
розробці – прямий вплив. Одночасно спостерігається і часткова загибель цих організмів у зоні дії
підвищеної мутності - непрямий вплив.
Втрати рибної продукції від загибелі кормових організмів зообентосу (прямий вплив) по
акваторії гідромеханізованих робіт (відсоток ураження 100%) складуть:
N1 = 40000 м2 × 6,5 г/м2 × 5 × 1/5 × 70/100 × 1,0 × 10’6 = 0,1820 т
Втрати рибної продукції від загибелі організмів зоопланктону у вилученій водно-піщаній
суміші (відсоток ураження 100%, коефіцієнт кратності впливу 1,0) складуть:
N2 = 208000 м3 × 0,64 г/м3 × 20 × 1/6 × 80/100 × 1,0 × 10’6 = 0,3550 т
Втрати рибної продукції від загибелі організмів фітопланктону у вилученій водно-піщаній
суміші (відсоток ураження 100%, коефіцієнт кратності впливу 1,0) складуть:
N3 = 208000 м3 × 8,2 г/м3 × 100 × 1/50 × 10/100 × 1,0 × 10’6 = 0,3411 т
Втрати рибної продукції від загибелі кормових організмів зообентосу (непрямий вплив) по
акваторії розповсюдження зони підвищеної мутності від ділянки проведення робіт (відсоток
ураження 50%) складуть:
N4 = 195288 м2 × 6,5 г/м2 × 5 × 1/5 × 70/100 × 0,5 × 0,5 ×10’6 = 0,2221 т
Втрати рибної продукції від загибелі організмів зоопланктону по акваторії розповсюдження
зони підвищеної мутності від ділянки проведення робіт (відсоток ураження 50%) складуть:
N5 = 1620890 м3 × 0,64 г/м3 × 20 × 1/6 × 80/100 × 0,5 × 0,5× 10’6 = 0,6916 т
Втрати рибної продукції від загибелі організмів фітопланктону по акваторії
розповсюдження зони підвищеної мутності від ділянки проведення робіт (відсоток ураження
50%) складуть:
N6 = 1620890 м3 × 8,2 г/м3 × 100 × 1/50 × 10/100 × 0,5 × 0,5× 10’6 = 0,6646 т
Загальні втрати рибної продукції за кормовою базою становлять 2,4564 т, у тому числі за
рахунок фітопланктону 1,0057 т, зоопланктону – 1,0466 т, зообентосу 0,4041 т.
Пошкодження потенційних нерестовищ
Згідно схеми проведення робіт у безпосередній близькості до греблі розташована зона мілин
(1,7–3,9 м), яка може бути використана в якості потенційних нерестовищ представників
аборигенної іхтіофауни, які відносяться до категорії рибопромислових: ляща, судака, сазана,
сома, плітки, сріблястого карася, плоскирки, окуня, краснопірки. За результатами розрахунків,
збитки від пошкодження рибопродуктивністю нерестовищ Каховського водосховища
становлять: ляща – 0,16 т, судака – 0,069 т, сазана – 0,135 т, сріблястого карася – 2, 336 т, плітки
– 0,218 т, сома – 0,015 т, плоскирки – 0,047, іншого дрібного частику – 0,048 т.
Загальна кількість втрат рибної продукції для Каховського водосховища внаслідок
проведення робіт з реконструкції Каховської ГЕС-2 буде становити:
- за елементами кормової бази - 2,4564 тон (фітопланктон – 2,1885 т; зоопланктон – 1,0057
т; зообентос – 0,0,4041 т);
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- за рахунок втрати нерестовищ – 3,027 т.
За дотримання параметрів гідрологічного режиму, визначених в представлених проектних
документах та наведених в розділі 6 вимог щодо рибоохоронних заходів, експлуатація
Каховської ГЕС-2 не буде спричинювати суттєвий негативний вплив на умови існування
іхтіофауни Каховського водосховища. Потенційний вплив на зимувальні ями описано у розділі
5.3.1.
На ділянках, розташованих у нижній частині о. Козацький, у прибережних заростях
очерету проток Річище та Кокань, що є місцями відтворення тарані, плоскирки та краснопірки,
за умови дотримання режимів роботи Каховського гідровузла, що описані в «Правилах
експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду» (2003), додаткового негативного впливу під
час нересту не спостерігатиметься. Для цих видів вплив матиме позитивний, постійний та
незначний характер за масштабами всієї нижньодніпровської популяції. Розташування
зимувальних ям в водоймах Херсонської області визначаються щорічно наказом Управління
охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в
Херсонській області, що видається на виконання доручення Держрибагентства відповідно до
статті 10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних
біоресурсів», статей 37, 38 Закону України «Про тваринний світ», та на підставі наукових
рекомендацій, що, зокрема, в 2018 р. були викладені в листах Інституту рибного господарства
НААН України від 22.10.2018 № 620-10/18 та № 621-10/18 щодо встановлення термінів заборони
та погодження «Меж зимувальних ям на рибогосподарських водних об’єктах в зоні контролю
Херсонрибоохорони в осінньо-зимовий період 2018-2019 років»3.
Відповідно до переліку зимувальних ям до зони впливу планованої діяльності потрапляють:
1) акваторія від с. Львово вниз за течією до хлібоприймального пункту в с.Тягинка;
2) акваторія р. Дніпро в районі початку (входу) р. Інгулка праворуч та вниз за течією на
протязі 5 км вглиб та 100 м від урізу води.
Із зоною пливу межує зимувальна яма в акваторії нижче Антонівського залізничного
мосту праворуч та вниз за течією до лісгоспу с. Антонівка на 100 м від урізу води.
Можливий вплив полягатиме у підвищенні каламутності води за рахунок збільшення
кількості завислих речовин під час робіт із демонтажу тимчасової земляної дамби, що
оточуватиме будівельний котлован Каховської ГЕС-2 за рахунок чого погіршаться умови зимівлі
деяких цінних в промисловому сенсі представників іхтіофауни, зокрема судака, сома
європейського, ляща, а також «червонокнижної» марени дніпровської, що зрідка фіксується
серед незаконно добутих любительськими снастями.
Вплив матиме негативний, тимчасовий та незначний характер.
У верхній частині пониззя Дніпра площа нерестовищ є досить обмеженою (Бузевич, 2015).
У меженний період, за умов достатньої водності для роботи ГЕС в піковому режимі водообмін в
Сабецькому лимані та інших водоймах придаткової системи Дніпра збільшиться, що може
призвести до виносу мулів та автохтонної органіки та уповільнення заростання акваторії ВВР.
Також прогнозуються різноспрямовані процеси в р. Козак – вимивання мулів з ділянок, що не
3

http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%2873%29.pdf
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заросли ВВР та їх затримання та перевідкладення на зарослих ділянках.
Проектовані та пропоновані заходи із попередження/зменшення негативного впливу на
оселища описані у Розділі 6.
Основним негативним чинником впливу експлуатації Каховського гідровузлу на
іхтіофауну пониззів р. Дніпро є порушення міграційних шляхів. Проте, розрив репродуктивного
та нагульного ареалу для мігруючих видів відбувся вже при зарегулюванні р. Дніпро греблею
Каховської ГЕС, тому експлуатація Каховської ГЕС-2 не є детермінуючим чинником у
формуванні умов відтворення іхтіофауни.
Підсумовуючи, слід зазначити, що 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
зменшаться площі з явищами задухи у водоймах;
- покращення стану заплавних водойм через видалення з них надлишкової органічної
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,
- посилення водообміну покращить гідрологічний режим в нижньому б’єфі.
5.4. Вплив на соціально-економічне середовище
Згідно з ТЕО та наявній документації стадії проект соціальний та економічний вплив від
реалізації проекту Каховської ГЕС 2 відбудеться як під час будівництва так і під час експлуатації.
Оскільки будівництво Каховська ГЕС-2 передбачається в межах гідровузла, що існує, розгляд
впливу від декомісії Каховської ГЕС-2 неможливий без розгляду впливу декомісії (виводу з
експлуатації) існуючої Каховської ГЕС та Каховського гідровузла, що виходить за рамки цього
дослідження. Вплив на соціальне середовище від реалізації проекту Каховська ГЕС-2 можна
поділити на вплив на місцеву економіку та доходи населення, вплив на здоров’я та безпеку
населення, вплив на землекористування місцевими громадами, вплив на якість місцевої
транспортної та інженерної інфраструктури та вплив на об’єкти культурної спадщини (таблиця
5.14).
Таблиця 5.14. Систематизація впливів на соціальне оточення від реалізації проекту будівництва
та експлуатації Каховської ГЕС-2
Чинники
Будівництво
Експлуатація
(об’єкти)/Етапи
Архітектурна та культурна спадщина
Пам’ятка архітектури
Межує з будівельним
Впливу не очікується
ХІХ століття – Дозорна майданчиком. Вплив тимчасовий
(оглядова) башта у селі (пил та інші забруднення від
Веселе
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Відчуження земель під
будівельний майданчик

Підтоплення ділянок
берегів під час пікових
скидів

транспорту) негативний та
незначний
Землекористування
Передбачається вилучення
близько 12,25 га різних земель,
та ускладнення доступу місцевих
жителів правого берега Дніпра
до берегової лінії
Вплив негативний, постійний та
значний
Від «впливу не очікується» до
«вплив негативний, тимчасовий,
незначний»

Додаткового впливу не
очікується.
Існуватимуть обмеження,
пов’язані з дотриманням
режиму безпеки ГЕС

Незручність користування
ділянками берегової лінії о.
Козачого та деякими
ділянками лівого берега
Дніпра у нижньому б’єфі
Вплив негативний
постійний незначний.
(Компенсаційні заходи див.
розділ 7)
Місцева економіка та зайнятість населення
Надходження у місцевий Надходження до бюджетів
Надходження до бюджетів
бюджет
місцевих громад від інвестування місцевих громад ПДФО від
та податків від додаткових
додаткових постійних
тимчасових робочих місць.
робочих місць, плати за
Вплив позитивний тимчасовий та землю, плати за
значний
спецводокористування та
інші податки та збори.
Вплив позитивний
постійний та значний.
Створення додаткових
Планується створення близько
Планується 151 нове робоче
робочих місць
600 тимчасових робочих місць
місце.
для місцевого населення.
Вплив позитивний
Вплив позитивний тимчасовий та постійний та значний
значний
Обслуговування
Посилене навантаження на
Впливу не очікується
будівництва (виробнича місцеву транспортну
складова)
інфраструктуру, використання
місцевих транспортних та
виробничих потужностей. Від
негативного тимчасового
незначного до позитивного
тимчасового помірного
Обслуговування
будівництва (сфера
послуг)

Посилення навантаження на
Впливу не очікується
місцеву торгівельну, готельну
інфраструктуру та підприємства
сфери послуг.
Вплив позитивний тимчасовий та
незначний
Здоров’я та безпека населення
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Тимчасова гребля та
низова перемичка
Земляні роботи

Погіршення якості поверхневих
вод.
Вплив негативний тимчасовий
незначний
Накопичення
Погіршення якості поверхневих
будівельних матеріалів,
вод.
сміття та забруднюючих Вплив негативний тимчасовий
речовин на будівельному незначний або відсутній
майданчику
Монтаж, тестування та
Погіршення якості поверхневих
експлуатація
вод через збільшення зважених
гідроагрегатів
мінеральних речовин.
Вплив негативний тимчасовий
незначний
Підвищення об’ємів
Впливу не очікується
скидів води у пікові
години з швидким
підвищення рівню води у
нижньому б’єфі та
прискоренням течії.
Рекреація
Зменшення кількості та
Вплив від «негативного
погіршення якості
тимчасового незначного» до
доступних місць
«негативного тимчасового
відпочинку
значного»

Проведення робіт на
греблі
Каховського
гідровузла де прокладені
стратегічні транспортні
та інженерні комунікації
Інтенсифікація
навантаження на існуючу
транспортну
інфраструктуру
Вплив на водний
транспорт через
регулярні підвищення
об’ємів скидів води у
пікові години.

Впливу не очікується

Впливу не очікується

Впливу не очікується

Ризик розмивання пляжів,
переформатування
берегової лінії.
(Компенсаційні заходи див.
розділ 7).

Вплив від «негативного
постійного незначного» пляжі, РВПи до
«позитивного постійного
значного» - набережна у
Новій Каховці
Техногенне середовище та транспорт
Перенесення
автомобільної Впливу не очікується.
дорогі, залізничної колії та
комунікацій, що прокладені по
греблі Каховського гідровузлі.
Вплив негативний тимчасовий
незначний
Використання існуючих доріг для Впливу не очікується.
обслуговування будівництва
Вплив негативний тимчасовий
незначний
Впливу не очікується.
Впливу не очікується.

5.4.1. Вплив на об’єкти архітектурної та культурної спадщини
Безпосередньо у зону впливу будівництва та експлуатації Каховської ГЕС 2 потрапляє
один об’єкт культурної спадщини з охоронним статусом – Дозорна (оглядова) башта, що занесена
у реєстр нерухомих пам’яток культурної спадщини України наказом Міністра культури №1198
від 16.12.2016 р. як пам’ятка архітектури ХІХ сторіччя місцевого значення №119Хр. Башта
розташована на березі Каховського водосховища та межує з проектним майданчиком. Для
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розробки проектної документації стадії Проект ТОВ «Проектний Центр» на замовлення ПрАТ
«Укргідроенерго» у 2017 р. розробив проектний документ «Визначення меж та режимом
використання зон охорони об’єкта культурної спадщини Дозорна (Оглядова) башта в с. Веселому
Бериславського району Херсонської області». Межі та режими використання зон охорони
пам’ятки архітектури національного значення – Дозорна (оглядова) башта в с. Веселому, вул.
Свиридова,6, Бериславського району Херсонської області, затверджені Наказом Міністерства
культури України № 647 від 20.08.2019 (додаток 10-7). Для виконання охоронного режиму
об’єкта культурної спадщини межі будівельного майданчика в проектній документації стадії
Проект були змінені таким чином, щоб не втручатися у охоронну зону об’єкту.
Вплив на культурну спадщину під час будівництва Каховської ГЕС-2 можна
охарактеризувати як тимчасовий (пил та інші забруднення від транспорту) негативний та
незначний. Під час експлуатації ГЕС-2 зміниться візуальне сприйняття башти з боку Нової
Каховки.
5.4.2. Вплив на землекористування місцевими громадами та рекреація
На етапі будівництва заплановано вилучення земель з користування місцевими
громадами: згідно з ТЕО для будівництва мають бути задіяні ділянки загальною площею 38,85 га
з яких тільки 19,21 га знаходяться в межах відведення земель Укргідроенерго. Ще 4,13 га
знаходяться у комунальній власності, а саме 0,90 га належать Козацькій селищній раді
Бериславського району Херсонської області та 3,23 га Веселівській сільській раді Бериславського
району Херсонської області. 9,3469 га – землі водного фонду (верхній б’єф Каховської ГЕС - 6,87
га, нижній б’єф - 2,47 га) (рис.5.5).
Використання земель водного фонду річки Дніпро, зменшить можливості доступу
місцевих жителів до берегової лінії що наразі використовується для рекреації. До того ж під час
підготовки до будівництва планується провести лісорозчищення на території будівельного
майданчика в 22 га, видалення деревної рослинності, серед іншого, заплановано на майданчику
у нижньому б’єфі, якій розташований біля рекреаційного парку «Солов’їний Гай», що разом з
самим будівництвом суттєво зменшить рекреаційний потенціал парку. Зауважуючи на те що
планований термін будівництва згідно з ТЕО 72 місяці, таке обмеження доступу до рекреаційних
зон може суттєво погіршити якість дозвілля місцевих жителів (Рис. 5.6).
Вплив на землекористування місцевими громадами підчас будівництва Каховської ГЕС-2
можна охарактеризувати як негативний, значний та постійний але зворотній. Під час
експлуатації, в разі реалізації компенсаційних заходів, що передбачають облаштування
альтернативних рекреаційних локацій та доступу до них місцевих жителів вплив позитивний
значний та постійний.
5.4.3. Вплив на місцеву економіку та зайнятість населення

На етапі будівництва Каховської ГЕС-2 очікуються вагомі інвестиції у місцеву
економіку – вартість будівельних робіт оцінено у понад 130 468 млн грн (450 млн. євро)
(rdaberyslav.gov.ua), планується використання матеріалів та сировини місцевого/регіонального
виробництва (наприклад пісок та бетон) та місцеві логістичні послуги.
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Очікуються додаткові надходження до місцевих бюджетів - надходження складатимуться
з компенсації за використання земель комунальної власності (селища Веселе та Козацьке
Бериславського району) та місцевої інфраструктури, підвищення товарообігу для
обслуговування будівництва та податки від додаткових робочих місць для місцевого населення.
Якщо брати до розрахунку ставку податку на доходи фізичних осіб 18%, середньомісячну оплату
праці будівельників у Херсонської області 5808 грн. за 2018 р. (ks.ukrstat.gov.ua), приблизно 600
робочих місць передбачених для місцевого населення підчас будівництва (uhe.gov.ua) та 72
місяці планована тривалість будівництва (згідно з ТЕО проекта) – податки від додаткових
робочих місць для місцевого населення можна оцінити у суму понад 75 млн. грн (627 тис грн на
місяць. Втім, розрахунок базується на припущеннях і цінах та зарплатах 2018 р. і в реальності
цифри можуть бути іншими.
У разі приєднання с. Веселе до Новокаховської ОТГ додаткові надходження
отримуватиме бюджет ОТГ. Оскільки юридична адреса Каховської ГЕС-1 та ГЕС-2 вірогідно не
зміниться після введення в експлуатацію ГЕС-2, жителі с. Веселе після приєднання до
Новокаховської ОТГ отримають доступ до частини цих коштів через інститути місцевого
самоврядування.
На етапі експлуатації Каховської ГЕС 2 очікується поповнення місцевого бюджету та
додаткові робочі місця у місті Нова Каховка за рахунок продажу електроенергії, плати за землю,
плати за спецводокористування, податків від додаткових робочих місць для місцевого населення
та інші податки і збори. Останнє – податки від додаткових робочих місць для місцевого
населення можна оцінити у суму понад 3,2 млн. грн щорічно, якщо брати для розрахунку 18%
ставку податку на доходи фізичних осіб, середню місячну оплату праці енергетиків у
Херсонської області 10037 грн за 2018 рік (ks.ukrstat.gov.ua), приблизно 150 робочих місць
(uhe.gov.ua). Втім, слід враховувати, що ці розрахунки містять численні припущення та
базуються на цінах 2018 р. і в реальності цифри можуть бути іншими.
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Рис. 5.5. Схема додаткового відведення земельних ділянок для реалізації планованої діяльності
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Рис.5.6. Схематичний план обмежень Каховської ГЕС-2
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Згідно з розрахунками стадії проект (додаток 5.1) під вплив коливань рівня води підпадають ряд
об’єктів місцевого бізнесу в межах земель Новокаховської міської ради, розташованих нижче за
течією від греблі на лівому березі р. Дніпро:
- у м. Нова Каховка, де рівень води БС (ГЕС- 1+ГЕС-2) становитимуть до 0,75 м –
човнова станція, бар «Ізумруд 2», готель-ресторан «Прем’єр», ресторан «Шабо», яхт-клуб
та готель «Maxim Marine», готель «Holiday Village Katrin», кальянна «Заплава»
- у смт. Дніпряни, де рівнень води БС становитиме до 0,56 м –
база відпочинку «Рибацький хуторок», човнова станція.
- у с. Корсунка, де рівень води БС становитиме до 0,19 м –
база відпочинку «Знахідка»
- с. Кринки, де рівень води БС становитиме до +0,04 м –
турбази «Остапа Вишні», «Знахідка», «Іскра».
- с. Козачі Лагері, де рівень води БС становитиме до -0,05 м –
база відпочинку «Україна», рибачий ставок «Ловись рибка».
Рівні, що перевищують максимальні для запроектованих режимів експлуатації на 35 см,
спостерігалися під час водопілля у квітні – червні 2018 р., тобто проектовані рівні нижче за
паводкові 90% забезпеченості. Рисунок 5.7 ілюструє рівень підтоплення об’єктів прибережної
інфраструктури 17.04.2018 р.
Слід зазначити, що навіть за відсутності прямого впливу (затоплення або руйнування
об’єктів), через періодичне підвищення рівня води у нижньому б’єфі частина територій, що
наразі використовуються для забезпечення діяльності бізнесів буде обмежена для використання.
До можливих негативних впливів належать наступні:
- обмеження існуючого або унеможливлення відкриття нового бізнесу у сфері деяких
рекреаційних послуг в водозахисних смугах (наметові стоянки, туристичні стежки, місця
рибалки, пляжні послуги, тощо) без врахування рівневого режиму;
- обмеження користування рекреаційними зонами (пляжі, купання, зелені зони) для
місцевого населення через коливання рівня води та швидкості течії, руйнування берегової
лінії через посилення ерозійних процесів/посилення течії Дніпра.
Вплив на землекористування місцевими громадами та засоби до існування місцевого
населення на етапі експлуатації Каховської ГЕС 2 можна охарактеризувати як негативний,
незначний, постійний але зворотній. Заходи з пом’якшення негативних впливів на бізнес
планованої діяльності описані в розділі 7.
У цілому, вплив на місцеву економіку, зайнятість та доходи від реалізації проекту
Каховська ГЕС 2 можна охарактеризувати як позитивний: значний та короткотривалий на
етапі будівництва та значний та довготривалий на етапі експлуатації.
5.4.4. Вплив на здоров’я та безпеку місцевого населення
Прогноз санітарно-гігієнічної та епідеміологічної ситуації в зоні впливу проектованої
Каховської ГЕС-2 (Таблиця 1.1. та Додаток 1-1) викладені в книзі ТЕО 1606-69-Т11. Роботу
виконано у відповідності до вимог ДБН А 2.2-1-2003, Закону України від 24.02.94 р. №4004-XII
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Наказу Мінохорони
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здоров’я №171 від 27.04.1990 р. «Об эпидемиологическом надзоре за малярией» та інших
нормативних документів.
У роботі використовувались дані Головного управління Держсанепідслужби у
Херсонській області, Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної
державної адміністрації, звіт ТОВ «МЦІД» про виконання гідрометричних та гідрографічних
робіт у нижньому б’єфі Каховського гідровузла (1444/МЦИИ-2-Т1), розрахунки гідравлічного
режиму нижнього б’єфу з врахуванням режиму роботи Каховської ГЕС-2 (73/ПП.1606-7-Т2),
виконані ТОВ «Гідротехпроект». «Прогноз санітарно-гігієнічної та епідеміологічної ситуації в
зоні впливу проектованої Каховської ГЕС-2» розроблено ПАТ «Укргідропроект», сектором
водного господарства згідно з договором № 3841 від 25.12.2014 р.
Можливість поширення малярії
Можливість розповсюдження малярії визначається за тривалістю сезону передачі
інфекції, яка залежать від кількості діб протягом року із середньомісячною температурою повітря
вище 15˚С (за умови наявності комарів-переносників на даній території та джерела інфекції).
Враховуючи те, що кількість днів з середньодобовою температурою вище 15˚С у
Херсонській області в середньому складає 120-140, то можливість розповсюдження малярії за
умови наявності джерела інфекції тут є високою. В межах території розповсюдження інфекції
умови для передачі малярії зберігаються переважно в сільській місцевості та на околицях міст і
від провадження планованої діяльності не залежать.
Враховуючи технологію виробітку електроенергії ГЕС, прямого впливу на погіршення
епідеміологічної обстановки в зоні впливу Каховської ГЕС-2 не прогнозується. Непрямий вплив
можливо буде обумовлено, насамперед змінами показників якості води у Каховському
водосховищі (скид нормативно недоочищених вод іншими водокористувачами, які можна
розглядати, з певними припущеннями, як кумулятивний ефект, тощо).
В період експлуатації прогнозується незначне 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 покращиться якість води для питного
водопостачання;
Водночас, прогнозований вплив експлуатації Каховської ГЕС-2 полягає в незначному
збільшенні анофелогенних площ водойм, гідравлічно пов’язаних з р. Дніпро. Прогнозована
додаткова площа анофелогенних ділянок, без урахування протималярійних заходів, складе 10-13
га.
В результаті будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 буде створено сприятливі
умови для покращення санітарно-гігієнічної ситуації на небезпечних в санітарно-гігієнічному
відношенні ділянках нижнього б’єфу Каховського гідровузла.
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Рис.5.7. Об’єкти прибережної інфраструктури, рівень води +0,9 м (зліва направо, зверху вниз: Рибацький хуторок, річковий порт с.Дніпряни,
рятувальна станція в м.Нова Каховка, база відпочинку «Знахідка» )
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В інших аспектах, вплив на здоров’я та безпеку населення від будівництва та експлуатації
Каховської ГЕС 2 очікується такий:
- погіршенні якості поверхневих вод у верхньому та нижньому б’єфі Каховського
гідровузла через будівельні роботи навколо та у тілі дамби;
- потенційне погіршення якості ґрунтових та підземних вод лівого берега Дніпра нижче
Каховської греблі через підвищення водонасиченості ґрунтів через регулярні підтоплення
деяких ділянок;
- обмеження користуванням береговими зонами островів та лівого берега Дніпра нижче
греблі Каховського гідровузлу через регулярні підтоплення.
На етапі будівництва Каховської ГЕС-2 очікується погіршення якості поверхневих вод у
нижньому б’єфі Каховського гідровузла та пониззі Дніпра, що є місцем рекреації для місцевого
населення та туризму. Згідно з прогнозом впливу на якість поверхневих вод, може тимчасово
погіршити якість поверхневих вод через:
- підвищення концентрації завислих речовин при проведенні земельних робіт та виїмці
водонасичених ґрунтів;
- змив з неорганізованим стоком з території будівельного майданчика забруднюючих
речовин в р. Дніпро;
- попадання будівельного сміття та будівельних матеріалів, що тимчасово зберігатимуться
на будівельному майданчику через несвоєчасний вивіз, змив та знос/рознос вітром.
Вплив на якість поверхневих вод від будівництва Каховської ГЕС 2 можна
охарактеризувати як негативний, але тимчасовий, зворотній та незначний. Він не змінить
якість води для водопостачання м. Херсон, оскільки буде повністю нівельований після
проходження води через стандартну схему водопідготовки на водоканалі міста.
На етапі експлуатації
Під час експлуатації Каховської ГЕС 2 очікується обмеження користуванням береговими
зонами островів та лівого берега Дніпра у нижньому б’єфі Каховського гідровузла через
регулярні підтоплення деяких ділянок.
Експлуатація гідроагрегатів та періодичне підвищення рівня води та прискорення течій
буде погіршувати якість поверхневих вод таким чином:
- збільшення завислих речовин через розмив дна та берегів при пришвидшенні течії;
- збільшення органічних речовин що вимиватимуться із заплавних вод;
- змив сміття та забруднень накопичених у рекреаційних зонах що підтоплювались лише
під час водопілля.
Вплив на якість поверхневих вод від експлуатації Каховської ГЕС-2 можна
охарактеризувати як негативний та періодичний, зворотній та незначний.
Прогнозований вплив не змінить якість води для водопостачання міста Херсон оскільки
буде повністю нівельований після проходження води через стандартну схему водопідготовки на
водоканалі міста.
Щодобові значні коливання рівня води у нижньому б’єфі підвищать водонасиченість
ґрунтів та впливатимуть на якість ґрунтових вод лівого берега Дніпра у нижньому б’єфі
Каховського гідровузла. Регулярні підтоплення ділянок що підтоплювалися раніше лише під час
водопілля та підвищення рівня ґрунтових вод може призвести до їх забруднення від
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негерметичних
септиків,
накопичення/тимчасового
зберігання
побутових,
сільськогосподарських та промислових відходів, сміттєзвалищ які незаконно розміщені в
водоохоронній зоні.
Вплив від експлуатації Каховської ГЕС-2 на якість ґрунтових вод можна охарактеризувати
як негативний та незворотній, але незначний, або відсутній.
Через щодобове значне коливання рівню води у нижньому б’єфі очікується вплив на
безпечність
користування
ділянками
берегової
лінії
рекреаційної
зони
НПП
«Нижньодніпровський» та окремими ділянками лівого берега у межах земель об’єднаної
територіальної громади м. Нової Каховки. Так, пляжі, зони для купання, риболовства та
прибережні зелені зониможуть стати менш безпечними для використання через періодичне
підвищення рівня води, підтоплення, падіння дерев, прискорення течії, руйнування та
переформування берегової лінії та посилення ерозійних процесів на островах.
Інші наслідки для фізичного середовища описані в поточному розділі вище.
Вплив від експлуатації Каховська ГЕС-2 на безпеку користуванням певними ділянками
берегової лінії островів та лівого берега Дніпра у нижньому б’єфі Каховського гідровузла
можна охарактеризувати як негативний, незворотній, помірний у перші місяці експлуатації
та незначний згодом.
У цілому вплив на здоров’я та безпеку населенні від реалізації проекту Каховська ГЕС- 2
можна охарактеризувати як негативний, тимчасовий, незворотній та незначний. Заходи з
мінімізації впливу та забезпечення здоров’я населення викладені у Розділі 7.
5.4.5. Вплив на техногенне середовище та транспорт
Вплив на транспортну інфраструктуру від реалізації проекту будівництва та експлуатації
Каховської ГЕС 2 очікується через наступні чинники:
- Будівельні роботи на греблі Каховського гідровузла де прокладені стратегічні транспортні
та інженерні комунікації; перенесення автомобільної дороги, залізничної колії та
комунікацій, що прокладені по греблі Каховського гідровузлі;
- Інтенсифікація навантаження на існуючу транспортну інфраструктуру для
обслуговування будівництва;
- Вплив на існуючу інфраструктуру водного транспорту та судноплавство, через скиди води
під час роботи гідроагрегатів;
- Вплив на місцеву міську інфраструктуру через скиди води під час роботи гідроагрегатів.
На етапі будівництва Каховської ГЕС 2 очікується негативний вплив на залізничне та
автотранспортне сполучення та використання інженерних комунікацій прокладених через
греблю Каховського гідровузла. Згідно з ТЕО проекта, всі споруди ГЕС-2 планується
розташувати в межах існуючої правобережної земляної греблі ГЕС-1, при цьому на гребні
існуючої греблі будуть тимчасово перенесені (з збереженням безперервного функціювання)
транспортні та інженерні комунікації: залізнична колія, автомобільна дорога (рис. 5.8)
магістральні лінії зв'язку та кабельні лінії системи безпеки гідротехнічних споруд, дві опори ПЛ154 кВ та газопровід високого тиску. Для обслуговування будівництва очікується інтенсифікація
використання місцевих автомобільних шляхів, що призведе до їх завантаженості, ускладнення
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трафіку та пришвидшення їх зношеності. Після закінчення будівництва дороги будуть
відновлені.
Таким чином, вплив від будівництва Каховська ГЕС-2 на транспортну інфраструктуру
можна охарактеризувати як негативний, тимчасовий, зворотній та незначний.»
На етапі експлуатації Каховської ГЕС- 2 через регулярні підвищення об’ємів скидів води у
пікові години очікується незначний вплив на водний транспорт та відповідну інфраструктуру
(сезонні понтонні причальні споруди) на місцеву міську інфраструктуру у нижньому б’єфі
Каховського гідровузла. Так, у селищі Козацьке розташована філія ТОВ СП Нібулон. Згідно з
листом від компанії (Додаток 10-3) наразі інфраструктура філії витримує без підтоплень пікові
паводки (рис. 10.3). Через те, що планові сумарні щодобові пікові скиди передбачаються значно
менші за паводкові, очікується що вони не впливатимуть на інфраструктуру філії. Також,
оскільки проект не передбачає зупинення функціонування шлюзової системи Каховського
гідровузла під час будівництва Каховської ГЕС 2, впливу на судноплавство у регіоні не
очікується через те, що пропускна спроможність шлюзів гідровузла не зменшиться.
Через періодичне підвищення рівня води у нижньому б’єфі частина прибережних земель
та об’єктів розташованих на них буде обмежена для використання Це перш за все стосується
прибережних зон в межах територій Новокаховської міської ради які через періодичне
підвищення рівня води у нижньому б’єфі будуть обмежені для використання. Мапи Google
показують цілу низку об’єктів розташованих у таких зонах – човнових станцій, причалів та різних
житлових та комерційних будівель та будівля Державної інспекції з живих водних ресурсів.
Через те, що планові сумарні щодобові пікові скиди передбачаються значно менші за повеневі,
очікується що вони не впливатимуть на інфраструктуру прибережних зон. Згідно з ст.89 Водного
Кодексу України № 214/95-ВР від 06.06.95 забороняє будівництво будь-яких споруд (крім
гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз
відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів, житлової забудови у зоні проходження
весняного водопілля.
Вплив від реалізації проекту будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 на існуючу
міську інфраструктуру та судноплавство можна охарактеризувати як відсутній.
Висновки
Вплив від реалізації проекту на соціально-економічне середовище очікується у населених
пунктах розташованих безпосередньо поряд з греблею (селища Веселе та Козацьке
Бериславського району Херсонської області) та територій громади міста обласного значення
Херсонської області – міста Нова Каховка (до якої, відповідно до рішення 64 сесії 7 скликання
Новокаховської міської ради від 30.07.2019 № 2114 добровільно приєднується Веселівська
сільська територіальна громада (Додаток 5-4) Зона, на яку поширюються основні соціальні
впливи, зображена рисунку 5.9.
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Рис. 5.8. Розташування об’єктів лінійної інфраструктури на греблі ГЕС після її перевлаштування
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Вплив на соціально-економічне середовище від реалізації проекту будівництва та експлуатації
Каховської ГЕС 2 очікується як позитивній постійний та значний для місцевої громади, так і
негативний, від тимчасового та значного щодо транспорту та мобільності до постійного та
незначного для безпеки та здоров’я населення (див. таблицю 5.14).
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Рисунок 5.9. Ситуаційний план Каховського гідровузла. Населені пункти, що матимуть найбільш значний вплив на соціальне середовище
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6. ОПИС МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ
Дані про стан довкілля отримані шляхом узагальнення даних звітів щодо стану
компонентів навколишнього середовища, підготовлених в рамках проектування науковими
установами та проектною організацією, літературних даних та статистичних даних з відкритих
джерел та результатах власних досліджень, проведених під час підготовки Звіту ОВД.
Детальний опис методів досліджень міститься в книгах проекту, перелік яких наведений в
таблицях 1.1 та 1.2, списки авторів та висновки в Додатках 1-1 -1.2. Втім, розділи 1, 3, та 5
містять посилання та опис методик, що використовувались в дослідженнях, результати яких
викладені у відповідному розділі. Зокрема, використовувались стандартизовані методи
топогеодизичних, геофізичних, гідрометричних досліджень, дані електронної системи
«Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України»1, хімічних польових досліджень
для встановлення відповідних якісних та кількісних показників компонентів навколишнього
середовища та інтерпретації отриманих результатів; класичних методах метеорології,
гідробіології та іхтіології – для опису та аналізу сучасного стану кліматичних умов
характеристик та гідроекологічного стану району досліджень. Оцінки сейсмічної стійкості та
безпекових характеристик об’єкту, висновок щодо недоцільності розрахунку поширення
шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери базується на комп’ютерному моделюванні;
розрахунках, алгоритм яких закладений в методичних рекомендаціях, що затверджені у
відповідності до діючого законодавства порядку. В склад Звіту увійшли висновки звітів
профільних наукових установ НАН України, НААН України, АМН України, що базуються на
аналізі та екстраполяції результатів багаторічних спостережень за функціонуванням
екосистем каскаду Дніпровських водосховищ. Методика оцінки відповідності проекту
критеріям сталого розвитку2 передбачає участь представників Проекту в роботі басейнової
ради для забезпечення обговорення потенційних ризиків планованої діяльності. У випадку
підготовки Звіту з ОВД будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 представник ПрАТ
«Укргідроенерго» є членом басейнової ради нижнього Дніпра, а розробники проекту
презентували результати досліджень на засіданні ради (більш детально див. розділ
10).Верифікація прогнозів здійснюватиметься на підставі даних державного екологічного
моніторингу, а також проектного та післяпроектного екологічного моніторингу, опис якого
міститься в розділі 11 Звіту. Посилання на джерела, що містять детальний опис методик
досліджень та прогнозування надано в розділі Звіту ОВД «Література та джерела інформації».

1

http://watermon.iisd.com.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index

2

https://www.hydropower.org/sustainability-0 ;
https://static1.squarespace.com/static/5c1978d3ee1759dc44fbd8ba/t/5d7766c88ba70f7fc58502c1/1568106195510/
HSAP+Russian.pdf
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7. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Відповідно до вимог розділу 7 ДБН А.3.1-5, розділу 22 ДБН А.3.2-2 та інших нормативних
документів і матеріалів, проектом будівництва Каховської ГЕС-2 передбачені заходи щодо
охорони природи, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, оздоровлення
і забезпечення ефективного захисту природного середовища (земель, водних об'єктів і
атмосферного повітря) від забруднення і пошкодження.
Для запобігання негативного впливу на навколишнє середовище у період
будівництва та експлуатації Каховської ГЕС необхідно передбачити виконання таких
загальних положень:
- дотримання заходів і правил з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
- забезпечення суворого контролю за дотриманням усіх технологічних і технічних процесів,
зберігання паливно-мастильних матеріалів у герметичній тарі; регулярне проходження
технічного обслуговування для всіх механізмів, будівельної техніки і транспортних
засобів;
- обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва;
- рекультивація території після закінчення будівництва, організація санітарного очищення
території будівництва з вивезенням будівельного сміття;
- рекультивація відвалів для зберігання родючого шару ґрунту;
- озеленення вільної від забудови території для захисту ґрунтів від вітрової та водної ерозії;
- благоустрій водоохоронних зон та відновлення втрачених деревних насаджень.
7.1. Мінімізація негативних впливів будівництва на тваринний світ
Відповідно до Ст. 39 Закону України «Про тваринний світ», у період масового
розмноження диких тварин, з 1 квітня по 15 червня, встановлюють «період тиші» для охорони
середовища існування, умов розмноження та шляхів міграції диких тварин, під час якого
забороняють проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Графік
будівельних робіт буде деталізовано на наступних етапах проектування і враховуватиме вимогу
мінімізації фактору турбування тварин, зокрема птахів та гідробіонтів (шум, підвищення
каламутності, підсипку та будь-які зміни гідрологічного режиму тощо) у цей період.
7.2. Попередження або зменшення можливого негативного впливу на поверхневі
води
Заходи щодо попередження або зменшення можливого негативного впливу будівництва
та експлуатації Каховської ГЕС-2 на якість поверхневих вод головна мета яких – сприяти
підтриманню чи непогіршенню екологічного стану або екологічного потенціалу масиву
поверхневих вод включатимуть:
- наявність достатніх засобів для попередження потрапляння нафтопродуктів у водне
середовище у випадку виробничих аварій під час експлуатації ГЕС;
- відведення господарсько-побутових стічних вод з будівель до каналізаційної мережі;
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-

-

проведення берегоукріплювальних заходів у нижньому б’єфі Каховської ГЕС;
дотримання вимог Правил експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду, зокрема у
частині забезпечення усіх видів санітарно-екологічних попусків у нижній б’єф греблі
Каховського водосховища;
дотримання вимог екологічної безпеки при експлуатації будівельної техніки;
проведення попередніх аналізів хімічного, токсикологічного та радіаційного забруднення
донних відкладів на ділянці, в межах якої передбачена їх розробка;
контроль якості води прилеглої ділянки Каховського водосховища у період насипу
тимчасової греблі та низової перемички.

7.2.1. Режим роботи Каховського гідровузла
Стаття 66 Водного кодексу України регламентує особливості спеціального
водокористування та користування водними об'єктами для промислових і гідроенергетичних
потреб. Зокрема, стаття визначає, що під час користування водними об'єктами для промислових
потреб водокористувачі зобов'язані дотримувати встановлених умов спеціального
водокористування, екологічних вимог, а також вживати заходів щодо зменшення витрат води та
припинення скидання забруднених зворотних вод шляхом удосконалення виробничих
технологій, схем водопостачання та очищення стічних вод.
Гідроенергетичні підприємства зобов'язані дотримуватись встановлених правил
експлуатації водосховищ, режимів накопичення та спрацювання запасів води, режимів коливань
рівня у верхньому і нижньому б'єфах та пропускання води через гідровузли. Дотримання режиму
експлуатації Каховського водосховища дозволяє запобігти низці негативних впливів, визначених
у Розділі 5.
Положення чинних «Правил експлуатації водосховищ дніпровського каскаду», які
стосуються безпосередньо Каховського водосховища та ГЕС, наведені нижче.
У літньо-осінній період (червень – жовтень) режим роботи Каховського водосховища
визначається вимогами всіх учасників водогосподарського комплексу з дотриманням
диспетчерського графіку.
- З метою збереження задовільних санітарно-гігієнічних умов на Дніпрі нижче Каховського
гідровузла встановлено мінімальний санітарний попуск 500 м3/с;
- коливання рівнів води, викликані добовим та тижневим регулюванням потужності
Каховської ГЕС, не обмежуються за умови, що рівень води в водосховищі не форсується
вище відмітки НПР=16,0 м і не буде спрацьовуватись нижче відмітки РНС=14,0 м.
Короткочасні коливання рівнів, викликані згінно-нагінними явищами, можуть сягати
орієнтовно 0,3 м і не вважаються форсуванням;
- добове та тижневе регулювання потужності Каховської ГЕС у червні, поки не закінчиться
нерестовий період, обмежуються коливаннями рівнів в нижньому б’єфі безпосередньо
біля греблі 0,4 м. При цьому коливання у розрахунковому для рибного господарства створі
(в 10 км нижче гідровузла) сягають 0,25 м без урахування згінно-нагінних явищ. По
закінченню нерестового періоду добове та тижневе регулювання потужності Каховської
ГЕС не обмежується.
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В осінньо-зимовий період (листопад – лютий) режим роботи Каховського водосховища
встановлюється на основі диспетчерського графіку. При цьому, добові коливання води у
верхньому б’єфі біля греблі в результаті добового та тижневого регулювання не обмежуються;
нормальне передповеневе спрацювання на 1 березня – 15,0–15,7 м; добові коливання рівня води
у нижньому б’єфі біля греблі Каховської ГЕС не обмежуються.
У період весняного водопілля (березень – травень) режим роботи Каховського
водосховища залежить від очікуваних максимальних припливних витрат у водосховище:
- при максимальній припливній витраті менше 3000 м3/с рекомендується спрацьовувати
водосховище до відмітки 15,7 м для здійснення регулювання рибогосподарського
попуску;
- при максимальних витратах притоку 4500-6000 м3/с провадиться передповеневе
спрацювання до відмітки 15,0 м з метою скорочення холостих скидів;
- при максимальному притоку понад 6000 м3/с з метою зменшення затоплення у м. Херсоні,
здійснюється спрацювання нижче відмітки 15,0 м (при витратах понад 9000 м 3/с – до
відмітки РМО = 12,7 м);
- добове і тижневе регулювання потужності Каховської ГЕС у період нересту обмежується
коливанням рівнів в нижньому б’єфі біля греблі не більше 0,4 м;
- рівневий режим Каховського водосховища тісно пов’язаний з режимом Кременчуцького
водосховища. Коли приплив у Каховське водосховище достатній для забезпечення всіх
водоспоживачів, включаючи санітарний попуск в Дніпровський лиман 500 м3/с, рівень
утримується на відмітці НПР 16,000 м.
У період весняного водопілля (березень – травень) режим роботи дніпровських
водосховищ призначається виходячи з прогнозів водності повеней. Перший довгостроковий
прогноз об’єму та максимальної витрати повені, який складається 5 березня, використовується
для призначення передповеневого режиму водосховищ, а також для встановлення у загальних
рисах режиму у період повені. Наступні довгострокові та короткострокові прогнози
використовуються для коригування режиму, який намічається, та для оперативного управління.
У маловодні повені основним завданням регулювання стоку є заповнення водосховищ до НПР
при мінімумі обмежень водокористувачів. В середньоводні повені, коли заповнення водосховищ
до НПР не викликає сумнівів, вимоги всіх учасників водогосподарського комплексу виконуються
в повному обсязі. У багатоводні повені основним завданням регулювання стоку є зрізка
максимальних витрат для того, щоб збитки від затоплення були мінімальними. У катастрофічні
багатоводні повені режим роботи водосховищ визначається умовами безпеки споруд напірного
фронту гідровузлів, населення та господарств прибережної зони.
Відповідно до положень чинних Правил, у режимі роботи Каховського водосховища та
ГЕС передбачено дотримання певних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог. Основною з цих
вимог є дотримання встановленого мінімального санітарного-екологічного попуску у нижній
б’єф Каховського гідровузла з мінімальними середньодобовими витратами в розмірі 500 м3/с,
який відповідає мінімальному стоку Дніпра 95% забезпеченості. Такий попуск має на меті
забезпечення задовільних санітарно-гігієнічних умов у Дніпрі нижче Каховського гідровузла та
запобігання засоленню води на нижній ділянці річки. Лише в окремих випадках допускається
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короткострокове обмеження скиду води у нижній б’єф Каховського гідровузла до 300 м 3/с, а
саме:
- у літньо-осінній період (червень – жовтень) при рівнях у зоні ІІІ диспетчерського графіку
санітарні попуски можуть короткочасно знижуватися до 300 м3/с з контролем за якістю
води в нижньому б’єфі;
- у зимовий період при рівнях водосховища у зоні ІІ екологічні санітарно-екологічні скиди
встановлюються не нижче 450 м3/с і не вище 500 м3/с; при рівнях у зоні ІІІ вони можуть
зменшуватися до 300-400 м3/с з встановленням щоденного контролю якості води в
нижньому б’єфі та Дніпро-Бузькому лимані;
- при рівнях у зоні ІV вводять обмеження всіх споживачів і встановлюють ліміти та графіки
постачання води для населення згідно з спеціальними водогосподарськими розрахунками.
Поряд з санітарно-екологічним попуском Правилами передбачені рибогосподарські
попуски:
- у літньо-осінній період «рибогосподарський попуск у червні в період нересту риби
здійснюється максимально можливими витратами за умови першочергового заповнення
Кременчуцького та Каховського водосховищ в об’ємах, які дозволяють припливні витрати
на спаді водопілля;
- у період весняної повені при максимальній припливній витраті менше 3000 м 3/с, коли не
буде холостих скидів через Каховський гідровузол, рекомендується спрацьовувати
водосховище до відмітки 15,7 м для здійснення регулювання рибогосподарського
попуску.
Водночас, на період нересту Правилами добове та тижневе регулювання потужності
Каховської ГЕС обмежуються коливаннями рівнів в нижньому б’єфі безпосередньо біля
греблі значенням 0,4 м. При цьому коливання у розрахунковому для рибного господарства
створі (в 10 км нижче гідровузла) сягають 0,25 м без урахування згінно-нагінних явищ. Після
закінчення нерестового періоду добове та тижневе регулювання потужності Каховської ГЕС не
обмежується.
Рішення щодо режиму експлуатації водосховищ щомісяця узгоджуються
водокористувачами, що входять до складу міжвідомчої комісії по узгодженню режимів
дніпровських та дністровських водосховищ та затверджуються Держводагентством.
7.3. Заходи пов’язані зі зміною рівневого режиму
Крім безпосередньо захисту берегів від розмиву, заходи пов’язані із зміною рівневого
режиму мінімізують негативні наслідки для о. Козацького. Оскільки територія острову входить
до складу НПП «Нижньодніпровський», об’єм і організація таких заходів обговорювались і
враховані науково-технічною радою Парку (див. розділ 10). Проектні матеріали тому 1643-8-Т1
«Підготовка території будівництва Каховської ГЕС-2. Розробка заходів у нижньому б’єфі
пов’язаних зі зміною уровенного режиму» передані за узгодженням з ПрАТ «Укргідроенерго» на
запит приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий комплекс «КУРС», що
проводить роботи щодо розроблення Проекту організації території національного природного
парку «Нижньодніпровський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його
природних комплексів і об’єктів для врахування у Проекті організації.
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Роботи, опис яких надано нижче, передбачають планування території, формування
пляжних укосів та підсипку піщаних пляжів у місцях їх можливого розмиву як компенсаторний
захід обмеження доступу до традиційних місць відпочинку мешканців населених пунктів,
прилеглих до проектованої ГЕС.
Згідно з ДБН В.2.4-3:2010, клас наслідків берегозахисних споруд приймається СС2-2. На
проектованих ділянках мінімальний рівень води орієнтовно буде відповідати сучасному рівню р.
Дніпро. Для захисту основи насипу від розмиву та за умовами виконання робіт (насип у воду)
передбачаються банкети із гірської маси твердих порід, параметри яких визначаються умовами
будівництва та рівнями води при укладці. Кріплення укосу виконується із гірської маси твердих
порід. Розрахунковий діаметр каменю вираховується відповідно до вимог СНіП 2.06.04-82.
Товщина кріплення укосу прийнята 0,5 м.
Проектом передбачено захист наступних ділянок по лівому берегу:
- планувальний насип пляжної зони в м. Нова Каховка;
- кріплення берегу по всій довжині м. Нова Каховка габіонами;
- захисні банкети від переформування берегів в с. Дніпряни;
- планування території між с. Дніпряни та с. Корсунка;
- кріплення берегу від с. Кринки до с. Козачі Лагері (планувальний насип з кріпленням
гірською масою);
Ділянки, що захищаються, по правому берегу:
- штучне підвищення ур. «Солов’їний гай»;
- укріплення берега с. Козацького;
- планувальний насип з кріплення в с. Одрадокам’янки;
- відновлення (нарощення) зон відпочинку в селах Ольгівка, Львове, Тягинка, Антонівка.
Типи кріплення, прийняті за основу, представлені на рис. 7.1, розрізи 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.
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Типовий розріз 3-3
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Типовий розріз 4-4

Рис. 7.1. Типи кріплення берегу, прийняті за основу проектування
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Берегову полосу в місцях найбільшого впливу передбачається кріпити габіонами типу
«Тритон». По гребеню насипу у м. Новій Каховці влаштовується покритя із щебню фракції 5–10
мм.
Основні обсяги робіт по берегозахисним спорудам нижнього б’єфу Каховського
гідровузла зведені в таблицю 7.1.
Таблиця 7.1. Основні обсяги робіт з захисту берегів
Найменування робіт
Одиниця виміру
Виїмка родючого шару ґрунту товщиною 0,3 м
тис. м3
Виїмка піщаних ґрунтів
тис. м3
Насип піщаних ґрунтів з ущільненням
тис. м3
Намив піщаних ґрунтів методом гідромеханізації
тис. м3
Насип перехідного шару із щебню фракції 5–20 мм
тис. м3
Насип гірської маси фракції 0–300 мм в кріплення
тис. м3
укосу
Влаштування покриття автодоріг із щебню фракції 5–
тис.м3
10 мм
Виготовлення та укладення габіонів типу «Тритон»,
шт.,
заповнених щебнем фракції 40–70 мм
тис. м3
Влаштування водопропускних труб діаметром 0,5 м
шт.
довжиною 6 м кожна
Влаштування водовідвідних канав, в тому числі:
км
- бетон В15;
м3
- арматура А400С
т
Насип родючого шару ґрунту товщиною 0,3 м
тис. м3

Значення
683,3
25,9
2622,0
35,4
91,2
214,4
15,1
24850
14,9
95
30
9000
270
595,6

7.4. Підготовка будівельного майданчика
Під час підготовки будівельного майданчику та майбутнього ложа котловану буде
проведено лісозведення, обсяги та екологічний вплив якого детально описані у Розділі 5. Розмір
компенсації буде уточнено на етапі розробки документації стадії «Проект» з урахуванням
дійсних на той час розрахункових нормативів. Ґрунт на території будівельного майданчику
насипаний під час будівництва Каховського гідровузла не потребує заходів із збереження
родючості. Збереження відвалів гірських порід передбачено на спеціально обладнаних
майданчиках із організацією заходів з їх розмиву.
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7.5. Способи та порядок збирання відходів, їх зберігання та перевезення до об’єктів
поводження з відходами
Майданчик збирання відходів необхідно розмістити на мінімально можливій відстані від
побутового містечка будівельників (дільничного господарства) з влаштуванням твердого
покриття, навісу і освітлення.
Покриття майданчика повинно бути аналогічно покриттю транспортних проїздів. Ухил
покриття має складати від 5‰ до 10‰ у бік проїзної частини, щоб не допускати застій води та
скочування контейнерів. Майданчик повинен мати можливість зручного проїзду до нього та
розвороту (найменший розмір становить 12 × 12 м) спеціального транспортного засобу для
перевезення відходів. При цьому він має примикати до проїзду, але не заважати руху транспорту
і будівельної техніки.
Збір твердих господарсько-побутових відходів здійснюється в інвентарні контейнери, які
встановлюються так, щоб між контейнером і краєм майданчика ширина проходу була не менше
1,0 м, а між контейнерами – не менше 0,35 м.
Відходи будівельного виробництва збирають навалом на відкритому майданчику з
твердим покриттям за умови зручного проїзду до нього, розвороту та безпечної роботи
вантажного механізму.
Тверді господарсько-побутові відходи і відходи будівельного виробництва по мірі
заповнення регулярно вивозяться у місця, відведені місцевими контролюючими органами.
За рішенням замовника відходи будівельного виробництва (брухт чорних і кольорових
металів, арматура, кабельна продукція, збірний залізобетон та інше) можуть відправлятися
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
транспортуються автомобільним транспортом для подальшого використання
7.6. Система очищення дощових стоків
Проектом передбачається система дощової каналізації, яка виконана таким чином, що
перші порції дощових стоків, які включають в собі нафтопродукти та завислі речовини, з
території пристанційного майданчика ГЕС-2 (0,64 га) та всі стоки з території автостоянок (0,13
га) через дощоприймальні колодязі відводяться в систему дощової каналізації і далі до
комплексної системи очищення, що складається з сепаратору нафтопродуктів та сорбційного
фільтру в одному корпусі. До установки прийнятий сепаратор нафтопродуктів ПБМО-СО-70011, продуктивністю 10 л/с (див. додатки Д.3, Д.4, Д.7). Технологічний процес очищення в
сепараторі нафтопродуктів відбувається за рахунок різниці щільності нафтопродуктів і води при
проходженні стічних вод через установку. Сорбційний фільтр забезпечує додаткове очищення
стоків. Сепаратор нафтопродуктів обладнаний системою «бай-пас», що дозволяє
використовувати установку в період сильних дощів, коли дощові стоки перевищують пропускну
спроможність установки. Чисті порції дощових стоків, які не містять надлишкової кількості
нафтопродуктів, через систему «бай-пас» скидаються у відвідний канал.
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Визначення витрат дощових стоків виконане за методом граничних інтенсивностей згідно
додатку А ДБН В.2.5-75. Загальна витрата дощових стоків з території пристанційного
майданчика ГЕС-2 (у тому числі автостоянок) площею 0,64 га, складає 48,6 л/с. Витрата дощових
стоків, що підлягають очищенню, складає 9,81 л/с.Дощові стоки з покрівель будівель відводяться
по системі внутрішніх водостоків і скидаються на відмостку, а потім відводяться в систему
дощової каналізації.
7.7. Застосування ресурсозберігаючих технологій
При розробці робочої документації проекту Каховської ГЕС-2 велика увага приділяється
питанням енергозбереження, зокрема, енергозберігаючим режимам роботи устаткування.
Потреби у воді, тепловій та електричної енергії відображені в таблиці 7.2.
Таблиця 7.2. Річні потреби використання ресурсів для забезпечення функціонування Каховської
ГЕС-2
Значення (4 агрегати)
Найменування
Одиниці виміру
Річні потреби об'єкта в електричній енергії

млн. кВт-год

Річне споживання тепла

ГДж

Річна потреба в господарсько-питній воді

м3

7,365
2412,75
1700

Заходи з енерго- та ресурсозбереження, що увійшли в проектну документацію стадії
Проект, детально описані в Розділі 1.
7.8. Заходи щодо охорони праці
Організація будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць повинна
забезпечувати безпеку праці працюючих на усіх етапах виконання будівельних робіт.
При цьому необхідно виконати наступне:
- огородження території і небезпечних зон при виконанні будівельно-монтажних робіт
згідно ДСТУ Б В.2.8-43 з вивішуванням знаків безпеки;
- влаштування проїздів, проходів та переходів по території будівництва;
- розміщення з урахуванням безпечної експлуатації будівельних машин, механізмів та
транспортних засобів задіяних на будівництві;
- влаштування електропостачання і освітлення території та об'єктів будівництва, а також
складів, проїздів, проходів і робочих зон;
- заходи з пожежної безпеки (влаштування пожежного водопроводу, пожежних щитів з
набором інвентаря, обладнання місць для куріння тощо).
Необхідно вибрати єдину систему зв'язку, сигналізації, оповіщення і загального освітлення
території будівництва згідно ДБН В. 2.5-28 та ДСТУ Б А.3.2-15.
Мають бути визначені:
- порядок оперативного керівництва, включаючи дії будівельників при виникненні
аварійних ситуацій;
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послідовність безпечного виконання загально-будівельних, будівельно-монтажних і
спеціальних робіт;
- місця і технічні умови підключення тимчасових мереж водопостачання,
- електропостачання та інших комунікацій згідно проектно-технічної документації;
- умови організації комплектного першочергового постачання будівельних матеріалів та
конструкцій, організації перевезень, складування вантажів та пересування будівельної
техніки і транспортних засобів.
Для запобігання пилоутворення передбачається поливання водою дорожнього покриття
автомобільних доріг, використовуваних на період виконання робіт.
Електробезпечність на будівництві слід забезпечувати дотримуючись вимог ДСТУ Б
А.3.2-13. Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами, переносними
світильниками, переносними електричними машинами та електрозварювальним устаткуванням
виконувати відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21.
Роботи, які виконуються на висоті 1,3 м і більше від рівня підлоги або робочої площадки
і на відстані менше 2 м від межі перепаду по висоті, виконувати відповідно до вимог НПАОП
0.00-1.15-07.
При розробці котлованів і траншей без кріплень, крутизна укосів виїмок повинна
відповідати встановленій проектом.
Перед допуском робітників у котлован і траншеї глибиною більше 1,3 м повинна бути
перевірена стійкість укосів або кріплення стін.
Завантаження ґрунту на автосамоскиди повинно проводитися з боку заднього або
бокового борту. Перебування людей між екскаватором і транспортним засобом забороняється.
При виконанні земляних робіт слід керуватися вимогами розділу 10 ДБН А.3.2-2.
При виконанні транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт слід керуватися
вимогами розділу 8 ДБН А.3.2-2.
Бетонні роботи виконувати відповідно до вимог СНіП 3.03.01 і розділу 13 ДБН А.3.2-2.
При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт вантажопідйомні машини, механізми,
пристрої для захвату вантажів тощо повинні задовольняти вимогам державних стандартів або
технічних умов на них.
Навантаження й розвантаження великовагових і довгомірних вантажів повинно
проводитися під керівництвом відповідальних осіб зі складу ІТП.
Забороняється монтаж устаткування і будівельних конструкцій без затвердженого в
установленому порядку проекту виконання робіт.
При виконанні робіт слід керуватися вимогами розділів 7; 19 ДБН А.3.2-2.
При виконанні електрозварювальних і газополуменевих робіт необхідно виконувати
вимоги розділу 9 ДБН А.3.2-2, ГОСТ 12.3.036, а також НПАОП 28.52-1.04.
При проведенні робіт з використанням електричного інструменту необхідно керуватися
вимогами, які встановлені ДСТУ Б А.3.2-13.
Пневматичний інструмент повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2.010.
При роботі з механічним інструментом слід керуватися НПАОП 0.00-1.30-01 і іншими
нормативними документами.
Водолазні роботи вести відповідно до вимог НПАОП 45.24-1.01.
-
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7.9. Пожежна безпека
Місця виконання робіт повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння,
які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, виконати
пожежні трубопроводи з улаштуванням пожежних гідрантів та інші протипожежні заходи.
Усі працюючі на будівельному майданчику повинні дотримуватися протипожежного
режиму. Палити можна тільки в спеціальних місцях. Спалювання сміття і відходів на території
будівництва категорично заборонено.
До початку роботи кожен працюючий повинен бути проінструктований про загальні
заходи пожежної безпеки, що проводяться на будівництві, особисту і загальну поведінку
дотримання протипожежного режиму, а також навчений користуватися найпростішими засобами
пожежогасіння. Для забезпечення якнайшвидшого і правильного виклику пожежної команди на
майданчику організовується зв'язок з найближчим пожежним постом. Незалежно від виклику
пожежної команди при виникненні пожежі необхідно негайно вживати заходів до гасіння вогню.
При забезпеченні пожежної безпеки на будівництві слід керуватися вимогами Правил пожежної
безпеки в Україні, НАПБ В.01.034-2005/111, а також нормами технологічного проектування та
іншими чинними нормативними актами.
7.10. Організація експлуатації
Надійність та безаварійність роботи обладнання Каховської ГЕС-2, а отже і рівень впливів
на довкілля, багато в чому залежить від якості постановки роботи не лише по експлуатації
обладнання та споруд, але й роботи по спостереженню та контролю за його станом. Своєчасному
виявленню поломок і дефектів в роботі обладнання, вживанню заходів до їх ліквідації та
недопущенню їх розвитку повинна приділятися підвищена увага.
Проектна документація стадії «Проект» містить питання організації експлуатації та ремонту,
організаційної структури управління ГЕС, розрахунки чисельності промислово-виробничого
персоналу. Дані про кількість працівників на різних етапах реалізації проекту наведені у Розділі
5.
7.11. Компенсаційні заходи
За результатами консультацій з фахівцями НПП «Нижньодніпровський» розробники Звіту з ОВД
отримали наступні рекомендації для компенсації наслідків будівництва на флору та фауну (лист
532/1 від 17.09.2019 ; Додаток 7.2):
- створення нових місць для гніздування птахів за межами будівельного майданчику;
- здійснення насадження аборигенних видів дерев за межами будівельного майданчику;
- організація очищення акваторії, прилеглої до Парку від будівельного та побутового сміття
під час будівництва.
Рекомендації буде враховано на етапі розробки проектної документації наступних етапів.
Для відновлення шляхів міграції дрібних тварин, що були перекриті перешкодою в вигляді
греблі і розташованої на ній інфраструктури під час будівництва Каховського гідровузла,
доцільно передбачити проектом облаштування спеціального проходу під полотном
автомобільної дороги та залізниці (рис.7.2) Для проектування проходу необхідно провести
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сезонні дослідження (кінець березня – червень, вересень – жовтень) міграційної активності
тварин в зоні впливу будівництва ГЕС-2.

Рис.7.2. Перехід для дрібних тварин в Березинському заповіднику, Республіка Білорусь
Відшкодування збитків рибному господарству
Для запобігання потрапляння риби в проточну частину гідроагрегатів, відповідно до Ст.
97 Водного кодексу України, на проектованій ГЕС-2 передбачено застосування
електроградієнтних рибозахисних пристроїв типу ЕГРЗ-М. Проект та установку ЕГРЗ-М
здійснює НПК «Протон». Пристрій ЕГРЗ-М рекомендовано Державною агенцією рибохорони
України до застосування в якості рибозахисного пристрою на всій території України.
Коефіцієнт рибозахисту пристрою складає від 86 до 100%, що вище регламентованого СНіП
2.06.07-87.
На етапі будівництва у відповідності до п. 3.7 Методики (Методика, 1995), збитки
рибному господарству за рахунок зменшення кормової бази та площі нерестовищ приймаються
за найбільшою величиною і складають 3,027 т риби-сирця (див. Розділ 5.3.5). Грошова вартість
збитків визначена за розрахунком капіталовкладень на здійснення заходів, які б компенсували
заподіяну рибним запасам шкоду. Згідно розрахунків інституту «Укррибпроект», питомі
капіталовкладення на відтворення 1 тони риби-сирцю з урахуванням промислового повернення
для об’єктів аналогів («Рыбопитомник для зарыбления Каховского водохранилища»)
становлять 854,12 тис. грн.
У вартісному відношенні обсяги збитків є наступними:
С риба = 854120 грн. × 3,027 т = 2 584 999 грн.
Таким чином, загальні втрати від проведення гідротехнічних робіт на акваторії Каховського
водосховища під час реконструкції Каховського гідровузла становлять 2 584 999 тис. грн. (два
мільйони п'ятсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень).
Для запобігання негативним впливам функціонування каскаду ГЕС на іхтіофауну за
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рекомендацією Інституту рибного господарства НААН протягом квітня-червня бажано
підтримувати наступні режими експлуатції Каховського водосховища:
- заповнення до відміток 15,7–15,8 м БС не пізніше 10 квітня;
- заповнення до відміток 15,9–16,0 м БС не пізніше 20 квітня і дотримання цих позначок до
30 червня.
Крім того, умовою для безпечної (з точки зору рибного господарства) експлуатації
Каховської ГЕС-2 є відсутність негативного впливу на гідрологічний режим верхніх водосховищ
каскаду, зокрема в частині дотримання відміток рівнів води в період нересту та інкубації ікри
риб. Проте, цей чинник знаходиться поза межами контролю безпосередньо проекту будівництва
та експлуатації Каховської ГЕС-2 і залежить від гідрометеорологічної ситуації.
7.12. Мінімізація негативного впливу на соціально-економічне середовище
Для мінімізації впливу на соціально-економічне середовище при впровадженні проекту
Каховська ГЕС 2 необхідно виконати такі умови:
1. Для компенсації зменшення доступу до рекреаційних зон треба передбачити заходи для
облаштування альтернативної рекреаційної локації та доступу до неї місцевих жителів.
2. Для забезпечення безпеки та здоров’я населення необхідно:
- до введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2 встановити та позначити всі місця
підтоплення;
- перед початком роботи Каховської ГЕС-2 звільнити територію, що підпадатиме під
тимчасове підтоплення, від накопиченого сміття та можливих джерел забруднення
(польових туалетів, розливів паливно-мастильних матеріалів, тощо);
- встановити попереджуючи знаки та обмежити доступ для найбільш небезпечних ділянок;
- вести постійну роз’яснювальну роботу серед місцевого населення, бізнесів та туристів з
правил безпеки користування місцевими рекреаційними зонами;
- ввести моніторинг змін у безпечності користування зон рекреації, що підпадають під
вплив планованої діяльності;
- проведення заходів з профілактики малярії відповідно до нормативних документів
міністерства охорони здоров’я України: Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення»; Наказу Мінохорони здоров’я № 411 від
17.08.2005 р. «Про затвердження Відомчої інструкції з планування і організації
протималярійних гідротехнічних робіт для закладів і установ державної санітарноепідеміологічної служби України»; Постанові МОЗ України № 29 від 16.09.2004 «Про
заходи щодо профілактики малярії в Україні»; Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб».
Проектом «Будівництво Каховської ГЕС-2» передбачено ряд заходів по збереженню
Дозорної (оглядової) башти (Вежі Вітовта), що включена до переліку об’єктів культурної
спадщини та внесена Наказом Міністерства культури № 1198 від 16.12.2016 р. до Державного
реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення. Згідно наказу
Міністерства Культури України № 647 від 20.08.2019 р. має встановлені охоронні межі за
категорією пам’ятки національного значення, а саме:
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-

-

-

-

-

зміщення головної вісі споруд ГЕС-2 на 50 м від Дозорної (оглядової) башти в бік лівого
берегу, що забезпечує будівництво підвідного каналу і водоприймача за межами
охоронної зони;
виконання по радіусу 51 м від Дозорної (оглядової) башти залізобетонної стіни в ґрунті з
посічених буронабивних паль діаметром 1,0 м, глибиною достатньою для забезпечення
стійкості ґрунту поблизу пам’ятки;
проведення при необхідності превентивних археологічних досліджень до виконання
земляних робіт;
виконання зворотної засипки котловану стоянів підвідного каналу (підпірних стін) каналу
піском після завершення будівельних робіт до проектної відмітки з рекультивацією;
виконання після завершення робіт з будівництва узгодженого ландшафтного озеленення
відповідної території з метою усунення впливу на пам’ятку вітрової ерозії та шкідливого
впливу птахів, покращення її естетичного сприйняття.
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8. ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА
ЗАХОДИ З ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ
Виникнення надзвичайних ситуацій, таких, як прорив греблі, руйнування обладнання, що
супроводжується витоком масла, пожежі можуть мати катастрофічні наслідки для довкілля.
Неконтрольоване спрацювання водосховища призведе до знищення екосистем пониззя Дніпра та
Каховського водосховища, спричинить катастрофічні гуманітарні наслідки. Саме тому
попередженню надзвичайних ситуацій на Каховському гідровузлі присвячені розділи Проекту,
виконані спеціалізованими установами.
В роботу включені відомості по розділам, що передані Замовником в якості вихідних даних:
- план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на Каховській ГЕС-2;
- основні рішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони);
- система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення
(буде розроблено на стадії Проект).
- протипожежні та охоронні заходи.
У таблиці 8.1 наведені класи наслідків (відповідальності) основних споруд Каховської
ГЕС-2. Згідно ДБН В.2.4-3 клас наслідків (відповідальності) основних гідротехнічних споруд
слід приймати за найбільшим значенням. Як випливає з таблиці 8.1, основні споруди Каховської
ГЕС-2 належать до класу наслідків (відповідальності) СС3.
Згідно з Законом України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», Постановою № 956 від
11.07.2002 р. «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»,
«Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки», «Переліку видів діяльності та
об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», проектувальником ГЕС-2 (стадія ТЕО)
ПАТ (зараз ПрАТ) «Укргідропроект» виконано комплекс заходів із проведення оцінки зони
поширення надзвичайних ситуацій, можливих наслідків надзвичайних ситуацій для кожного з
джерел небезпеки та встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного з джерел
небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 368 за
методикою, описаною у документі «Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів».
Для обґрунтування стійкості будівлі ГЕС відповідно до вимог норм проектування ПрАТ
«Укргідропроект» виконані розрахунки стійкості будівлі проти зсуву для будівельного і
експлуатаційного періоду.
Будівля ГЕС розміщується на нескельній основі, представленій пісками з різними по
глибині геотехнічними характеристиками. Для зменшення фільтраційного протитиску, під
фундаментною греблею будівлі ГЕС розміщується стрічковий дренаж. Будівля ГЕС сприймає
власну вагу, вагу устаткування, гідростатичний тиск води на зовнішні грані і грані проточного
тракту, протитиск на підошву, бічний тиск ґрунту і сейсмічні впливи рівня МРЗ. Для
обґрунтування несучої здатності основи визначені контактні напруження по підошві будівлі для
будівельного і експлуатаційного періоду.
Результати розрахунків з визначення контактних напружень показали, що нормальні
контактні напруження будівлі ГЕС в усіх розглянутих розрахункових випадках є стискаючими,
а несуча здатність основи забезпечена.
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Таблиця 8.1. Клас наслідків (відповідальності) Каховської ГЕС-2
Тип
ґрунтів
основи

Споруди

Висота споруд, м, при класі
наслідків (відповідальності)
проектованих

за
ДБН В.2.4-3:

Клас
(підклас)
наслідків

Клас наслідків (відповідальності) основних гідротехнічних споруд залежно від їх соціальноекономічної відповідальності і умов експлуатації, кількість осіб, що підпадають під
потенційний вплив
3
Обсяг водосховища, млн. м
18200
Більше 1000
СС3
Гідротехнічні споруди ГЕС потужністю
МВт

250

від 10 до 300

СС2-2

Клас наслідків (відповідальності) основних гідротехнічних споруд залежно від їх технічних
параметрів (висоти та типу ґрунтів)
Тимчасова гребля
Водоприймач
(бетонна
споруда, яка бере участь у
створенні напірного фронту)
Підпірні стіни верхнього і
нижнього б'єфів
Будівля ГЕС

ІІІ

22,0

від 15 до 25

СС2-2

ІІІ

25,5

більше 25

СС3

ІІ

34,0

більше 30

СС3

ІІ

40,0

від 25 до 50

СС2-1

Результати розрахунків стійкості дозволили зробити висновки, що стійкість будівлі ГЕС
проти зсуву и спливання забезпечена у всіх розглянутих розрахункових випадках.
Стійкість водоприймача та секцій проти зсуву і спливання у всіх розглянутих
розрахункових випадках забезпечена з коефіцієнтами стійкості, більшими нормативних значень.
Секції стоянів верхнього і нижнього б’єфів Каховської ГЕС-2 являють собою масивні
залізобетонні стіни куткового типу. Секції спираються на піщану основу і засипані піском. Для
обґрунтування стійкості секцій відповідно до вимог норм проектування виконані розрахунки
стійкості проти зсуву для будівельного та експлуатаційного періодів. Результати розрахунків
стійкості проти зсуву показали, що стійкість секцій визначає розрахунковий випадок з
урахуванням сейсмічних впливів на рівні МРЗ 8 балів.
Нормальні контактні напруження в межах всієї підошви секції є стискаючими, а несуча
здатність основи забезпечена.
Габаритні розміри секцій задовольняють умовам стійкості секцій проти зсуву. Розрахункові
коефіцієнти стійкості вище нормативних значень.
Розглянуті технічні рішення виключають можливі ризики виникнення надзвичайної
ситуації з вини проектувальників, про що свідчить позитивний Експертний звіт державної
експертизи проекту стадії ТЕО.
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8.1. Основні рішення з реалізації інженерно-технічних методів цивільного захисту
Основні рішення по реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту (далі ЗЦЗ)
розроблені ТОВ «Харківський проектно-конструкторський інститут «ТеплоелектропроектСоюз», по прямій угоді між ПАТ «Укргідроенерго» та ТОВ «ХПКІ ТЕП-Союз». Робота виконана
у відповідності з вимогами ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Проектування. Розділ інженерно-технічних
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні
положення» та Завданням на розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного
захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єкта «Будівництво Каховської
ГЕС-2», виданого ДСНС України.
Основними завданнями, що передбачаються ІТЗ ЦОНС є розробка комплексу
організаційно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення захисту територій, виробничого
персоналу і населення від небезпек, що виникають від ведення військових дій або диверсій,
попередження НС техногенного та природного характеру та зменшення масштабів їх наслідків.
У комплекс ЗЦЗ входять:
- наявність на проектованому потенційно небезпечному об'єкті необхідних споруд і мереж
інженерного забезпечення, що призначені для здійснення виробничих процесів у
нормальних і надзвичайних умовах, а також для локалізації і ліквідації надзвичайних
ситуацій;
- інженерні та організаційно-технічні заходи щодо створення на підприємстві необхідних
запасів засобів індивідуального захисту;
- проектні рішення щодо укриття персоналу в захисних спорудах;
- проектні рішення і організаційно-технічні заходи щодо створення і безвідмовного
функціонування системи оповіщення про аварії та НС;
- організаційно-технічні заходи щодо створення матеріальних засобів для ліквідації
наслідків аварій і надзвичайних ситуацій;
- організаційно-технічні заходи щодо забезпечення безперешкодної евакуації людей з
території об’єкта;
- організаційно-технічні заходи щодо забезпечення безперешкодного введення і
пересування по території потенційно небезпечного об'єкта сил і засобів для локалізації та
ліквідації аварій і надзвичайних ситуацій;
- заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій, що виникають в результаті можливих
аварій на поряд розташованих потенційно небезпечних об'єктах;
- заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій при небезпечних природних процесах;
- проектні рішення щодо забезпечення вибухо- і пожежобезпеки на об'єкті, що
проектується.
Відповідно до «Порядку віднесення об'єктів до категорій з ЦО (ЦЗ)» існуючі в Україні
гідроелектростанції віднесені до категорії «особливої важливості». Відповідно до ДБН В.1.2-4
територія Каховської ГЕС-2 потрапляє до зони руйнувань за сейсмічністю 6 балів
Враховуючи можливості катастрофічного затоплення від прориву греблі Каховської ГЕС,
проектування об'єкта здійснюється з урахуванням вимог ДБН В 2.2-5-97
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Об'єкт будівництва розташований на відстані 0,5 км від м. Нова Каховка, яке віднесено до
категорованих населених пунктів із цивільного захисту.
Серед чинників, що спричиняють виникнення аварійних ситуацій, розглянуто:
- вихід параметрів за межі критичних значень;
- зношування або втома матеріалів;
- помилки ремонтного й обслуговуючого персоналу;
- дія небезпечних факторів аварій суміжних виробництв;
- дія екстремальних природних явищ; руйнування тіла греблі.
Для аналізу небезпеки, події, які становлять загрозу виникнення і розвитку аварій на об'єкті,
розділені на 3 групи:
1-ша група – небезпечні відхилення рідко контрольованих параметрів стану машин і
обладнання, що може бути викликано відмовами устаткування (корозія арматури та
трубопроводів, фізичний зніс, механічне пошкодження тощо;
2-га група – технологічні причини, що приводять до порушення норм технологічного режиму
і виходу параметрів за їх критичні значення, в тому числі припинення подачі електроенергії
(спричинена помилками персоналу).
3-тя група – випадкові неконтрольовані події: зовнішні дії у вигляді стихійних лих (бурі,
ливні, землетруси, висока або низька температура); дія ударних хвиль або осколків від вибуху на
сусідніх об'єктах; диверсія, саботаж і терористичні акти; падіння літальних апаратів
Всі вищеперелічені чинники можуть привести до порушення герметичності устаткування
і трубопроводів, стати причиною виникнення на об'єкті аварійних ситуацій різних масштабів, а
також привести до гідродинамічних аварій
Основні заходи, що передбачені для попередження виникнення аварій є:
- автоматичний контроль параметрів технологічного обладнання;
- наявність автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
- регулярні обходи, огляди устаткування;
- проведення планово-попереджувальних ремонтів.
Заходи по локалізації і ліквідації аварійних ситуацій технологічних системі гідротехнічних
споруд здійснюються персоналом Каховської ГЕС-2 у відповідності з «Планом локалізації і
ліквідації аварійних ситуацій на Каховській ГЕС-2» с залученням спецпідрозділів МНС.
Автоматизована система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення
(СРВНСО), спроектована для своєчасного інформування та оповіщення працюючого персоналу
ГЕС, а також оперативного реагування відповідних служб при загрозі виникнення чи виникненні
надзвичайних ситуацій та аварій на спорудах ГЕС.
Особлива увага на ГЕС повинна приділятися контролю стану обладнання, підвідомчого
Держнаглядохоронпраці України або органу, який виконуватиме його функції, оскільки від його
справності залежить безпека персоналу і безаварійність роботи обладнання і споруд. Окрім
повсякденного нагляду за технічним станом цього обладнання періодично призначаються його
спеціальні технічні огляди. Технічні огляди цього обладнання проводяться по спеціально
розроблених графіках. Спостереження та контроль за технічним станом обладнання ремонтним
персоналом проводиться, головним чином, в період проведення ремонтів. На Каховській ГЕС-2,
згідно прийнятій організаційній структурі управління, ремонтне обслуговування здійснюється
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наступними підрозділами:
- ремонтним персоналом електротехнічного, турбінного цехів; цеху комп'ютерних
технологій, релейного захисту та зв'язку при ремонтах основного та допоміжного
технологічного та електротехнічного обладнання, систем автоматики і зв'язку, а також
сантехнічних пристроїв і комунікацій (гідросилового, підйомно-транспортного,
допоміжного та механічного обладнання);
- ремонтно-будівельним персоналом гідротехнічного цеху Каховської ГЕС-1 при типових
ремонтах будівель і споруд;
- персоналом субпідрядних спеціалізованих монтажних організацій і заводів-виробників у
разі усунення значних дефектів і неполадок на технологічному обладнанні, а також при
здійсненні складних нетипових ремонтів;
- місцевими або обласними будівельними підрозділами - при виконанні значних за об'ємом
робіт на гідротехнічних спорудах.
8.2. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкту від
небезпечних природних і техногенних чинників
Аналіз небезпечних природних та техногенних факторів на ділянці будівництва
проектованої Каховської ГЕС-2 було проведено ТОВ «Гідротехпроект». Аналіз небезпечних
природних чинників та процесів на ділянці будівництва проектованої Каховської ГЕС-2 щодо
виникнення аварійних ситуацій показав, що до небезпечних метеорологічних явищ належать:
вітер зі швидкістю 25 м/с та більше, вітер сумісно з метеорологічними явищами, такими, як
ожеледь та налипання мокрого снігу, хвильові та льодові явища.
До небезпечних екзогенних геологічних процесів, що можуть вплинути на виникнення та
розвиток аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах проектованого об'єкта, відносяться карст
та сейсмічність.
Небезпечні явища, такі, як водопілля та паводки не розглядалися, оскільки параметри та
умови функціонування Каховського водосховища у зв'язку з будівництвом та експлуатацією
Каховської ГЕС-2 не змінюються 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 максимальною скидною витратою 28300 м3/с, як для споруд 1-го класу наслідків
(відповідальності) при форсованому рівні води у водосховищі.
8.2.1. Рішення щодо захисту об'єкта від небезпечних природних чинників
Елементи ПЛ розраховуються на сполучення навантажень, що діють в нормальних,
аварійних і монтажних режимах. Сполучення кліматичних та інших факторів в різних режимах
роботи ПЛ (наявність вітру, ожеледі, значення температури, кількість обірваних проводів або
тросів і ін.) визначаються відповідно до вимог ПУЕ.
Передбачені заходи щодо мінімізації аварійних ситуацій на ПЛ, пов'язаних з небезпечними
метеорологічними явищами:
- спрацьовування ПА (автоматичної системи протиаварійного захисту);
- при зледенінні ПЛ проводиться включення схеми плавлення відкладень льоду (відтавання
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-

-

льоду здійснюється шляхом нагрівання проводів і тросів електричним струмом від
спеціального джерела, струмом навантаження);
на ПЛ використовують спеціальні механічні пристрої для гасіння «танцю» проводів;
одним із засобів боротьби з льодошуговими ускладненнями на водозаборах є обігрів
елементів, решіток у вікнах водоприймача, що буде передбачено на подальших стадіях
проектування;
в ТЕО будівництва Каховської ГЕС -2 передбачена цементація карстових пустот.

8.2.2. Рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкту від небезпечних
техногенних чинників
Проведений аналіз умов виникнення та розвитку аварійних ситуацій, пов'язаних з
техногенними факторами, показав, що аварії пов'язані з розгерметизацією обладнання з маслом
та стисненим газом мають локальний характер, прояв у виді проливу речовин, подальшого
вибуху чи загоряння. Аварії що пов'язані з руйнуванням гідротехнічних споруд під впливом
техногенних чинників мають територіальне поширення та масштабні наслідки. Основною
причиною, що може призвести до затоплення будівлі ГЕС, є порушення герметичності наступних
вузлів проточного тракту турбіни: кришки турбіни, трубопроводів, пов'язаних з верхнім і нижнім
б'єфами, гермолюки, клапани впускання повітря в камеру робочого колеса і люки, що
забезпечують доступ експлуатаційного персоналу в заздалегідь осушену проточну частину для
ремонтів або оглядів.
Для захисту від прямого і непрямого гідроударів розробником гідротурбін передбачаються
наступні заходи:
- установка клапанів зриву вакууму під кришкою робочого колеса;
- впускання повітря при зупинці гідроагрегату під кришку робочого колеса;
- тарирування пропускних отворів в системі сервомоторів направляючого апарату для
неможливості швидшого їх закриття.
При аварійних ситуацій для перекриття напірного водоводу виконується опускання
аварійно-ремонтних затворів на водоприймачі. Установка аварійно-ремонтних затворів, які
постійно знаходяться в затворосховищі, у пази за допомогою козлового крана в. п. 2 × 140 т
здійснюється опусканням затворів експлуатаційним персоналом протягом 40–50 хвилин, що в
аварійних ситуаціях дозволяє мінімізувати об'єм виливу води з водосховища.
Розгерметизація масляних систем можлива в результаті втомного руйнування матеріалів,
помилок експлуатації, похибок монтажу, експлуатації агрегату при підвищеній вібрації. Масло з
кришки гідротурбіни разом з протіканнями води автоматично відкачується насосами дренажу у
приймальний відсік дренажного колодязю системи дренажу будівлі ГЕС. Масло збирається на
поверхні відсіку і при наповненні постійно перетікає у відсік для збору масляних відходів. Вода
з приймального відсіку через донні отвори перетікає у відсік для збору води, звідки автоматично
відкачується електронасосами в нижній б'єф.
При досягненні проектного рівня відкачування масла, у відсіку збору масляних відходів,
подається попереджувальний сигнал на ГПУ «Досягнення рівня відкачування масла» від
установленого сигнального манометру.
Після отримання сигналу, вручну включається електронасос, який відкачує масло через
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колонку прийому/видачі масла, розташовану на відмітці +13,830 м, в цистерну для відправки на
утилізацію.
Конструкція дренажного колодязю виключає можливість попадання масла в р. Дніпро.
8.2.3. Заходи щодо локалізації аварійної ситуації пов'язаної з проривом
напірного фронту
Найбільш ефективним заходом по зниженню можливих збитків з об'явою
«Особливого періоду» є попереджувальне спрацювання водосховищ каскаду до відміток,
прорив на яких буде менш небезпечним.
Попередні форсовані спрацювання водосховищ в «Особливий період» є одним з
основних інженерно-технічних заходів цивільної оборони, які спрямовані на:
- підвищення стійкості споруд напірного фронту від впливу вражаючих факторів
ядерного вибуху;
- зменшення наслідків катастрофічних затоплень у нижніх б'єфах гідровузлів при їх
прориві.
Являючись заходом експлуатаційного порядку, спрацювання водосховищ не
потребують для свого здійснення будь-яких будівельних робіт та пов'язаних з ними
капіталовкладень. В таких умовах збереження гідровузла повністю залежить від чіткості та
злагідності роботи всього експлуатаційного персоналу гідровузла, щодо забезпечення
пропуску проривного паводку водопропускними спорудами.
8.3. Протипожежні та охоронні заходи
Пожежна сигналізація і оповіщення про пожежу
Проектом передбачається система автоматичної пожежної сигналізації, що відповідає
вимогам ДБН В.2.5-56, НАПБ 05.028-2004, ДСТУ N-54 і сертифікована в Україні. Система
автоматичної адресної пожежної сигналізації, призначена для раннього виявлення виникнення
пожежі по чинниках дим, температура, полум'я з відображенням на дисплеї точної адреси
розміщення сповіщувача - місце виявлення пожежі, з одночасною сигналізацією черговому
персоналу і подачею сигналу в систему протипожежної автоматики. Система пожежної
сигналізації включає:
- пульт пожежної сигналізації;
- адресні сповіщувачі;
- застережні світлозвукові сповіщувачі.
Пульт пожежної сигналізації призначений для прийому сигналів від сповіщувачів (пожежа,
несправність сигнальної лінії). Пульт забезпечує відображення всієї інформації (сигналу
«Пожежа», «Несправність»), що поступає з об'єктів (приміщень), що охороняються, за
допомогою оптичних індикаторів і звукової сигналізації. У пульті пожежної сигналізації
передбачається 10% резерв шлейфів пожежної сигналізації, від приймально-контрольного
приладу (пульта) системи автоматичної пожежної сигналізації, передбачається передача сигналу
на пульт централізованого нагляду пожежної охорони.
Пульт пожежної сигналізації встановлюється в приміщеннях з цілодобовим перебуванням
чергового персоналу.
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Для організації моніторингу системи пожежної сигналізації в проекті передбачається
комп'ютер з комплектом налаштувань, який відображатиме графічне розташування устаткування
пожежної сигналізації на мнемовиді. Сповіщувачі призначені для раннього виявлення пожежі по
його ознаках – дим, полум'я, висока температура і перетворення їх в електричні сигнали. До
установки передбачаються димові, теплові, полум'я і ручні сповіщувачі адресного типу.
Установка сповіщувачів пожежної сигналізації передбачається у всіх приміщеннях, що
вимагають устаткування системою автоматичної пожежної сигналізації і системою
протипожежної автоматики, будівель і споруд ГЕС. У приміщенні заввишки понад 8 м
передбачаються установка аспіраційних пожежних сповіщувачів (АПС) підвищеної чутливості,
які використовують трубопровідну систему, за допомогою якої беруться проби повітря з зони
контролю, і подаються до чутливого елемента, який може бути віддалений від цієї зони.
Системою пожежної сигналізації передбачено формування імпульсу на управління
автоматичними установками пожежогасіння, системами димо- та тепловидалення, установками
підпору повітря при спрацьовуванні не менше двох автоматичних пожежних сповіщувачів, які
встановлені в одному приміщенні та контролюють кожну точку і будівлях ГЕС передбачається
система оповіщення про пожежу другого типу (СО2). Автоматичне формування сигналів
управління системою оповіщення про пожежу, передбачено при спрацьовуванні одного
автоматичного пожежного сповіщувача. Для попередження про виникнення пожежі
використовуються світлозвукові сповіщувачі, здатні подавати світловий і звуковий сигнал у
виробничих приміщеннях. Живлення світлозвукових оповіщувачів забезпечується від блоку
безперебійного живлення напругою 24 В постійного струму. Електроживлення системи
пожежної сигналізації передбачається по I категорії надійності електропостачання, а також від
додаткового джерела живлення з акумуляторними батареями, що забезпечує роботу в черговому
режимі протягом 30 годин і не менше 30 хвилин в режимі «Пожежа».
Протипожежне водопостачання
Даним
проектом
передбачається
улаштування
загальностанційної
системи
протипожежного водопостачання для установок автоматичного та ручного (внутрішнього та
зовнішнього) пожежогасіння будівлі ГЕС-2 та споруд, які розташовані на пристанційному
майданчику ГЕС-2. Джерелом водопостачання для системи пожежогасіння є відвідний канал.
Система протипожежного водопостачання складається з: насосної станції пожежогасіння, яка
розташована на відмітці +5,60, установок пожежогасіння розпиленою водою, кільцевої,
розподільчої, живильної мереж з відповідною запірною та регулюючою арматурою та
протипожежних пристроїв.
Внутрішнє пожежогасіння будівлі ГЕС-2 та споруд, які розташовані на пристанційному
майданчику здійснюється з пожежних кранів. Розрахункова витрата складає 5,0 л/с (2 струменя
по 2,5 л/с), згідно табл. 4 ДБН В.2.5-64.
Зовнішнє пожежогасіння будівель та споруд, розташованих на пристанційному майданчику
ГЕС-2, здійснюється від пожежних гідрантів, встановлених у колодязях на кільцевій мережі
зовнішнього протипожежного водопроводу. Розрахункова витрата складає 10 л/с, згідно табл. 5
ДБН В.2.5-74.
Система пожежогасіння гідрогенераторів.
Пожежогасіння гідрогенераторів здійснюється розпиленою водою за допомогою системи,
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що складається з двох кілець з розпилювальними насадками, що входять в поставку заводувиробника гідрогенератора. Кількість вводів на кожному агрегаті – два. Вводи підключаються до
кільцевої мережі системи пожежогасіння. На кожному вводі встановлюються дві засувки (робоча
– з електроприводом, ремонтна – з ручним приводом). Для контролю за проходженням
вогнегасної речовини до об'єкту гасіння пожежі на сухотрубах, за вузлом керування,
встановлюється реле потоку. При спрацьовуванні пожежних сповіщувачів, встановлених в
агрегатах, подається сигнал на автоматичне включення насосу системи пожежогасіння, відкриття
електрифікованих засувок на вводах в агрегат та центральний пульт управління системою.
Система автоматичного пожежогасіння складається з системи виявлення та системи гасіння
пожежі. Система виявлення пожежі складається з сповіщувачів автоматичної пожежної
сигналізації. Система гасіння пожежі прийнята дренчерного типу, складається з підвідних та
розподільчих трубопроводів, вузлів керування з запірно-пусковими пристроями та зрошувачів.
Для контролю за проходженням вогнегасної речовини до об'єкту гасіння пожежі на сухотрубах
за вузлом керування встановлюється реле потоку. При спрацьовуванні пожежних сповіщувачів,
встановлених в кабельних приміщеннях, одночасно подається сигнал на включення насосного
агрегату пожежогасіння, відкриття засувки на підвідному трубопроводі, центральний пульт
управління системою протипожежного захисту (ЦПУ СПЗ) ГЕС-2, а також на відключення
припливної установки вентиляції кабельних приміщень. Передбачається також місцеве
керування засувками з електроприводом.
Автоматична система пожежогасіння трансформаторів
На пристанційному майданчику біля будівлі ГЕС-2 проектом передбачено встановлення
блочних трансформаторів. Пожежогасіння трансформаторів прийнято розпиленою водою.
Система пожежогасіння трансформаторів складається з підвідних трубопроводів, вузлів
керування с запірно-пусковими пристроями, розподільчих трубопроводів та зрошувачів. Підвідні
трубопроводи приєднуються до кільцевої мережі протипожежного водопроводу. На підвідних
трубопроводах розташовуються вузли керування, які складаються з двох засувок. Одна засувка з
ручним приводом (ремонтна) постійно відкрита, друга (робоча) з електроприводом постійно
закрита. Відкриття робочої засувки здійснюється при спрацьовуванні диференціального або
газового захисту трансформатора з одночасним включенням насосного агрегату пожежогасіння.
Також передбачено керування цими засувками та насосами дистанційне від кнопок, які
розташовані біля трансформаторів з одночасним автоматичним відключенням трансформатора.
Для контролю за проходженням вогнегасної речовини до об'єкту гасіння пожежі на сухотрубах,
за вузлом керування, встановлюється реле потоку. Розподільчі трубопроводи запроектовані у
вигляді кілець навколо кожного трансформатора і стояків, на яких встановлені зрошувачі типу
ОПДР-15.
Газове пожежогасіння панелей щитів управління
Газове пожежогасіння панелей управління системою автоматичного пожежогасіння
здійснюється за допомогою модулів газового пожежогасіння типу «Імпульс». Модулі повинні
спрацьовувати автоматично, дистанційно або ручним пуском від кнопки.
Автоматична система пожежогасіння апаратної маслогосподарства
Згідно з ДБН В.2.5-56 система автоматичного пожежогасіння апаратної
маслогосподарства прийнята модулями порошкового пожежогасіння типу «Спрут». Модулі
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повинні спрацьовувати автоматично, дистанційно або ручним пуском від кнопки.
Насосна станція пожежогасіння розташована в будівлі ГЕС на відм. +5,600. Джерелом
водопостачання системи автоматичного пожежогасіння є відвідний канал.
В насосній станції встановлюються два насосні агрегати пожежогасіння (один робочий та
один резервний). Продуктивність насосних агрегатів визначена по витраті води на
пожежогасіння трансформатору, як об'єкту, який потребує найбільшої кількості води для
пожежогасіння, з урахуванням витрати води на зовнішнє пожежогасіння з пожежних гідрантів
(п. 11.4 НАПБ В.05.025), розрахункова витрата складає 391 м3/год. Розрахунковий напір насосу
пожежогасіння визначений згідно п.14.9 ДБН В.2.5-64 складає 90 м. Насосна станція
пожежогасіння згідно п.8.4 ДБН В.2.5-74 та п.14.18 ДБН В.2.5-64 відноситься до І категорії.
Насоси постійно знаходяться «під заливом». В насосній станції передбачені заходи проти
можливого затоплення агрегатів. Насосна станція пожежогасіння виконується у відповідності з
вимогами п.14 ДБН В.2.5-64 та п.11 ДБН В.2.5-74
Система відкачування дренажної води будівлі ГЕС.
Система призначена для відкачування води, що фільтрується через бетон будівлі ГЕС. Для
видалення фільтраційної води виконується самопливна дренажна мережа у вигляді канавок,
приямків, закладних труб тощо. Дренажна вода з приміщень будівлі ГЕС відводиться у
дренажний колодязь, розташований на відмітці мінус 9,60 м. При аварійних пошкодженнях
цілісності масловмісного обладнання або маслопроводів можливе попадання масла в систему
дренажу. З метою його збору і евакуації дренажний колодязь розділений на три секції: відсік
водомасляної суміші, відсік для збору масла, відсік чистої води.
У відсік водомасляної суміші надходять дренажна вода, що фільтрується через стіни
приміщень будівлі ГЕС, вода з дренажних систем гідроагрегатів. У відсіку водомасляної суміші
при надходженні суміші відбувається поділ води і масла. Через нижній переливний отвір вода
надходить у відсік чистої води, а масло через верхній переливний отвір надходить у відсік збору
масла.
В рамках заходів щодо захисту бетону від впливу масла відсіки водомасляної суміші і збору
масла облицьовуються металом.
До системи відкачування дренажної води входить наступне обладнання:
- два заглибних насоса продуктивністю 70 м3/год кожний, напором 50 м;
- трубопровідна арматура;
- контрольно-вимірювальна апаратура;
- з'єднувальні трубопроводи.
Насоси встановлюються у колодязі дренажу на відмітці мінус 10,600 м, розташованому у
торці будівлі ГЕС з боку гідроагрегату № 4. Один насос – робочий, другий – резервний.
Відкачування масла, у міру його накопичення, з відсіку для збору масла виконується
шестерневим насосом на колонку прийому-видачі масла і далі в пересувну цистерну. Масло
передається для подальшої утилізації спеціалізованої організації, що має відповідну ліцензію.
Для сигналізації про затоплення приміщень ГЕС на відмітці мінус 5,600 м встановлюється
датчик рівня. Сигналізація виводиться на головний щит управління ГЕС.
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Для обслуговування обладнання системи відкачування дренажної води в період проведення
монтажу і ремонтних робіт передбачається встановлення талі електричної вантажопідйомністю
1т.
Аварійний злив масла з трансформаторів
Аварійний злив масла з трансформаторів передбачається на випадок аварії, що
супроводжується розривом бака трансформатора і його пожежогасіння.
Масло і вода при гасінні пожежі надходять у підземний залізобетонний бак V = 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 водомасляної суміші відкачування масла проводиться переносним
заглибним насосом в автоцистерну з подальшим вивезенням для утилізації. У баку встановлений
сифон для автоматичного відведення чистої дощової води з трансформаторних ям у нижній б'єф,
а також води при гасінні пожежі.
Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва
Будівлі і споруди Каховської ГЕС-2 по вибухопожежній і пожежній небезпеці мають ІІ
ступінь вогнестійкості (НАПБ Б.03.002), а також відповідно до переліку приміщень і будівель
енергетичних підприємств профільного міністерства України з наведенням категорій і
класифікації зон по вибухопожежній небезпеці НАПБ 06.015 ДБН В.1.1-7 з урахуванням
розміщених у цих будівлях і спорудах технологічних процесів, речовин і матеріалів.
Генеральний план Каховської ГЕС-2 складений так, що при раціональній щільності
забудови
території витримані необхідні протипожежні розриви, що запобігають
розповсюдженню пожежі на сусідні будівлі та споруди; разом з тим в розривах між будівлями
передбачена можливість для необхідного маневрування пожежних машин.
Відстані між будівлями та спорудами прийняті в залежності від ступеня вогнестійкості та
категорії виробництв за вибухопожежною та пожежною небезпекою у відповідності з вимогами
СНиП 11-89.
Згідно п. 3.37 СНиП 11-89, будівництво пожежного депо (поста) не потрібно, у зв'язку з тим,
що радіус обслуговування існуючого пожежного депо не перевищує 4 км. До будівель та споруд
Каховської ГЕС-2 по всій довжині забезпечується під'їзд пожежних автомобілів та
технологічного транспорту згідно діючих норм. Також на території пристанційного майданчику
передбачено влаштування протипожежного водопроводу з пожарними гідрантами. Також буде
передбачено влаштування майданчика(пірса) розмірами не менше 12 × 12 м для встановлення
пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року, забезпечивши під'їзд з твердим
покриттям, відповідно до вимог НАПБ В.01.034-2005/111, НАПБ 05.028.
Протидимний захист
Для протидимного захисту Каховської ГЕС-2 проектом передбачені спеціальні системи
вентиляції для запобігання впливу на людей небезпечних чинників при пожежі. Відповідно до
таблиці 5 ДБН В.1.1-7 передбачені окремі вентиляційні системи для подачі повітря до ліфтових
шахт, сходових кліток типу Н4 та протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу при сходових клітках
типу Н4, для створення в них надлишкового тиску (підпору повітря). Витрати повітря, які
8-11

подаються в сходові клітки, тамбур-шлюзи та ліфтові шахти, прийняті із розрахунку для
створення та підтримання в цих приміщеннях надлишкового тиску 20 Па на повітроводах систем
вентиляції з метою запобігання розповсюдження продуктів згоряння під час пожежі та в місцях
перетину повітроводами протипожежних перешкод встановлені протипожежні клапани з
нормованим класом вогнестійкості згідно розділу 7.11 ДБН В.2.5-67. Транзитні повітроводи
після перетину протипожежного загородження на всьому шляху до приміщення для
вентиляційного обладнання прийняті класом вогнестійкості згідно розділу 7.11 та додатку Ш
ДБН В.2.5-67.
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9. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДНОЩІВ, ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Проект будівництва Каховської ГЕС-2 пройшов всі визначені законодавством
процедури стадії ТЕО і знаходиться на стадії проектування «Проект». На етапі підготовки
Звіту з ОВД проектантами будівництва ще не розроблені деякі книги проекту, зокрема
«Організація будівництва. Проект»», «Звіт ОВНС. Проект». Це дозволяє визначити екологічні
впливи реалізації проекту на підставі даних ТЕО, які на стадії Проект можуть бути скореговані
в тому числі на підставі екологічних умов провадження планованої діяльності, що міститиме
Висновок з оцінки впливу на довкілля ( Стаття 9. Закону про ОВД. Висновок з оцінки впливу
на довкілля) і є обов’язковим для виконання суб’єктом господарювання. У висновку з оцінки
впливу на довкілля уповноважений територіальний орган встановлює, серед іншого, умови
використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних
робіт та провадження планованої діяльності; встановлює умови щодо охорони довкілля та
забезпечення екологічної безпеки під час виконання підготовчих і будівельних робіт та
провадження планованої діяльності; встановлює умови щодо запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків та здійснення компенсаційних заходів.
Встановлення рибозахисних пристроїв, наявність яких є вимогою Статті 17 Закону
України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»
(ВВР, 2012, № 17, ст.155) матиме двовекторний вплив. Іх застосування має призвести до
зменшення кількості битої риби та малька що проходять через турбіни, що матиме помірно
позитивний вплив на іхтіофауну. З іншого боку, саме наявність битої риби – одна з передумов
існування в нижньому б’єфі великої кількості рибоїдних птахів та скупчення хижих риб
(зокрема, промислово цінних сому європейського та судака) і обладнання Каховської ГЕС1+ГЕС-2 рибозахисними пристроями погіршить умови їх існування. Для визначення
фактичної ефективності роботи рибозахисних пристроїв після введення в експлуатацію ГЕС2 необхідно провести додаткові дослідження з оцінки впливу діючих гідроагрегатів на
іхтіофауну та іхтіофагів щоб мати дані для порівняння та подальшого моніторингу.
На етапі написання Звіту не визначений виробник обладнання, зокрема гідроагрегатів.
Специфікація обладнання визначаються за результатами тендерів на стадії «РД» -робоча
документація за основними показниками затвердженого проекту. Отже, в Звіті не аналізується
безпечність гідроагрегатів для іхтіофауни, планктону та рівень кисню в воді, що потрапляє до
нижнього б’єфу. При закупівлі турбін для встановлення на ГЕС-2 має враховуватись їх
безпечність для гідробіонтів.
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10. ЗАУВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЗАХОДИ З ЇХ ВРАХУВАННЯ
Відповідно до Повідомлення про плановану діяльність Приватного акціонерного
товариства «Укргідроенерго» (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля – 2018411524/896, дата оприлюднення 11-04-2018) стосовно будівництва та
експлуатації «Каховської ГЕС-2» встановленою потужністю 250 МВт, розпочата процедура
оцінки впливу на довкілля.
У встановлений параграфом 7 Ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
термін – 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення Повідомлення про плановану
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, уповноважений територіальному органу
отримав зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля від
чотирьох організацій, а саме: від НПП «Нижньодніпровський», Новокаховської міської
громадської екологічної організації «МАМА-86-Нова Каховка», Національного екологічного
центру України, Новокаховського товариства охорони культурної спадщини (додаток 10-1).
Крім того, ТОВ СП «Нібулон» листом від 17 травня 2018 р. № 6211/3-18/50 надіслав свої
зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та деталізації інформації
до департаменту екології та природних ресурсів Херсонської ОДА, яке було відповідно
спрямовано до ПрАТ «Укргідроенерго» (додаток 10-2). Для всебічного аналізу впливів
планованої діяльності на роботу філії «Козацька» ТОВ СП «Нібулон» розробниками звіту
листом від 15.02.2019 р. було спрямовано запит на отримання уточнюючої інформації, яка і була
надана листом від 25 березня 2019 р. (Додаток 10-3). Для проведення натурних спостережень
автори звіту та представники ПрАТ «Укргідроенерго» 15.05.2019 відвідали філію «Козацька»
ТОВ СП «Нібулон» та провели консультаційну зустріч з керівництвом філії (рис. 10.1).

Рис.10.1. Візит розробників звіту та ПрАТ «Укргідроенерго»
до філії «Козацька» ТОВ СП «Нібулон» 15.05.2019.
Для уточнення та врахування зауважень, що надійшли від НПП «Нижньодніпровський»
у м. Херсон 16.05.2019 р. проведено зустріч розробників звіту з керівництвом Парку. Попередні
висновки Звіту були презентовані на засіданні науково-технічної ради парку 05.06.2019 р. (Рис.
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10.2, Витяг із протоколу № 7 засідання науково-технічної ради НПП «Нижньодніпровський»
(Додаток 10-4)1.

Рис. 10.2. Засідання НТР НПП
«Нижньодніпровський»
05.06.2019 р.

Проектні матеріали тому 1643-8-Т1 «Підготовка території будівництва Каховської ГЕС2. Розробка заходів у нижньому б’єфі пов’язаних зі зміною уровенного режиму» передані за
узгодженням сторін на запит приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий
комплекс «КУРС», що проводить роботи щодо розроблення Проекту організації території НПП
«Нижньодніпровський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних
комплексів і об’єктів для врахування у Проекті організації (додаток 10-5).
Враховуючи необхідність інформування громадськості щодо діяльності, що необхідно
враховувати під час підготовки Плану управління басейном р. Дніпро та відповідне зауваження
НЕЦУ, під час засідання Басейнової ради Нижнього Дніпра відбулось обговорення презентації
розробників Звіту з ОВД щодо прогнозів можливих впливів планованої діяльності будівництва
та експлуатації Каховської ГЕС-22. Інформацію стосовно прогнозу впливу будівництва та
експлуатації ГЕС-2 на водні екосистеми Каховського водосховища та пониззя Дніпра прийнято
до відома. (Протокол № від 16 травня 2019 р. засідання Басейнової ради Нижнього Дніпра,
(додаток 10-6)). Відповіді на зауваження громадськості наведені в таблиці 10.1.

1

https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/gidroenergetiki-nalagodzhuyut-vzaemodiyu-z-nacionalnimi-parkami ;
http://nppn.org.ua/news/some-zasidannya-ntr

2

https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/u-khersoni-vidbulosya-zasidannya-baseynovoi-radi-nizhnogo-dnipra
https://drive.google.com/file/d/1vxn0oc5PYPSzs-rhl4EOwEolgKq0p8wd/view
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Таблиця 10.1. Питання громадськості та відповіді на них
Враховано
повністю/
№
враховано
п/п
Зауваження (цитата з оригінального тексту)
частково/
Відповідь
обґрунтов
ано
відхилене
НОВОКАХОВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Наведені у п. 3 територіальні альтернативи (1,2,3): Враховано Відповідно до меж та режимів використання зон охорони пам’ятки
відносно розміщення каналу варіант 3 є цілком повністю
архітектури національного значення – Дозорна (оглядова) башта в
неможливим, тому що він ігнорує розміщення саме
с. Веселому, вул.Свиридова,6, Бериславського району Херсонської
у цьому місті пам’ятки національного значення
області, затверджених Наказом Міністерства культури України №
Башти Витовта і взагалі не може розглядатися.
647 від 20.08.2019 (додаток 10-7), для забезпечення збереження
Прийняте територіальне розміщення ГЕС-2 теж не
Башти Вітовта в документації стадії Проект будівництва
задовольняє умовам збереження пам’ятки історії та
Каховської ГЕС-2 вісь споруд ГЕС-2 зміщена в бік русла ріки на 50
архітектури, тому що значно змінює ландшафт
м (більш детально див. розділ 1).
1
навколо пам’ятки - практично уся рослинність
Башта будувалась на вапняковому високому березі Дніпра.
вздовж берегової лінії буде знесена, також видовий
Оточуюча рослинність була типовою для степу. Історичний
зв'язок з Дніпром буде розірвано: з’являться
ландшафт було частково трансформовано у XIX сторіччі під час
бетонні конструкції греблі, інші гідротехнічні
інтенсивного житлового та господарського будівництва та
споруді; а при експлуатації (після будівництва)
докорінно змінено під час будівництва Каховського гідровузла і в
ГЕС-2 доступ до води буде заборонено (охоронна
більш пізній час. Зараз фундамент Дозорної (оглядової) башти
зона ГЕС – з'явиться металевий паркан). Необхідно
оточений берегозахисними бетонними плитами правобережної
розглянути ще альтернативи розміщення більш
земляної греблі (рис. 10.3).
реальні та розумні.
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№
п/п

Зауваження (цитата з оригінального тексту)

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

Рис.10.3. Сучасний
стан
Дозорної
(оглядової) башти

2

В розділі «Вплив на культурну спадщину» вказані Враховано
рішення, які ще не узгоджені з Міністерством частково
культури, згідно Закону України «Про охорону
культурної спадщини» ст.5 п. 19,20 – не визначені

Рослинність між баштою та водосховищем, серед представників
якої є інвазійні види, знаходиться на насипному ґрунті. Проектом
передбачено відновлення зелених насаджень з урахуванням їх
естетичної, екологічної та рекреаційної цінності. В с. Веселому
зберігається доступ жителів до води, як вище, так і нижче за
течією.
Охоронні зони пам’ятки архітектури затверджені у варіанті
«Проект охоронних зон пам’ятки архітектури – башти Вітовта»,
що було передано на розгляд в Мінкультури 23 квітня 2018 р.
Протоколом № 138 засідання Науково-методичної ради з питань
10-4

№
п/п

Зауваження (цитата з оригінального тексту)

режими проведення робіт в охоронних зонах
пам’ятки, не призначені відповідні охоронні
заходи («Проект охоронних зон пам’ятки
архітектури – башти Витовта» передано на розгляд
в Мінкультури 23-го квітня 2018 року).
Заходи, що пропонуються у проекті не
обґрунтовані, не враховують існуючий стан
довкілля - так звана протифільтраційна завіса
вздовж вул. Свиридова для захисту башти не має
сенсу, вона прямує по корінням існуючого
зеленого масиву с північного боку башти, де не має
чого фільтрувати.
Розміщення башти у котловані будівництва,
практично посеред будівельного майданчику,
серед жорсткого перетворення рельєфу, про який
пишуть в повідомленні, з величезною кількістю
механізмів, машин, пилі, бруду на довгий термін
будівництва - без сумніву приведе до погіршення
стану споруди - єдино уцілілої середньовічною
спорудою на півдні України та довкілля.

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

охорони культурної спадщини Міністерства культури України
охоронні зони і режими їх використання було схвалено, Наказом
Міністерства культури України №647 від 20.08.2019 (додаток 10-7)
– погоджено. Втручання буде мінімізовано. Протифільтраційна
цементаційна завіса, запроектована з урахуванням результатів
геологічних досліджень та багаторічних спостережень ПрАТ
«Укргідропроект» за станом фільтрації води з водосховища у
нижній б’єф. Наочним підтвердженням такого фільтрування є
існування явища, що відоме під туристичною назвою «Унікальні
водоспади в степах Херсонщини» у с. Козацьке (див. розділ 3.10).
Повідомлення про плановану діяльність, оприлюднені матеріали
проекту стадії ТЕО не дають підстав робити висновки щодо
розміщення башти «у котловані будівництва посеред будівельного
майданчику». Таке твердження не відповідає проектній
документації. Технології, що застосовуватимуться для захисту
башти та безпосередньо під час будівництва, не передбачають
понаднормових вібрацій або факторів, що матимуть суттєвий
негативний вплив на стан башти.
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Зараз правий берег Дніпра у нижньому б’єфу Враховано Відновлення існуючої цементаційної від ПК 0,00 правобережної
дренує воду водосховища яскравим явищем - так повністю
земляної греблі у північно-західному напрямку в бік с. Веселого
звані «Унікальні водоспади в степах Херсонщини»
покликане знизити ризик розмивання карсту від фільтраційних
- «плаче» весь берег, руйнується несуча кора
процесів, що зменшить ризики для споруд населених пунктів
ґрунту під будинками та спорудами смт. Козацьке,
Веселе та Козацьке, але водночас, може вплинути і на водність
маєтком князя Трубецького та інші. Потоки води
водоспадів, які виникли як наслідок дренування вод водосховища.
настільки могутні, що проробили рукава та карсти
Обсяги дренованої води та стан дренажних водоприймальних
в кам’яної породі схилів. Це потрібно вивчати та
лотків у тілі земляної греблі, що існує, контролюються та
прийняти заходів до можливого екологічного лиха
обслуговуються кваліфікованим персоналом Каховської ГЕС
- вимивання фунту оснований споруд, - нажаль в
відповідно до затверджених регламентів. Відповідно до проекту,
даному проекті це не передбачено. Навпаки - русло
нові водовідвідні дренажні лотки будуть виконані із збірного
каналу ще наближається до селища.
залізобетону, шви яких матимуть відповідні протифільтраційні
властивості. У планованій зоні будівництва, а також нижче за
течією Дніпра ПрАТ «Укргідропроект» експлуатує свердловини з
п’єзометрами для спостереження за рівнем ґрунтових вод.
MAMA-86-Нова Каховка
Новокаховська міська громадська екологічна організація
Через зміну клімату останнім часом є тенденція до Враховано
За даними В.І. Пічури, викладеними автором в статті «Зональні
зменшення кількості опадів, що може прямо повністю
закономірності вікових змін клімату на території басейну р.
вплинути на обміління русел річки Дніпро та
Дніпро», що надрукована у Віснику Дніпропетровського
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Каховського водосховища. Через це є ризик
нестачі води для господарських потреб населення,
зрошення та відтворення рибних запасів, а також
обслуговування
потреб
промисловості
та
енергетики
навіть
при
нинішніх
умовах
водокористування.

Враховано
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враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

державного аграрно-економічного університету» № 2(44) за 2017
р., с. 62–73, кліматичні зміни в дослідженому регіоні мають
циклічний характер. Початок XXI ст. знаходиться на максимумі 90річного циклу середньорічних змін опадів. Крім того, розрахунок
водності річки виконаний для 119-річного стоку р. Дніпро і
викладений у розділі 3 Звіту, доводить можливість раціонального
використання стоку шляхом будівництва ГЕС-2. Проект
будівництва Каховської ГЕС-2 не передбачає збільшення об’єму
води, порівняно з тим, що зараз скидається через Каховський
гідровузол. За рахунок того, що режим роботи гідровузла буде
переведений з базисного режиму роботи у піковий, а також
враховуючи можливість узгодженої роботи з ДніпроГЕС 1, 2,
покращиться якість електроенергії (частотні характеристики) та
надійність енергосистеми України.
Детальніше дані розрахунків стоку в різних режимах експлуатації
станції викладені в розділі 5 та в книгах Проекту 1643-8-Т1
«Підготовка території будівництва Каховської ГЕС-2.Розробка
заходів у нижньому б’єфі пов’язаних зі зміною уровенного
режиму» та 1643-7-Т2 «Моделювання уровенного режиму
нижнього б’єфу Каховської ГЕС-2».
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Каховське водосховище є останнім басейном серед Враховано Будівництво ГЕС-2 буде вестись переважно в тілі існуючої
каскадів ГЕС на Дніпрі і його донні відкладення повністю
правобережної греблі, побудованої в 1954 р., та на прилеглій до неї
являються по суті сховищем різного типу
акваторії, яка буде відсічена від водосховища на час будівництва
забруднень. Причиною цьому є те, що вище по
підвідного каналу і водоприймача тимчасовою насипною греблею і
руслу р. Дніпро, і на березі Каховського
осушена для будівництва цих споруд. Середня глибина річки в
водосховища, знаходиться велика кількість
місці зведення цих споруд не перевищує 1,3–3 м і відсутні донні
промислових підприємств, які доволі часто
відкладення, про які йдеться. Ані під час будівництва ГЕС-2, ні під
шкідливо впливають на стан води р. Дніпро. При
час експлуатації рівневі режими Каховського водосховища не
цьому також потрібно наслідки Чорнобильської
будуть змінюватись порівняно з такими, що існують зараз, тобто
трагедії.
додаткових порушень відкладень за рахунок хвиль чи змін
Активні дії по розбудові Каховської ГЕС-2
рівневого режиму не відбуватиметься.
можуть погіршити якість річної води, а також ще й
Прогнозується тимчасове зменшення прозорості води у НБ за
підземних вод як поруч з Каховською ГЕС-2, так і
рахунок потрапляння у воду на певних етапах будівництва часток
нижче по Дніпру
ґрунту. Додаткові джерела хімічного забруднення, за умови
дотримання
проектних
умов,
відсутні.
Централізоване
водопостачання у м. Нова Каховка, с. Веселе та Козацьке
здійснюється з свердловин, водоносні горизонти, з яких
забирається вода, ізольовані від впливу будівництва.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК
«НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ»
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Врахувати завдану шкоду видам тваринного та Враховано Вплив на тваринний та рослинний світ в зоні впливу планованої
рослинного світу, що включені до Червоної книги повністю
діяльності, зокрема на раритетні види флори та фауни включені до
України. Зокрема, даний вид діяльності може
3-го видання Червоної Книги України, викладені у Розділі 5 на
вплинути на 17 раритетних видів, включених до 3підставі досліджень Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН
го видання Червоної книги України (2009) та 18
України та відділу ботаніки Національного науково-природничого
видів рослин Червоного списку Херсонської
музею НАН України в 2014 та 2018 р. Для окремих видів вплив
області.
характеризується або як відсутній, або постійний, негативний та
незначний. Для реофільних тварин та рослин вплив постійний,
позитивний та незначний. Заходи із зменшення негативного впливу
на види раритетної фауни та флори, запропоновані спеціалістами
НПП «Нижньодніпровський» включені в розділ 7.
Визначити вплив мезофітизації флори на загальний Відхилене Відповідно до досліджень, що проведені фаховими установами
стан екосистеми плавнів, унікальної рівнинної
НАН України, екосистеми плавнів не зазнають додаткових
річки Дніпро;
негативних впливів планованої діяльності. Більш детально див.
розділ 5.
Обрахувати вплив, що має бути здійснений на 12 Враховано Вплив на угруповання рослин, що включені до Зеленої книги
угруповань рослин, що включені до Зеленої книги повністю
України (2009) в зоні впливу планованої діяльності, зокрема на
України (2009), зокрема рдесника сарматського,
раритетні види флори та фауни включені до 3-го видання Червоної
плавуна щитолистого, стрілолисту стрілолистого
Книги України, викладені в розділі 5 на підставі досліджень
та ін.
фахівців відділу ботаніки Національного науково-природничого
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Визначити прогнозований вплив на водно-болотне Відхилене
угіддя міжнародного значення «Дельта р. Дніпро»
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 1995 року № 935 «Про
заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які
мають міжнародне значення»), що знаходиться в
межах Парку і має природоохоронну, рекреаційну,
наукову, естетичну цінність та міжнародне
значення головним чином як місця оселень
водоплавних птахів. Зокрема, будівництво дамб і
гребель може спричинити втрату і деградацію
унікального водно-болотного угіддя «Дельта р.
Дніпро», що може призвести до зменшення
біорізноманіття;

Врахувати, що територія Парку включена до Враховано

Відповідь

музею НАН України.
Проект не передбачає будівництва нової греблі – Каховська ГЕС-2
розташовуватиметься в тілі правобережної земляної греблі, що
існує. Об’єм води, що скидатиметься протягом доби, не змінюється
порівняно з існуючим зараз і надалі визначатиметься Правилами
експлуатації Дніпровських водосховищ. Зміняться рівневі та
швидкісні режими Дніпра у нижньому б’єфі. Так, максимальні
коливання рівнів води в розрахунковому створі м. Херсон (61,8 км
від гідровузла) при роботі Каховських ГЕС-1 + ГЕС-2 всією
планованою потужністю протягом 3 годин становитиме 28 см, а у
планованому піковому режимі (2 години зранку і 2 години ввечері)
– 24 см. (Таблиця 5.11). Порівняно з коливанням рівня води,
зумовленим роботою Каховської ГЕС-1, підвищення складатиме 6
(шість) см. Такі коливання рівнів менше, ніж добові та сезонні
природні коливання, спричинені вітровими нагонами та сейшами.
Відповідно до досліджень, що проведені фаховими установами
НАН України водно-болотні угіддя міжнародного значення
«Дельта р. Дніпро» не зазнають додаткових негативних впливів
планованої діяльності. Більш детально див. розділ 5.
Проектовані режими експлуатації Каховського гідровузла не
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об’єктів Смарагдової мережі Європи, що є умовою повністю
спричинять додаткових негативних впливів об’єктам Смарагдової
для збереження природної фауни, флори та оселищ
мережі. Вплив обмежуватиметься ділянкою НПП, що входить до
зони регульованої рекреації – о. Козацьким. Розділ 7 Звіту містить
всі запропоновані фахівцями парку рекомендовані компенсаційні
заходи викладені в листі № 532/01 від 17.09.2019 (додаток 10-8).
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ
У п. 2 повідомлення вказується на позитивне Враховано Позиція представників місцевих громад, що була оприлюднена під
рішення Веселівської сільської та Козацької повністю
час громадських слухань на етапі обговорення проекту стадії ТЕО
селищної громад щодо розміщення Каховської
зафіксована у відповідних протоколах (Розділ 1).
ГЕС-2 за результатами громадських слухань,
Процедура підготовки звіту відбувалась в умовах прозорості і
обговорення та підтримку на громадських
відкритості. Зокрема, з метою інформування зацікавленої
слуханнях результатів ОВНС. Насправді, позиція
громадськості про попередні висновки ОВД проведено низку
місцевих громад не була однозначною і більшість
зустрічей та консультацій з представниками та керівниками
не підтримувала цей проект, про що свідчить
місцевих громад, бізнесу, територій ПЗФ, членами Басейнової ради
місцева преса. Втім, згідно Закону України «Про
нижнього Дніпра. Інформація про такі зустрічі висвітлювались на
оцінку впливу на довкілля» дана діяльність
відповідних інтернет-ресурсах (див. посилання на початку розділу).
підпадає оцінці впливу на довкілля, в процесі якої
Громадське обговорення Звіту з ОВД відбудеться відповідно до
має бути розроблено звіт з ОВД (ст. 6 Закону про
вимог чинного законодавства, зокрема Ст. 7 Закону про ОВД.
ОВД) та проведено громадське обговорення з
метою виявлення, збирання та врахування
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зауважень і пропозицій громадськості до
планованої діяльності (ст. 7 Закону про ОВД).
Вважаємо попередні матеріали та проведені раніше
громадські слухання не правомочними щодо
прийняття будь-яких рішень відносно будівництва
Каховської ГЕС-2, як такі, що суперечать діючому
законодавству
України.
Звертаємо
увагу
Департаменту екології і природних ресурсів
Херсонської
обласної
адміністрації
щодо
уникнення подібного тиску на місцеві громади в
процесі громадського обговорення та громадських
слухань проекту, із забезпеченням інформування
громад
щодо
можливості
їх
вільного
волевиявлення.
У п. 2 повідомлення зазначається, що ПрАТ Враховано
«Укргідроенерго»
отримало
позитивний повністю
Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» на
проектну документацію стадії ТЕО. Втім,
зазначаємо, що рішення щодо провадження
планової діяльності, що підлягає оцінці впливу на

Відповідь

На момент отримання позитивного Експертного звіту (висновку)
державної експертизи проектної документації будівництва чинне
законодавство не передбачало процедури ОВД.
Експертиза виконує перевірку проектних рішень на відповідність
вимогам нормативних документів, що є необхідною процедурою
контролю якості і безпечності проекту, але не приймає буть яких
10-12

№
п/п
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Зауваження (цитата з оригінального тексту)

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

довкілля, в тому числі і Каховської ГЕС-2,
ухвалюється з врахуванням висновку з оцінки
впливу на довкілля діяльності (ст. 11 Закону про
ОВД). Звертаємо увагу Департаменту екології і
природних
ресурсів
Херсонської
обласної
адміністрації щодо необхідності донесення до
зацікавлених сторін об’єктивної інформації
стосовно процедури ухвалення рішень.
Наведені у п. 2 технічні альтернативи Враховано
(парогазова установка, ВЕС, СЕС) відносно повністю
планованої діяльності є цілком виправданими. У
Звіті з ОВД, відповідно до ст. 6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля», мають бути
проаналізовані
сукупні
екологічні
впливи
альтернативних рішень для визначення найбільш
прийнятного варіанту з екологічної точки зору.

Відповідь

рішень щодо провадження планованої діяльності.
Заходи із залучення зацікавлених сторін до обговорення проекту
Звіту та напрацювання пропозицій щодо компенсаційних заходів,
що здійснювались розробниками Звіту, викладені на початку
поточного розділу.

Рішення щодо вибору технічної альтернативи та варіанту
будівництва Каховської ГЕС-2 є компетенцією науково-технічної
ради ПрАТ (тоді ПАТ) «Укргідроенерго» та затверджено
Протоколом засідання НТР від 3 червня 2014 р.
ТЕО «Будівництво Каховської ГЕС-2» у встановленому чинним
законодавством України порядку було схвалене розпорядженням
Кабінетом Міністрів України від 10.03.2017 р. № 156-р .
Екологічні обмеження альтернативних рішень описані у розділі 2.
Рішення щодо вибору основного варіанту проектування
затверджено з урахуванням необхідності підвищення надійності
функціонування об’єднаної енергосистеми України в умовах
зростання генерації СЕС та ВЕС, потреб кінцевих споживачів,
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Зауваження (цитата з оригінального тексту)

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Звертаємо увагу, що посилання на те, що Враховано
розміщення ВЕС та СЕС займає «в рази більшої повністю
площі» порівняно із ГЕС не є об’єктивним та не
може бути критерієм вибору одного чи іншого
проекту. Також не може бути таким критерієм
термін експлуатації станцій, зокрема ВЕС та СЕС.
Наголошуємо на необхідності комплексного
оцінювання впливів на довкілля альтернативних

Відповідь

екологічних наслідків прогнозованих в ОВНС (процедури, що діяла
на час прийняття рішення), та економічної доцільності планованої
діяльності для суб’єкта господарювання.
В звіті ОВД, додатково до технічних альтернатив, що були
розглянуті на попередньому етапі планування, розглянута технічна
альтернатива 4 – акумуляторне сховище електричної енергії. Попри
привабливість використання акумуляторних сховищ для
частотного регулювання енергосистеми, таке рішення не
забезпечує додаткових генеруючих потужностей, не вирішує
проблеми раціонального використання енергії повеневих вод,
оптимізації злагодженого режиму роботи двох гідровузлів нижньої
течії р. Дніпро (Дніпровського і Каховського).
Комплексна оцінка вибору варіанту проекту Каховської ГЕС-2
базується, крім наведених даних щодо площі та терміну
експлуатації альтернативних варіантів, ще на тому, що станом на
січень 2019 р. у південних областях України різними суб’єктами
господарювання введено в експлуатацію понад 1 ГВт встановленої
потужності СЕС та ВЕС, генерація яких не синхронізована за
часом з піками споживання електроенергії, отже, вимагає
балансування генеруючими потужностями, що працюють від
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Зауваження (цитата з оригінального тексту)

варіантів для визначення найбільш прийнятного.

11

У п. З повідомлення наведені 3 територіальні
альтернативи, які, на жаль, всі зосереджені в межах
дамби Каховського водосховища. Вважаємо, що
будівництво такого об’єкту потребує розгляду
більш широких в територіальному розміщенні
альтернатив.
Наголошуємо,
що
Каховське
водосховище є чи найбільш критичним з огляду на
екологічний стан серед каскаду Дніпровських
водосховищ. Науковцями та громадськістю

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

інших джерел (енергоносії, енергетичний потенціал води).
Інвестиції в будівництво ВЕС і СЕС, що реалізуються в Україні,
розраховані на ситуативну економічну доцільність генерації
електричної енергії за умов використання «зеленого тарифу», в той
час як проект Каховської ГЕС-2 спрямований на довгострокове
підвищення надійності функціонування ОЕС України, в тому числі
і для розвитку інших технологій відновлюваної енергетики,
раціонального використання вже існуючих водосховищ та ГЕС
Дніпровського каскаду, а також досягнення більш оптимального
для водних екосистем пониззя Дніпра гідрологічного режиму.
Більш детально див. розділи 1, 5.
Під час розгляду ТЕО розглянуто п’ять альтернатив розміщення
ГЕС-2. Альтернативи з будівництвом нової греблі не розглядались
з огляду на комплекс факторів, серед яких їх екологічна
небезпечність та економічна недоцільність. Рекомендований
варіант має незаперечні переваги перед альтернативними, крім
іншого в розрізі незначного екологічного впливу (що не призведе
до погіршення екологічного стану пониззя Дніпра) та безпечної
експлуатації (розділи 1, 5).
Перспектива спуску водосховищ Дніпровського каскаду не
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Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

пропонується рішення щодо покращення його
стану шляхом зниження підпірного рівня, що
дозволить зменшити площу затоплених земель,
зменшити площу мілководдя. З огляду на останнє
вдається не доречним розвиток Каховського
гідровузла. Натомість варто оцінити ті вигоди і
переваги, які можуть бути отримані в результаті
зниження рівня Каховського водосховища.

12

У п. 4 повідомлення йдеться про соціально- Враховано
економічний вплив планованої діяльності, опис повністю
якого
зводиться
до
переваг
отримання
електроенергії та інвестиції у регіон. При цьому не
зазначено, що такі інвестиції будуть мати
короткостроковий характер і обмежаться періодом
будівництва об’єкту (3 роки). Натомість
продовження терміну зарегулювання
р.
Дніпро,
зокрема
створення
Каховського
водосховища,
несе
комплексні
негативні

Відповідь

закріплена в жодному стратегічному (галузевому, регіональному,
загальнонаціональному) законодавчому акті чи нормативному
документі. Саме зниження рівня Каховського водосховища нижче
14 м (рівень навігаційного спрацювання) матиме довготермінові
негативні екологічні наслідки, серед яких хімічне забруднення
пониззя Дніпра, втрата нерестовищ цінних промислових видів риб,
пов’язана з цим втрата джерела водопостачання низкою
бюджетоутворюючих промислових підприємств та майже 500 000
га зрошуваних земель (за матеріалами книги проекту 1645-1-Т1 та
Звіту Інституту гідробіології НАН України)
Проект будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 не
передбачає змін рівневого режиму водосховища. Відповідно,
планована діяльність не підсилить зазначені негативні явища
(пов’язані із затопленням родючих земель, підтопленням
територій, абразією берегів, замуленням водосховищ, погіршенням
якості поверхневих вод тощо). Питання про спуск водосховища
знаходиться за межами проекту і не розглядається. В НБ
прогнозується позитивний вплив на водні екосистеми –
покращаться гідрологічні умови у придаткових водоймах, зросте їх
самоочисна здатність (розділи 5, 12). Коливання рівнів води
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соціально-економічні
впливи
пов’язані
із
затопленням родючих земель, підтопленням
територій,
абразією
берегів,
замуленням
водосховищ, погіршенням якості поверхневих вод
тощо. Реалізація проекту внаслідок збільшення
коливання рівня води в р. Дніпро нижче дамби
водосховища (до 1,5 м), також може призвести до
підтоплення житлових будинків розташованих
поруч із береговою лінією, затоплення пляжів в м.
Нова Каховка та прибережних зон, існуючої
дренажної системи. В Звіті з ОВД мають бути
оцінені соціально-економічні впливи при різних
сценаріях розвитку Каховського гідровузла, в тому
числі і «нульовий» сценарій і сценарій поступового
зниження НПР водосховища.

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

визначаються діючими правилами експлуатації. У проектованому
варіанті у піковому режимі експлуатації 2 год зранку і
2
год ввечері, спостерігатиметься зростання амплітуди коливань в
розрахунковому створі Каховської ГЕС на 48 см, а в
розрахунковому створі м. Херсон (61,8 км від гідровузла) – 6
(шість) см.
Оскільки Ст. 89 Водного Кодексу України № 214/95-ВР від
06.06.95 р. забороняє будівництво будь-яких споруд (крім
гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та
лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок
автомобілів, житлової забудови в зоні проходження весняного
водопілля (розрахунковий рівень якого перевищує попуски при
будь-яких режимах роботи Каховської ГЕС-1+ГЕС-2), підтоплення
житла внаслідок планованої діяльності виключене. Саме існування
водосховища є ключовим елементом у протипаводкових заходах.
Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду (2003) у
період нересту передбачають регулювання рівня Каховського
водосховища в межах 40 см, що не несе загроз і не обмежує
діяльність населення. Рекреаційна інфраструктура м. Нова Каховка
від реалізації проекту виграє серед іншого за рахунок можливості
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ано
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У п. 6 повідомлення наведено посилання на розділ Враховано
ОВНС проекту на стадії ТЕО. Зазначаємо, що повністю
підготовка зазначеного розділу ОВНС здійснена у
2015 р., і він не має правової сили в процесі оцінки
впливу на довкілля.
У п. 6 повідомлення серед екологічних та інших Враховано
обмежень планованої діяльності, не наведено повністю
обмеження пов’язані з:
• існуючими
об’єктами
природнозаповідного фонду;
• необхідністю збереження рідкісних видів
флори та фауни;
• перспективами
розвитку
екомережі
України;
• об’єктами Смарагдової мережі;

Відповідь

влаштування «набережної» – пішохідно-велосипедної зони вздовж
Дніпра, використовуючи за основу берегозахисну споруду, що буде
збудовано в рамках проекту.
Більш детально соціально-економічні впливи розглянуті в розд. 5.
ОВНС 2015 р. виконана відповідно та згідно до чинної на той час
процедури. Фахові дослідження виконані провідними науковими,
дослідними та проектними інститутами (Див. таблицю 1.1.).
Матеріали досліджень не втратили своєї актуальності, втім для
складання Звіту з ОВД були доповнені додатковими авторськими
дослідженнями та матеріалами (див. таблицю 1.2).
Опис об’єктів ПЗФ наведено в розділі 3 Звіту. Потенційні впливи
планованої діяльності на об’єкти ПЗФ, необхідністю збереження
рідкісних видів флори і фауни, прогнозовані в розділі 5. Терміни
експлуатації Каховського водосховища законодавчо не обмежений.
Технічно, проведені в останні роки роботи на гідроспорудах
Дніпровського каскаду дозволяють суттєво продовжити їх термін
та експлуатацію порівняно з проектованою.
Показники міцності і стійкості залізобетонних споруд Каховської
ГЕС-2 розраховані спеціалістами ПрАТ «Укргідропроект (розділи
1, 8) та задовольняють вимоги, встановлені ДБН. Проектоване
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• необхідносте
впровадження
положень
Водної Рамкової Директиви, зокрема у частині
досягнення цілі доброї якості поверхневих вод;
• низькими міцностними характеристиками
основи дамби Каховського водосховища та
забезпечення стійкості дамби;
• здатністю ґрунтів до просідання в районі
будівництва;
• ерозією берегової лінії Каховського
водосховища;
• розмиванням правого берегу р. Дніпро
нижче планованої ГЕС та острову Козацький в разі
реалізації планованої діяльності;
• продовження експлуатації Каховського
водосховища;
• необхідністю врахування зон охорони
пам’ятки національного значення Дозорної
(оглядової) башти.
У п. 6 повідомлення відсутнє об’єктивне Враховано
порівняння екологічних та інших обмежень повністю

Відповідь

конструктивне рішення гідроспоруд Каховської ГЕС-2 пройшло
державну експертизу проектної документації будівництва і
розраховано на 100-річний термін експлуатації.
Проект будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 не
передбачає змін рівневого режиму водосховища. Відповідно,
планована діяльність не посилить ерозію берегової лінії.
Заходи з захисту берегів та берегоукріплення, в тому числі і на о.
Козацькому викладені в томі проекту 1643-8-Т1 «Підготовка
території будівництва Каховської ГЕС-2. Розробка заходів у
нижньому б’єфі пов’язаних зі зміною уровенного режиму»,
матеріали якого викладені у розділі 7 Звіту.
В проекті враховано межі та режими використання зон охорони
пам’ятки архітектури національного значення – Дозорної
(оглядова) башта в с. Веселому, вул.Свиридова,6, Бериславського
району Херсонської області, затверджені Наказом Міністерства
культури України №647 від 20.08.2019 (додаток 10-7).

Враховано повністю, відповідь на питання 9.
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16

Зауваження (цитата з оригінального тексту)

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

планованої діяльності з усіма технічними
альтернативами.
У п. 7 повідомлення відсутній опис по суті еколого Враховано
- інженерної підготовки і захисту території. повністю
Зокрема,
не
наведено
інформації
щодо
необхідності:
• укріплення берегової лінії в районі
створення підвідного каналу;
• облаштування протифільтраційної завіси;
• проведення заходів із виключення впливу
на пам’ятки національного значення Дозорної
(оглядової) башти;
• вирішення задачі забезпечення стійкості
греблі після втручання в її тіло;
• видалення зелених насаджень;
• перенесення оселищ рослин і тварин в
результаті знищення частини правого берегу
Каховського водосховища;
• облаштування протизсувних споруд;
• запобігання просідання ґрунтів тощо.

Відповідь

Заходи, пов’язані із зміною рівневого режиму, в тому числі
укріплення берегової лінії в районі створення підвідного каналу і
берегоукріплення
в
нижньому
б’єфі;
облаштування
протифільтраційної завіси; видалення зелених насаджень описані в
розділі 5.
Будівництво Каховської ГЕС-2 вплине на частину земельної
ділянки урочища «Солов’їний гай», що виникло на намивних
ґрунтах під час будівництва правобережної земляної греблі
Каховської ГЕС. Рослинність (розділ 3). У зв’язку з сучасним
потужним антропогенним та техногенним навантаженням
територія не має цінності для збереження видів та оселищ, що
охороняються. Звіт містить рекомендацію врахувати в проекті
озеленення та перевлаштування лінійних споруд відновлення або
створення безперешкодного коридору вздовж Дніпра міграції для
дрібних ссавців, амфібій та рептилій.

10-20

№
п/п

17

18

Враховано
повністю/
враховано
Зауваження (цитата з оригінального тексту)
частково/
Відповідь
обґрунтов
ано
відхилене
Пункт 8 повідомлення містить перелік видів Враховано Звіт з ОВД складений відповідно до чинного законодавства і
можливого впливу на довкілля на базі виконаної у повністю
містить розширений порівняно із ОВНС 2015 р. перелік та аналіз
2015 р. оцінки впливу на навколишнє середовище.
можливих впливів.
Наголошуємо, що цей як перелік так і наведені у п.
Позиція представників місцевих територіальних громад щодо
8 результати згаданого ОВНС не є правомочними в
будівництва Каховської ГЕС-2, висловлена під час громадських
процесі оцінки впливу на довкілля. Також
слухань, зафіксована в оформлених відповідно до чинного
вважаємо некоректним наведення в п. 8 результатів
законодавства України протоколах громадських слухань та
громадських обговорень 2016 року, щодо яких є
опублікованих
повідомлень
про
результати
проведених
свідчення стосовно їх фальшування, що наведені в
громадських слухань в засобах масової інформації (газета «Маяк»
публікаціях газети «Днепровский проспект» (№ 10
№ 15 (10 019) від 09.04.2016 р., газета «Нова Каховка» № 15 (1274)
від 2.03.2016, № 13 від 23.03.2016).
від 06.04.2016 р.; газета «Новий день» від 06.04.2016 р.). Матеріали
проведених громадських слухань розміщені на сайті компанії
ПрАТ «Укргідроенерго» (розділ 1) та відкриті для громадськості.
Будь яка публікація в засобах масової інформації є відображенням
суб’єктивної позиції її автора. Оскарження результатів слухань
було можливе у встановленому законодавством порядку.
Пункт 8 Впливи на соціально-економічні умови.
Враховано Результати аналізу можливих соціально-економічних наслідків
Викликає подив прогноз «омолодження повністю
планованої діяльності не дають підстав для статистично значущого
статевої структури населення», як і більш
прогнозування змін демографічної структури регіону. Втім, ПрАТ
зрозумілий
прогноз
омолодження
вікової
«Укргідроенерго» комплектує підприємство персоналом на
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19

Зауваження (цитата з оригінального тексту)

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

структури населення, але який вбачається більше
як фантазія від авторів повідомлення.
В переліку впливів на соціально-економічні
умови відсутні наступні:
• впливи пов’язані з обмеженням пропускної
здатності дамби Каховського водосховища в період
будівництва (3 роки) та очікуване погіршення
транспортного сполучення;
• впливи затоплення і підтоплення територій
від дамби Каховського водосховища до м. Херсон;
• впливи від продовження експлуатації
Каховського водосховища
Пункт 8 Впливи на природне середовище.
Враховано
В переліку впливів відсутні впливи на клімат і повністю
мікроклімат, впливи на геологічне середовище, а
також відсутній опис системи управління
відходами.
Перелік інших впливів не є вичерпним,
пропозиції до його уточнення та рівня деталізації
досліджень наведений нижче.

Відповідь

конкурсній основі, що виключає дискримінацію за віком чи статтю
і дає можливість залучити активну фахову молодь.
Пропускна спроможність греблі та транспортне (залізничне,
автомобільне) та пішохідне сполучення на час будівництва не
обмежуватиметься. Впливи та відповідні заходи, пов’язані із
зміною рівневого режиму, в тому числі укріплення берегової лінії
в районі створення підвідного каналу і берегоукріплення в
нижньому б’єфі, описані в розділі 5 Звіту.
Існування Каховського водосховища розглядається як
«нульовий», або базовий сценарій. Реалізація проекту не змінить
status quo.
Мікроклімат місцевості, що межує з Каховським водосховищем,
сформувався під його впливом.
Тверді побутові відходи, розрахунковий об’єм яких наведений в
розділі 5, вивозитимуться за договором з підприємством з Нової
Каховки, що нині обслуговує с. Козацьке, с. Веселе та Каховську
ГЕС. Збір рідких, в тому числі каналізаційних відходів
відбуватиметься асенізаційними машинами спеціалізованого
комунального підприємства на підставі договору. На період
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Зауваження (цитата з оригінального тексту)

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Пункт 11 повідомлення не містить опису Враховано
планованого обсягу досліджень та рівня деталізації частково
інформації, всупереч вимогам Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля». Вважаємо, що
при підготовці Звіту з ОВД, зокрема, мають бути
проведені наступні дослідження в таких обсягах:
• клімат та мікроклімат - має бути створена
локальна кліматична модель, виконані прогнозні
розрахунки зміни мікроклімату, в тому числі
враховано зміни інтенсивності випаровування та
зміни
температури
поверхневих
вод
приповерхневого шару повітря, оцінені ареали
поширення таких змін.
геологічне середовище:
- підземні води - має бути створена
регіональна геофільтраційна модель, що включає
території впливу можливої діяльності Каховської

Відповідь

експлуатації запроектовано ЛОС.
Вплив на геологічне середовище описаний в розділі 5. Він матиме
локальний характер.
Повідомлення складено відповідно до вимог Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля». Будівництво Каховської ГЕС-2 не
створює додаткових чинників, що можуть негативно вплинути на
клімат та мікроклімат, зокрема площа водного дзеркала
водосховища не змінюється, що дозволяє прогнозувати відсутність
додаткового впливу планованої діяльності на мікроклімат.
Передбачена сплата збитків від лісозведення в межах будівельного
майданчика та відновлення зелених насаджень після закінчення
будівництва.
Геологічне середовище.
Оцінка впливу будівництва Каховської ГЕС-2 на підземні води.
Для моніторингу рівня ґрунтових вод як в районі будівництва, так і
нижче за течією на обох берегах закладені свердловини з
п’єзометрами.
Аналіз геологічних умов будівництва, зокрема наявність шару
замулених пісків і карстових порід, обумовлює необхідність
улаштування протифільтраційної завіси, яка влаштовується
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п/п

Зауваження (цитата з оригінального тексту)

ГЕС-2, виконані прогнозні розрахунки підвищення
рівня
ґрунтового
водоносного
горизонту,
визначено зони підтоплення, оцінено зміни якості
підземних вод, зокрема ґрунтових вод в
найближчих населених пунктах; на локальних
моделях
оцінені
умови
закладання
геофільтраційних
екранів
для
локалізації
фільтрації води через тіло дамби, зону впливу
підтоплення в результаті їх створення, вірогідність
виходу підпірних вод на денну поверхню;
- інженерно-геологічні умови - мають бути
оцінені інженерно-геологічні умови ділянки
планованих робіт, ризик розвитку небезпечних
геологічних явищ: зсувів, просідання, абразії
берегів, в тому числі острова Козацький та інших
територій, що входять до об’єктів ПЗФ, оцінено
стан дамби Каховського водосховища, вірогідність
її прориву та наслідки такої аварії в процесі
ймовірного будівництва та експлуатації Каховської
ГЕС-2;

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

методом «стіна в ґрунті» з комової глини в тілі тимчасової греблі і
з'єднується з завісою існуючої правобережної греблі. Враховано в
проекті і буде деталізовано на подальших стадіях проектування.
Якість питної води не залежить від планованої діяльності, оскільки
питне водопостачання м. Нова Каховка, с. Веселе, с. Козацьке
централізоване для кожного населеного пункту.
інженерно-геологічні умови – інженерно-геологічні умови ділянки
планованих робіт, ризик розвитку небезпечних геологічних явищ:
зсувів, просідання, абразії берегів розглянуті на стадії ТЕО та в
подальшому деталізовані на стадії Проект, зокрема в томі 1643-8Т1 «Підготовка території будівництва Каховської ГЕС-2. Розробка
заходів у нижньому б’єфі пов’язаних зі зміною уровенного
режиму» виконавець – ПрАТ «Укргідропроект».
За складністю і відповідальність проектованого об’єкту його
віднесено до класу наслідків СС3, що передбачає відповідні
процедури контролю. Згідно з Законом України «Про об'єкти
підвищеної небезпеки», Постановою 956 від 11.07.2002 р. «Про
ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної
небезпеки», «Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної
небезпеки», «Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять
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- осадконакопичення - мають бути створені
моделі переносу осадочного матеріалу в результаті
можливого будівництва Каховської ГЕС-2, оцінено
динаміку такого переносу, зміну характеру
поверхні дна р. Дніпро, розмиву берегів та о.
Козацький, перевідкладення осадкового матеріалу,
зміни геохімічних полів донних відкладів, вплив на
якість поверхневих вод тощо.
- сейсмічні умови - необхідна оцінка
сучасних сейсмічних умов території ймовірного
будівництва.
- водне середовище - має бути розроблена
балансова модель нижньої течії р. Дніпро,
наведений ретроспективний аналіз та прогнозні
оцінки основних компонентів балансу поверхневих
вод р. Дніпро, зокрема, притік до Каховського
водосховища, скид з водосховища, випаровування
з поверхні водосховища, втрати на підтоплення
тощо, аналогічні аналіз та прогнозні розрахунки
для якісного стану поверхневих вод, визначення

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

підвищену екологічну небезпеку», Проектувальником станції
(стадія ТЕО) – ПАТ «Укргідропроект» виконано комплекс заходів
із проведення оцінка зони поширення надзвичайних ситуацій,
можливих наслідків надзвичайних ситуацій для кожного з джерел
небезпеки та встановлення максимально можливих рівнів НС для
кожного з джерел небезпеки відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368. за методикою,
описаною у документі «Методики ідентифікації потенційно
небезпечних об'єктів». Для обґрунтування стійкості будівлі ГЕС
відповідно до вимог норм проектування ПрАТ «Укргідропроект»
виконані розрахунки стійкості будівлі проти зсуву для
будівельного і експлуатаційного періоду.
Результати розрахунків з визначення контактних напружень
показали, що нормальні контактні напруження будівлі ГЕС в усіх
розглянутих розрахункових випадках є стискаючими, а несуча
здатність основи забезпечена.
Результати розрахунків стійкості дозволили зробити висновки, що
стійкість будівлі ГЕС проти зсуву і спливання забезпечена у всіх
розглянутих розрахункових випадках.
Розглянуті технічні рішення виключають можливі ризики
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динаміки зміни хімічного складу, основних
чинників
його
погіршення,
можливостей
покращення екологічного стану поверхневих вод, в
тому числі із розглядом варіанту зниження рівня
Каховського водосховища із зменшенням площ
мілководдя; заходи проекту мають бути оцінені
відповідно до необхідності виконання Україною
зобов’язань згідно Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС в частині імплементації вимог
Водної Рамкової Директиви ЄС, зокрема, стосовно
досягнення доброго стану водних ресурсів;
• рослинний та тваринний світ - мають бути
оцінені впливи від проведення будівельних робіт
на всі можливі компоненти флори і фауни,
оцінений вплив на можливі популяції раритетних
видів, ендеміків, видів, що знаходяться під
охороною, також оцінено впливи в результаті
збільшення амплітуди коливання рівня води в р.
Дніпро нижче дамби Каховського водосховища,
що призведе до затоплення чи періодичного

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

виникнення надзвичайної ситуації з вини проектувальників про що
свідчить позитивний Експертний звіт державної експертизи
проекту стадії ТЕО.
Водне середовище – основні компоненти водного балансу
поверхневих вод р. Дніпро, зокрема, притік до Каховського
водосховища, скид з водосховища, випаровування з поверхні
водосховища, втрати на дренування тощо наведені в розділі 3;
відсутність додаткових чинників роботи Каховської ГЕС-2 у
плановому режимі, що можуть призвести до погіршення хімічного
стану Каховського водосховища та ділянки Дніпра у нижньому
б’єфі не дають підстав для прогнозування негативного впливу
планованої діяльності.
Аналіз виконання Україною міжнародних зобов’язань в сфері
водної політики знаходиться поза компетенцією суб’єкта
господарювання, втім під час здійснення статутної діяльності
ПрАТ «Укргідроенерго» діє відповідно до чинного, в тому числі
природоохоронного законодавства;
Затверджений в ТЕО варіант реалізації проекту не передбачає
впливу на заповідну зону НПП «Нижньодніпровський». Для
мінімізації впливу та розробку компенсаційних заходів для
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підтоплення територій вздовж русла річки до м.
Херсон і нижче за течією; має бути здійснено
оцінку створення та експлуатації Каховського
водосховища та Каховської ГЕС на іхтіофауну р.
Дніпро, проведено оцінку впливу можливого
будівництва Каховської ГЕС-2 на іхтіофауну,
проведено аналіз відповідності запланованої
діяльності відповідно до ст. 98 Водного кодексу
України та ст. 17 Закону України «Про водне
господарство».
• об’єкти природно-заповідного фонду - має
бути проведено оцінку впливу на стан території
Нижньодніпровського НПП, якщо будь-який
варіант реалізації проекту передбачає вплив на
заповідну територію, що порушує Закон України
«про природно-заповідний фонд», такий варіант
має бути відхилений;
• Смарагдова мережа Європи - має бути
оцінено ймовірний вплив запланованої діяльності
на об'єкти Смарагдової мережі. Відповідно до

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

території, що належать до зони регульованої рекреації, розробники
Звіту провели низку консультацій та спільних заходів з науковцями
парку. Всі рекомендовані фахівцями НПП компенсаційні заходи
(додаток 10-8) враховано в звіті.
Не прогнозується негативного впливу планованої діяльності на
об’єкти Смарагдової мережі.
- Сейсмічні умови - Уточнення сейсмічності й сейсмічної
небезпеки ділянки розміщення основних споруд, у тому числі,
правобережної руслової земляної греблі Каховської ГЕС виконав
Інститут геофізики ім. С.І. Субботина НАН України у 2013 р.
Основну сейсмічну небезпеку для території Каховської ГЕС
представляють підкорові землетруси, осередки котрих розташовані
в області зчленування Східних та Південних Карпат з
Передкарпатським прогином (зона Вранча в Румунії) на відстані
520-550 км від Каховської ГЕС.
Уточнені значення нормативної бальності на основі
деталізованої інформації про місцеположення і моделях зон
виникнення осередків землетрусів (ВОЗ) для «середніх» ґрунтових
умов складають: проектний землетрус (ПЗ): Іо = 5,48 бала,
максимально розрахунковий землетрус (МРЗ): Іо = 6,71 бала.
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Глави 6 Угоди про асоціацію «Навколишнє
середовище» (стаття 361) та Додатку XXX до цієї
глави, що містить перелік директив (зокрема,
Директиву Ради 92/43/ЄЕС від 21.05.1992 р. про
збереження природного середовища існування,
дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями,
внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та
Регламентом
2003/1882/ЄС),
які
Україна
зобов’язалась імплементувати та приєднатись до
Пан’європейської
мережі
природоохоронних
об’єктів - Смарагдової мережі, що включає
найбільш цінні природні території країн
Європейського Союзу та інших країн Європи,
Кавказу та Північної Африки поза його межами.
Рішенням про визначення об’єктів Смарагдової
мережі в Україні, яке було прийнято на 36-му
засіданні Постійного комітету Бернської конвенції
15-18 листопада 2016 року у м. Страсбург
(Франція), в Україні створено Національну
Смарагдову мережу. До переліку територій, які

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

Правобережна руслова земляна гребля розташована в межах
ділянки, в геологічній будові якої до глибини 40 м беруть участь
ґрунти III категорії за сейсмічними властивостями, які представлені
алювіальними обводненими пісками з прошарками мулів
середньою потужністю 4 м. За результатами сейсмічного
районування, геологічної будови і гідрогеологічних умов території
правобережної руслової земляної греблі значення розрахункової
сейсмічності на підставі врахування уточненої нормативної
бальності і результатів інструментальних досліджень складають
для ґрунтів основ ПЗ - Ір= 7 балів, МРЗ - Ір =8 балів (звіт Інституту
геофізики ім. С.І. Субботина НАН України, 1444/МЦИИ-3-Т8 ООО
«Межведомственный центр инженерных изысканий» м. Харків).
Детальніше див. розділ 3.
Детальна оцінка впливу на історико-культурну спадщину
проведено в звіті, матеріали якого лягли в основу розділу 5..
Будівельні роботи в охоронній зоні об’єкту не проводитимуться.
Котлован розташовуватиметься за межами історичного правого
вапнякового корінного берегу на ділянках, що були
трансформовані під час будівництва Каховського гідровузла.
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увійшли до Смарагдової мережі в Україні ввійшли
території нижньої течії р. Дніпро UА0000192
(http://emerald.eea.europa.eu/).
Відповідно
ця
ділянка є захищеною на рівні міжнародних
зобов’язань України, і будь-який негативний вплив
на неї має бути виключений.
• вплив та історико-культурну спадщину має бути проведено детальна оцінка впливу
проекту на об’єкт національної спадщини Дозорна
(оглядова) башта (башта Вітовта) та виключено
можливість проведення будівельних робіт в
охоронній зоні об’єкту. Будівельні роботи на
корінних
ділянках
ландшафту
мають
супроводжуватись попередніми археологічними
дослідженнями.
Звіт з ОВД має містити обґрунтування
методики за якою будуть розраховані показники
сучасного стану довкілля, методики виконання
прогнозів, має бути доведено достовірність
прогнозних моделей та проведено верифікацію

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

Відповідь

Опис методики, що використовувалась, наведені у
відповідних розділах (3, 4, 5).
Верифікація отриманих результатів для прогнозних
показників здійснюватиметься в процесі моніторингу планованої
діяльності.
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отриманих результатів.
Загалом вбачається недоцільним впровадження Враховано
подібних проектів, що мають значний і повністю
довготривалий вплив на р. Дніпро та річковий
басейн загалом до розроблення, публічного
обговорення та затвердження Плану управління
басейном Дніпра та створення басейнової Ради
Дніпра, як керівного органу управління річковим
басейном, що знаходяться на етапі створення
відповідно до зобов’язань у сфері реформування
управлінням водними ресурсами відповідно до
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

ПрАТ Укргідроенерго є суб’єктом господарювання у басейні
нижнього Дніпра, одним з найбільших платників податку за
спецводокористування. Представник ПрАТ Укргідроенерго, як
член Басейнової ради нижнього Дніпра докладе зусиль до
розроблення, публічного обговорення та контролю за виконанням
Плану управління басейном Дніпра. Втім, розробка Плану
управління басейном р. Дніпро є компетенцією Держводагентства і
базуватиметься на принципах інтегрованого управління водними
ресурсами та враховуватиме поточну потреби водокористувачів, а
також поточний та цільовий стан масивів водних тіл задля
досягнення мети водної політики - забезпечення доброго
екологічного стану/потенціалу поверхневих вод та доброго
кількісного та якісного стану підземних вод в басейні річки Дніпро.
ТОВ СП Нібулон
Як вплине будівництво та експлуатація ГЕС- Враховано Під час будівництва Каховської ГЕС-2, що розраховано на 72
2 на гідрологічний режим р. Дніпро в нижньому повністю
місяці, зміни гідрологічного режиму, порівняно з тим, що
б'єфі Каховської ГЕС.
спостерігається під час роботи Каховської ГЕС, не
відбуватимуться. Агрегати вводитимуться в експлуатацію
почергово. Після введення в плановий режим експлуатації 4
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агрегатів загальною потужністю 250 МВт коливання рівнів і
швидкість течії у нижньому б’єфі ГЕС збільшаться. Для філії
«Козацька» ТОВ СП «Нібулон» актуальні розрахунки для створу
греблі Каховської ГЕС при спільній роботі ГЕС-1+ГЕС-2 з
максимальною витратою 4500 м3/с у піковому режимі (2 години
зранку і 2 години ввечері) (зараз 2900 м3/с). Для зазначених умов
приріст амплітуди коливання рівня води становитиме 0,48 м,
швидкості течії – 0,27 м/с. Зазначимо, що прогнозоване коливання
рівня води навіть при тривалій роботі нижче за таке, що
спостерігалося у квітні 2018 р. (рис. 10. 4).

Рис. 10.4. Причальні споруди під час водопілля 17 квітня 2018 р.
(+ 0,9 м БС).
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Якими будуть мінімальний та максимальний Враховано Мінімальний рівень води визначається санітарним попуском, що
рівні води р. Дніпро в нижньому б'єфі Каховської повністю
становить (і становитиме) 500 м3/с. Для розрахунку початкова
ГЕС.
витрата становить 0 , відмітка рівня води в створі ГЕС -0,5 м БС.
Максимальний рівень при роботі в проектованому піковому
режимі 2 години з ранку і 2 години ввечері становитиме +0,75 м
БС. Гідроспоруди Каховського гідровузлу розраховані на
максимальні скидні витрати повеней забезпеченістю 28300 м3/с.
Чи передбачені заходи щодо укріплення Враховано
берегової смуги острову Козацький від розмиву повністю
течією, що виникатиме під час скидання води з
верхнього б'єфу Каховської ГЕЄ.

Берегову смугу у межах с. Козацького і північно-східного та
північного берегів о. Козачий буде укріплено габіонами типу
«Тритон» товщиною 0,3 м через перехідний шар із щебеню фракції
5–20 мм товщиною 1 м. Для виключення можливості затоплення
територій, що захищаються, поверхневим стоком влаштовуються
водовідвідні канави з системою водопропускних труб.

Як зміниться заносимість русла Дніпра та Враховано
протоки Козак.
повністю

Робота Каховської ГЕС-1+ГЕС-2 не передбачає збільшення
загального об’єму стоку. Гребля ГЕС ефективно перехоплює
алювіальний стік – до 95% зважених речовин затримуються у
верхньому б’єфі. Берегозахисні заходи дозволять запобігти
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Чи призведе експлуатація ГЕС-2 до Враховано
підтоплення території філії «Козацька» ТОВ СП повністю
«НІБУЛОН»,
проаналізувати
достатність
пропускної здатності дренажної системи, що
функціонує на підприємстві задля недопущення

Відповідь

абразійно-зсувних та абразійно-обвальних процесів. Таким чином,
додаткових надходжень седиментаційних мінеральних речовин в
період експлуатації не передбачається. Втім, зміни неусталеного
швидкісного та рівневого режимів спільної роботи ГЕС-1 та ГЕС-2
призведуть до збільшення відносної транспортуючої спроможності
потоку-основного
руслоформуючого
чинника
(відношення
транспортуючої спроможності до надходження супутніх
відкладень). Спрямування водовідвідного каналу Каховської ГЕС-2
в бік фарватеру дозволяє прогнозувати збільшення інтенсивності
піщаних відкладень в районі пляжу о. Козацького навпроти м.
Нової Каховки та незначне збільшення мулових та супутніх
відкладень нижче акваторії в районі гребеню (бару) на межі
днопоглибленої ділянки та ділянки протоки Козак з природними
глибинами 0,8–1,6 м. Такі процеси не загрожують судноплавству у
районі філії «Козацька» ТОВ СП «Нібулон».
За запитом ТОВ СП «Нібулон» досліджена дренажна система
підприємства, яка фахово спроектована та експлуатується
відповідно затвердженого на підприємстві регламенту. Система
спроектована для дренування води Каховського водосховища що
потрапляє на ділянку підприємства через карст правого берега та
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№
п/п

Зауваження (цитата з оригінального тексту)

Враховано
повністю/
враховано
частково/
обґрунтов
ано
відхилене

підтоплення території.

6

7

Які технології будуть використані при
будівництві ГЕС-2, у разі, якщо будуть застосовані
вибухові роботи, проаналізувати їх можливі
руйнівні наслідки для ТОВ СП «НІБУЛОН», філія
«Козацька».
По
завершенні
будівництва
ГЕС-2
впровадити заходи щодо відновлення глибин
судноплавних шляхів в зоні впливу будівництва.

Враховано
повністю

Враховано
повністю

Відповідь

водовідведення поверхневих стоків, спричинених опадами. За
дотримання регламентів експлуатації дренажної системи
підприємства ризику затоплення його території внаслідок
будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2 не існує.
Вибухові роботи або технології, що супроводжуються вібрацією з
рівнями, що можуть негативно впливати на населення та
функціонування філії «Козацька» ТОВ СП «Нібулон»,
використовуватись не будуть.
Фарватер не підпадає під безпосередній вплив планованої
діяльності. Утримання у належному стані внутрішніх водних
шляхів
загального
користування,
створення
безпечних
судноплавних умов для плаваючих засобів та безперервного
суднопропуску через шлюзи Дніпровського каскаду згідно з
вимогами
чинного є
законодавства компетенцією
ДП
«Укрводшлях», що підпорядковано Мініфраструктури України.
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11. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПрАТ «Укргідроенерго», як один з найбільших водокористувачів р. Дніпро реалізує
корпоративну екологічну стратегію, що базується на принципах сталого розвитку та
усвідомленні необхідності збереження та відтворення природних екосистем 1. Корпоративна
політика щодо екологічного моніторингу спрямована на попередження заподіяння шкоди
довкіллю. Враховуючи важливість функціонування Каховського гідровузлу для екосистем
Каховського водосховища та пониззя Дніпра необхідно, щоб планована діяльність провадилась
із дотриманням вимог чинного екологічного законодавства, гарантією чого є державний,
внутрішній (корпоративний) та громадський моніторинг.
Планована діяльність не впливає на функціонування системи державного екологічного
моніторингу. Заходи з моніторингу впливу планованої діяльності, що пропонуються в
поточному розділі стосуються корпоративної екологічної відповідальності ПрАТ
«Укргідроенерго», яка полягає, крім виконання визначених законодавством умов будівництва
та експлуатації об’єкту гідроенергетики, в запобіганні погіршення екологічної ситуації з
покращення стану довкілля.
Згідно міжнародного та національного законодавства, а також міжнародних директив та
стандартів Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації проведення моніторингу
природних комплексів на різних етапах будівництва та експлуатації ГЕС, є обов’язковим.
Оскільки фактори впливу, їх періодичність, тривалість та інтенсивність будуть суттєво
відрізнятися на етапі будівництва та на етапі експлуатації, а також на окремих етапах
будівництва, доцільно в системі моніторингу довкілля для кожного з етапів використати
принцип контролю в «гарячих точках» – Hazard Analysis and Critical Control Point, тобто у
період часу, коли вірогідність впливу найбільша.
Під час гідроекологічних, ботанічних, зоологічних іхтіологічних досліджень провідних
наукових установ НАН України, НААН України та ін. (див. таблиці 1.1, 1.2), що передували
складанню Звіту з ОВД, напрацьовано масив даних щодо стану довкілля який має бути в
подальшому використаний для верифікації прогнозів впливу планованої діяльності. У
переважній більшості гідроекологічних досліджень, результати яких викладені у Розділі 3,
застосовувались процедури та методи, що передбачені «Порядком здійснення державного
моніторингу вод» (Постанови КМУ від 19 вересня 2018 р. № 758). Для отримання порівняльних
даних у процесі подальших заходів з моніторингу стану довкілля мають використовуватись такі
самі методики досліджень та формати представлення матеріалів, що і на етапі проектування
об’єкту, якщо інше не буде передбачено нормативними документами.. Від початку будівництва
і до введення Каховської ГЕС-2 в експлуатацію доцільно проводити моніторинг за процедурою
аналогічною операційному моніторингу вод, а в разі аварійних ситуацій – за процедурою
дослідницького моніторингу. Дані моніторингу надавати уповноваженому територіальному
органу в сфері екології та БУВР нижнього Дніпра раз на рік або за вимогою.
На етапі будівництва
На етапі будівництва моніторингові дослідження мають фокусуватися на верифікації
прогнозів впливу планованої діяльності, що описані у Розділі 5. На етапі будівництва можливе
1

https://uhe.gov.ua/stalyy_rozvytok/korporatyvna-sotsialna-vidpovidalnist/okhorona_dovkillya/ekolohichna_stratehiya
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забруднення поверхневих вод під час земляних робіт, потрапляння забруднюючих речовин з
будівельного майданчику, а також під час перенесення скаламучених мулів під час пробних
пусків агрегатів. Заходи з моніторингу впливу планованої діяльності зведені в таблицю 11.1.

Біологічне середовище

Фізичне середовище

Таблиця 11.1. Пропонована програма моніторингу впливів планованої діяльності
Фактор або об’єкт
Об’єм, деталізація або
Періодичність
моніторингу
методика моніторингу
Етап будівництва
Визначення складу та
Хімічні, токсикологічні та
До улаштування
забруднення мулів
радіологічні дослідження
тимчасової греблі та
прилеглої до тимчасової
низової перемички греблі та тимчасової
одноразово
перемички ділянки
Контроль якості води у
Відповідно до методики
Під час улаштування
НБ та ВБ Каховського
моніторингу
тимчасової греблі та
водосховища у період
низової перемички на
улаштування тимчасової
етапах можливого
греблі та низової
потрапляння
перемички
забруднювачів у водний
об’єкт
Гідробіологічні
Відповідно до процедури
Перед введенням об’єкту
характеристики
моніторингу вод
в експлуатацію –
одноразово
Стан підземних вод в зоні Відстежити річну динаміку Протягом 4 сезонів року
впливу
рівня води в свердловинах, до початку будівництва та
обладнаних п’єзометрами в після розбирання
прибережних
населених тимчасової греблі та
пунктах нижче за течією від низової перемички
греблі ГЕС до с. Антонівка
Стан ґрунтів
Дослідження (візуальне та Після проведення заходів
лабораторне)
з рекультиваціїодноразово
Оселища в зоні впливу
Комплексне обстеження із
Одноразово, в сезон
залученням експертної
вегетації, після
організації
проведення пробних
пусків агрегатів
Рослинність в зоні впливу Комплексне обстеження із
залученням експертної
організації
Тваринний світ в зоні
Комплексне обстеження із
Перед введенням об’єкту
впливу
залученням експертної
експлуатацію- одноразово
організації
Об’єкти ПЗФ в зоні
Комплексне обстеження із
впливу
залученням науковців НПП
«Нижньодніпровський»
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Соціально-економічний

Вплив на об’єкт
культурної спадщини

Дотримання екологічних
умов генпідрядником під
час будівництва

Фізичне середовище

Гідробіологічні
характеристики

Гідрологічні
характеристики
Використання вод в
режимі
спецводовикористування
Стан підземних вод

Біологічне сердовище

Вплив на оселища
Вплив на рослинність
Вплив на тваринний світ
Вплив на об’єкти ПЗФ

Візуальний контроль стану
вежі; за виявлених
пошкоджень, спричинених
планованою діяльністю –
комплексне обстеження
експертною організацією
Перевірки документації з
охорони праці, апаратний
контроль забруднення
повітря на будівельному
майданчику, контроль
шумових навантажень,
поводження з побутовими
відходами та стічними
водами
Етап експлуатації
Відповідно до процедури
моніторингу вод, у випадку
позаштатних ситуацій – за
процедурою
дослідницького
моніторингу вод
Відповідно до процедури
операційного моніторингу,
виміри витрат води в
створі ГЕС
Відповідно до процедури,
встановленої у Дозволі на
спецводовикористування
Відстежити річну динаміку
рівня води в свердловинах,
обладнаних п’єзометрами в
прибережних
населених
пунктах нижче за течією від
греблі ГЕС до с. Антонівка
Комплексне обстеження із
залученням експертної
організації
Комплексне обстеження із
залученням експертної
організації
Комплексне обстеження із
залученням експертної
організації
Комплексне обстеження із
залученням науковців НПП
«Нижньодніпровський»

До початку будівництва та
після його завершення або
за необхідності (звернення
громадськості або
контролюючих органів)

Регулярно, раз на півроку
або за необхідністю

На другий рік після
введення об’єкту в
експлуатацію- посезонно
одноразово
Регулярно, щодобово

Регулярно, щоквартально
Протягом 4 сезонів. На
другий рік після введення
об’єкту в експлуатацію (за
запитом органів місцевого
самоврядування)

На другий рік після
введення об’єкту в
експлуатацію- одноразово
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Соціальне середовище

Зміни у безпеці
користування об’єктами
рекреації що підпадають
під вплив планованої
діяльності

Відстеження ефективності
інформаційної кампанії з
дотримання безпеки
користування об’єктами
рекреації в умовах змінного
рівневого режиму.

Одночасно з введенням в
експлуатацію Каховської
ГЕС-2.

Таблиця 11.2 демонструє, як пропонована схема екологічного моніторингу може бути
співвіднесена з основними етапами будівництва та спланована в часі.
Таблиця 11.2. Організаційна схема моніторингу деяких елементів довкілля під час будівництва
Каховської ГЕС-2
Найменування
Роки будівництва
споруд
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Квартали
ГА
ГА
ГА
ГА
1

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2 3 4

Підготовчі роботи

Фізичне
середовище

Тимчасова гребля –насип
Низова перемичка-насип
Будівля ГЕС-2
Напірні водоводи
Тимчасова гребля –
розбирання
Низова перемичка –
розбирання
Будівля КПРЕ-СВК
Підпірні стінки
Монтажний майданчик
Напірні водоводи
Водоприймач
Робота водозниж.
свердловин
мули
води в НБ та ВБ
підземні води
грунти

Біол.
Середови
ще

оселища
рослинність

Соціальне
середовище

фауна
культурна
спадщина
Дотримання еко.
законодавства під
час будівництва
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До складу показників, що досліджуватимуться в процесі екологічного моніторингу
пониззя Дніпра повинні входити:
- гідрологічні характеристики (водність Дніпра; режим попусків Каховської ГЕС;
динаміка рівня води; величини і розподіл течій; температура і каламутність води;
гідроморфологія в зоні впливу ГЕС);
- гідрохімічні характеристики води (вміст та динаміка розчиненого у воді кисню;
мінералізація води; вміст біогенних та органічних речовин);
- гідробіологічні характеристики (фітопланктон; бактеріопланктон; зоопланктон;
зообентос; іхтіофауна);
- стан наземних біляводних екосистем та орнітофауни в зоні кумулятивного впливу ГЕС-1
та ГЕС-2.
Перед введенням ГЕС-2 в експлуатацію приділити увагу динаміці рухомих та зважених
наносів, можливому замуленню, або навпаки, виносу донних відкладень з нерестовищ в районі
рукаву Козак та о. Козацького (лиман Сабецький, озера Великі Дуплечі, Малі Дуплечі та
Лебедине).
Дослідити динаміку накопичення донних відкладень нижче за течією акваторії філії
«Козацька» ТОВ СП «Нібулон».
Перевірити та задокументувати стан алеї дубу звичайного на о. Козацькому (з метою
подальшого відстеження впливу експлуатації ГЕС-2).
В рамках спостереження за станом прилеглих до будівельного майданчика територій
об’єктів ПЗФ оцінити вплив протифільтраційних заходів та робіт з берегоукріплення на
пам’ятку природи місцевого значення «Козацьке джерело», також відоме під «туристичною»
назвою як «водоспади в степах Херсонщини» в с. Козацькому.
Генеральний підрядник будівництва відповідає за дотримання вимог екологічного
законодавства. Замовник будівництва – ПрАТ «Укргідроенерго» здійснює контроль за
дотриманням норм екологічного законодавства як на етапі будівництва, так і на етапі
експлуатації, екологічних обмежень, якщо такі будуть надані в Висновку.
На етапі експлуатації
Водним кодексом України від 06.06.95 р. № 213/95-ВР (далі ВКУ) визначено, що забір
води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та
скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти належать до спецводокористування, яке
здійснюється виключно на підставі дозволу.
Хоча помісячні нормативні розрахунки водокористування та водовідведення після
введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2 для потреб генерації електричної енергії не
зміняться, технічні характеристики об’єкту на етапі експлуатації відрізнятимуться від поточних
та вимагатимуть отримання нового дозволу на спецводокористування або переоформлення
існуючого.
Згідно до закону України від 07.02.17 р. № 1830-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів
дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» органом, який видаватиме
(відмовлятиме у видачі, переоформлюватиме, видаватиме дублікати, анульовуватиме) дозволи
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на спецводокористування, призначено територіальні органи Державного агентства водних
ресурсів.
Як визначено у Ст. 49 ВКУ, для одержання дозволу на спеціальне водокористування
юридична особа додає до заяви в уповноважений орган: обґрунтування потреби у воді з
помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення; опис та схема місць
забору води та скиду зворотних вод; нормативи гранично допустимого скидання (гдс)
забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск
(скид) окремо).
У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт
використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці
ліміти можуть бути зменшені органом, що видав дозвіл, без коригування дозволу на спеціальне
водокористування.
Перелічені в ст. 49 документи мають бути підготовлені на підставі уточнених
розрахунків проектної документації стадії «Проект». Природоохоронні заходи режиму
спецводокористування та графік контролю визначаються Дозволом.
Відповідно до дозволу, що виданий для філії Каховська ГЕС ім. П.С. Непорожнього 2
липня 2018 р. № 763/ ХС/49д-18 (Додаток 11.1) моніторинг здійснюється відносно 10
забруднюючих речовин (завислі речовини, хлориди, азот амонійний, нітрити, нітрати,
сульфати, фосфати, БСК5, ХСК, нафтопродукти) та низки інших показників. Моніторинг
проводиться акредитованою в встановленому діючим законодавством порядку лабораторією.
Технологічний процес гідроелектрогенерації виключає збільшення рівня забруднюючих
речовин, у воді, що скидається. Для оперативного та ефективного контролю за якістю води, що
надходить та запобігання безпідставних звинувачень підприємства у забрудненні доцільно
розглянути можливість організації автоматичного контролю окремих показників якості води що
надходить на турбіни в режимі реального часу.
Всі дослідження, проведені в рамках післяпроектного моніторингу мають містити
висновки щодо відповідності прогнозів впливу результатам спостережень та рекомендації щодо
підтримання стану довкілля на цільовому рівні, для чого передбачити можливість здійснення
авторського контролю з боку розробників Звіту з ОВД.
Оскільки планована діяльність впливатиме на о. Козацький, якій входить в зону
регульованої рекреації НПП «Нижньодніпровський», доцільно долучити до програми
моніторингу стану екосистем території ПЗФ науковців парку.
Запропонована програма відповідає вимогам українського законодавства, враховує
світові практики та дозволяє відстежувати впливи планованої діяльності на основні компоненти
довкілля і попереджати негативні наслідки.
Остаточно порядок строки та вимоги до здійснення моніторингу на етапах будівництва
та експлуатації визначає уповноважений територіальний орган у Висновку до ОВД.
Крім надання передбачених законодавством України даних уповноваженому
територіальному органу в охорони довкілля, керуючись практикою реалізації масштабних
соціально важливих проектів та рекомендаціями, що викладені в посібнику «Настанови з
охорони довкілля, здоров’я та праці»i IFC (Міжнародної фінансової корпорації – одного з
найбільших донорів проектів розвитку в світі) та відповідно до екологічної політики
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підприємства, дані щодо результатів моніторингу будуть оприлюднені на сайті підприємства, а
також шляхом інформування басейнової ради Нижнього Дніпра, громад населених пунктів, що
розташовані в зоні впливу планованої діяльності, адміністрації НПП «Нижньодніпровський»,
інших зацікавлених сторін.
i

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainabilityat-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
12.1. Обґрунтування доцільності проекту
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» належить державі (100%
акціонерного капіталу) і є найбільшою компанією України, що виробляє електричну енергію
з відновлюваних джерел (енергія води).
Каховська ГЕС, що введена в експлуатацію 1959 році, найнижча в каскаді Дніпровських
ГЕС, має найменшу пропускну спроможність та встановлену потужність та обмежені
можливості використання корисної ємкості для зменшення холостих скидань води. У зв'язку
з цим на Каховському гідровузлі частіше і в більшому об'ємі, ніж на інших гідровузлах,
проводяться холості скидання. За характером використання гідроелектростанцій в
енергосистемі – середньому числу годин використання встановленої потужності за рік –
Каховська ГЕС відноситься до напівпікових ГЕС (3000 – 5000 годин за рік, 8,35 годин на добу),
в той час як Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпровська – до пікових ГЕС (менше 3000
годин за рік, 1,9-5,2 години на добу). Коефіцієнт використання встановленої потужності
Каховської ГЕС (0,44) приблизно в 2 рази вище, ніж на інших ГЕС каскаду: від 0,18 на
Київській до 0,29 на ДніпроГЕС.
Для оптимізації роботи Каховського гідровузла необхідно збільшити його встановлену
потужність
шляхом
вводу
додаткових
гідроагрегатів.
При
цьому
приріст
середньобагаторічного вироблення потужності відбудеться за рахунок використання холостих
скидань.
Введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2 дозволить використовувати потужності
ГЕС-1+ГЕС-2 в якості маневрового резерву для добового балансування частотними
характеристиками, дозволить вводити в експлуатацію додаткові потужності відновлюваної
енергетики (ВЕС та СЕС) у середньостроковій перспективі та зменшити ризики
розбалансування енергосистеми та можливих «блекаутів». Передбачається, що оптимальне
підвищення потужності Каховської ГЕС за рахунок будівництва ГЕС-2 може бути досягнуте
у результаті синхронізації експлуатації ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 і Каховської ГЕС-1+ГЕС2. Збільшення встановленої потужності Каховського гідровузла дозволить більш ефективно
регулювати та використовувати витрати води річки Дніпро.
Метою будівництва Каховської ГЕС-2 є створення додаткових маневрових
генераційних потужностей для стабілізації функціонування ОЕС, зменшення залежності
країни від зовнішніх джерел енергії, виконання міжнародних зобов’язань України в сферах
енергетики та екології. Введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2 узгоджується з
«Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року», схваленою розпорядженням
КМУ від 13 липня 2016 р. No 552-р та спрямованої на збільшення частки виробленої
електроенергії із відновлювальних джерел енергії у загальному енергетичному балансі
України.
12.2. Процедура ОВД

В рамках підготовки до реалізації планованої діяльності у відповідності до Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 No 2059-VIII, у порядку,
передбаченому статтею 6 цього закону, після оприлюднення Повідомлення про плановану
діяльність №2018411524 від 11.04.2018 р. розроблено Звіт з ОВД – «Будівництво та
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експлуатація ПрАТ «Укргідроенерго» гідроелектростанції «Каховська ГЕС-2» в
Бериславському р-ні Херсонської області».
Всі пропозиції та зауваження громадськості, що надійшли після оприлюднення
повідомлення розглянуто та враховано (повністю або частково).
Планована діяльність з будівництва Каховської ГЕС-2 належить до другої категорії
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із пунктом 4, частини 3, ст.3 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля” No 2059-VIII від 23 травня 2017 року. При підготовці Звіту про
ОВД дані звітів досліджень інститутів НАН України, НААН України, спеціалізованих установ
та організацій, що були виконані в 2013-2018 роках на замовлення ПрАТ «Укргідроенерго»,
розділи проекту стадій техніко-економічне обґрунтування -«ТЕО» та «Проект», проведено
додаткові комплексні натурні дослідження та низка консультацій з громадськістю, а також
зацікавленими підприємствами та організаціями, зокрема ТОВ СП «Нібулон», науковотехнічною радою НПП «Нижньодніпровський», громадами прилеглих до проектованого
будівельного майданчику населених пунктів, членами басейнової ради нижнього Дніпра.
12.3. Схвалений варіант будівництва Каховської ГЕС-2
Будівництво Каховської ГЕС-2 планується на майданчику, розташованому у
Бериславському району Херсонській області в адміністративних межах Козацької селищної
ради та Веселівської сільської ради на земельних ділянках за межами населених пунктів
відповідно до Детального плану території. Загальна площа земельних ділянок-38,85 га.
Споруди Каховської ГЕС-2 належать до класу наслідків (відповідальності) СС3.
Основні споруди розташовуватимуться у правобережному примиканні існуючої
земляної греблі Каховської ГЕС. Вісь споруд перпендикулярна вісі земляної греблі, 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
переважно на незатоплюваних відмітках 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.

На гребені існуючої греблі зберігається залізнична колія і автомобільна дорога зі
сторони нижнього б’єфу, з якої на пристанційний майданчик будівлі ГЕС-2 передбачений
під’їзд як з правого берега так і з лівого. На пристанційному майданчику зі сторони нижнього
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б’єфу розташований критий розподільчий пристрій КРПЕ-330 кВ і службово-виробничий
корпус СВК.
Генерування електричної енергії здійснюватиметься 4 гідроагрегатами загальною
встановленою потужністю 250 МВт, до складу яких входитиме генератор та гідротурбіна типу
“Каplan” діаметром 8 м і потужністю 62,5 МВт кожна.
Максимальні турбінні витрати води при спільній роботі Каховської ГЕС-1 та
Каховської ГЕС-2 зростають до 4500 м3/с з 2880 м3/с зараз, що і забезпечує можливість
функціонування гідровузлу в піковому режимі навантажень.
Режим роботи Каховського водосховища регламентується «Правилами експлуатації
водосховищ Дніпровського каскаду», введеними в дію наказом Держводгоспу України від
15.03.2002 року №50. Його зміни, пов’язаної з введенням в експлуатацію Каховської ГЕС-2,
не передбачається.
12.4. Поточний стан довкілля
Поточний стан довкілля стан довкілля для Каховського водосховища та ділянки р.
Дніпро від греблі Каховського гідровузла до м. Херсон детально описаний в розділі 3 звіту з
ОВД – «Будівництво та експлуатація ПрАТ «Укргідроенерго» гідроелектростанції «Каховська
ГЕС-2» розробленому після оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність
№2018411524 від 11.04.2018 р.
Наведена геологічна, кліматична, сейсмічна характеристика території проектування;
водогосподарські навантаження, описаний поточний стан водних ресурсів, гідробіоти та
окремо іхтіофауни. Основна увага акцентувалася на дослідженні оселищ, рідкісних та
фонових угруповань, раритетних представниках флори та фауни та території природнозаповідного фонду – НПП «Нижньодніпровський», частина якого, що входить до зони
регульованої рекреації, відчуватиме обмежений вплив планованої діяльності. За результатами
даних Центральної геофізичної обсерваторії, гідрохімічної лабораторії Каховської
гідрометобсерваторії Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної
державної адміністрації та Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра , воду
Каховського водосховища та ділянки Дніпра в нижньому б'єфі у 2012–2018 рр. за більшістю
показників можна віднести до I, II, III класів якості («відмінна», «добра» та «задовільна»), до
категорій на різних ділянках від «дуже чиста» до «помірно забруднена».
12.5. Вплив планованої діяльності на довкілля та соціально-економічну ситуацію
Сумарний потенційний вплив на довкілля від реалізації проекту наведено у таблиці
12.1.
Таблиця 12.1. Потенційні екологічні та соціальні впливи/ризики будівництва та експлуатації
Каховської ГЕС-2.
Елемент
Довкілля

Тип ризику

Впливи на стадії
будівництва

Впливи на стадії
експлуатації

1. Якість
атмосферного
повітря

Викиди
забруднюючих
речовин: SO2,

Викиди від
автотранспорту
Пил від будівництва

Немає впливу

Впливи на стадії
декомісії/виведення з
експлуатації
Викиди від
автотранспорту
Пил
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NOx, пил,
органічні
сполуки, тощо
2. Зміна клімату Викиди
парникових
газів

3. Якість вод

Стоки
забруднюючих
речовин
Рівень
поверхневих та
підземних вод

Викиди від
автотранспорту

Скорочення викидів СО2
через використання
відновлюваного ресурсу
замість викопних
енергоносіїв

Побутове
водопостачання та
каналізація для
будівельників
Можливе
забруднення води
нафтопродуктами та
іншими ПММ за
рахунок змиву
дощової каналізації

Забруднення води
(мастилами) в разі
виникнення аварії на
гідроагрегаті
Побутове
водопостачання та
каналізація для
працівників
Періодичне підвищення
рівню води в нижньому
б’єфі.
Шум
Вібрації
зменшення чісельності
та біомаси планктонних
організмів після
проходження через
агрегати, зменшення
кормової бази
рибоїдних птахів та
хижих риб в нижньому
б’єфі через
впровадження систем
рибозахисту
Періодичне підвищення
рівню води у нижньому
б’єфі

4. Біорізноманіття

Вплив на
місцеву флору
Вплив на
місцеву фауну
Вплив на
гідробіоту

Скорочення місць
для гніздування в
межах будівельного
майданчику,
ускладнененя
міграції дрібних
ссавців, плазунів та
амфібій за рахунок
інтенсифікації руху
транспорту

5. Природні
ландшафти

Зміна
природних
ландшафтів

6. Об’єкти ПЗФ

Вплив на
охоронні зони,
охоронні види
флори та фауни

Вирубка лісу на
проектному
майданчику (22га)
Захист берегової
лінії
Забруднення
акваторії, прилеглої
до НПП
будівельним та
побутовим сміттям

7. Безпека та
здоров’я
населення

Обмеження
доступу
населення до
бергової лінії в

Вплив пилу, шуму,
вібрацій,
електромагнітного
випромінювання на

Викиди від
автотранспорту,
зменшення
випаровування води з
водної поверхні,
деградація верхнього
водоносного горизонту,
зменшення площ
нерестовищ
Побутове
водопостачання та
каналізація для
будівельників,
руйнування берегів,

Шум, зменшення
кількості і площ водних
біотопів, радикальна
зміна гідрологічного
режиму із докорінною
перебудовою
екосистеми пониззя
Дніпра,
зменшення площ
нерестовищ

Зміна абрисів берегів,
зменшення площі
водних об’єктів,
опустелювання

Можлива загибель алеї
дубу черешчастого та
платанів на о.Козачий

Докорінна перебудова
екосистем пониззя
Дніпра

Вплив шуму, вібрацій,
електромагнітного
випромінювання

Вплив пилу, шуму,
вібрацій,
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8. Історична та
культурна
спадщина

9. Соціальноекономічний
вплив

с.Козацьке та
Веселе.
Безпека
об’єктів
інфраструктури
та
рекреаційних
зон.
Попередження
позаштатних
ситуацій
Вплив на
здоров’я
населення
Три історичні
пам'ятки, що
мають різний
охоронний
статус
знаходяться в
безпосередній
близькості від
Каховської
ГЕС, а саме:
башта Вітовта,
садиба та
виноробня,
побудовані в
1880-х роках
князем
Трубецьким.
Транспортне
сполучення
(залізничне та
автомобільне
пасажирське та
вантажне)
Водне
сполучення
(перевезення
вантажів)
Газопостачання
Лінії зв’язку
Риболовство
(промислове)
Рекреаційні
зони

будівельників та
населення
Тимчасовий вплив
на функціювання
транспортних та
лінійних споруд.
Підвищення
епідеміологічних
ризиків в місціях
скупчення людей
(будівельний
майданчик)

Зменшення
туристичної
привабливості через
наближеність до
будівельного
майданчику.

Погіршення огляду
башти з боку Нової
Каховки

Зміна обводненості
карсту, що може
призвести до
пошкодження
фундаментів

Тимчасове
ускладнення
транспортного
сполучення через
переміщення
габарітних вантажів.
Втрата земель
рекреації через
вилучення під
будівництво та
обмеження
користування
рекреаційними
зонами (пляжі,
зелені зони) для
місцевого населення
під час будівництва.

Вплив рівневого
режиму на об’єкти
стаціонарної рекреації.
Обмеження
користування
рекреаційними зонами
(пляжі, купання, зелені
зони) для місцевого
населення.
(Компенсаційні заходи
див. розділ 7)

Тимчасове припинення
та/або обмеження
транспортного
сполучення що
проложене поверх
греблі під час
демонтажу
Тимчасове обмеження
у водному сполученні
під час демонтажу
Забруднення води у
нижньому б’єфі під час
демонтажу
Вплив шуму та
забруднення води від
демонтажу на рибні
ресурси. Скорочення
запасів промисловоцінних, перш за все
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рослинноїдниих видів
риб та риб-бентофагів.
Обмеження
користування
рекреаційними зонами
(пляжі, купання, зелені
зони) для місцевого
населення під час
демонтажу.

Вплив зміни гідрологічного режиму

Факторами, які найбільше впливатимуть на довкілля є коливання рівня води та
швидкості течії, спричинені роботою ГЕС всією потужністю в обмежені проміжки часу, тобто
в піковому режимі. Рівневий режим Каховського водосховища при здійсненні планованої
діяльності не змінюватиметься порівняно з таким, що існує зараз. Добове і тижневе
регулювання потужності Каховської ГЕС 1 + ГЕС- 2 в нерестовий період (квітень-червень),
обмежується коливаннями рівнів води в нижньому б’єфі безпосередньо біля греблі 0,4 м. При
цьому коливання в розрахунковому для рибного господарства створі (10 км нижче гідровузла)
не перевищують 0,25 м без врахування сгінно-нагінних явищ. Така зміна рівневого режиму
впливатиме негативно на деякі рослинні угруповання, через незначне підвищення рівня
ґрунтових вод та може спостерігатися на ділянці від греблі до залізничного мосту в с.
Антонівка, і буде максимально виражено в безпосередній близькості до ГЕС.
Коливання рівня води та швидкості течії, спричинені роботою Каховської ГЕС-1 +
ГЕС-2 призведе до посилення розмиву берегів та суттєвого збільшення об’єму твердих
рухомих наносів. Для запобігання цьому передбачено укріплення берегів (перелік заходів з
укріплення берегів наведений у розділі 7 звіту з ОВД), яке, серед іншого, допоможе зупинити
розмив о. Козацький, облаштувати основу для набережної в м. Нова Каховка та збільшити
площу схованок для річкових раків та нерестовищ риб, що нерестяться на нечисленних у
пониззі Дніпра після затоплення Дніпровських порогів твердих субстратах.
В той же час збільшення амплітуди коливань рівня води та імпульсний характер
швидкісного режиму матиме позитивний вплив на екологічний стан нижнього Дніпра, зокрема
водойм придаткової системи, що мають гідравлічний зв’язок з руслом.
Вплив на клімат
Вплив на клімат від планованої діяльності полягатиме в скороченні викидів парникових
газів, серед іншого і завдяки кумулятивному ефекту спричиненому будівництвом генеруючих
потужностей СЕС та ВЕС, функціонування яких в ОЕС України стає можливим завдяки
здійсненню маневрової функції Каховським гідровузлом.
Вплив на атмосферне повітря та шумове навантаження
Вплив на атмосферне повітря та шумове навантаження від планованої діяльності
спостерігатимутся лише в процесі будівництва і пов’язані з роботою транспорту та будівельної
техніки і відповідатимуть нормативам, що діють. Хімічні, радіаційні, теплові, світлові та інші
впливи на довкілля не очікуються.
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Соціально-економічний вплив
Вплив від реалізації проекту на соціально-економічне середовище очікується у
населених пунктах розташованих безпосередньо поряд з греблею (селища Веселе та Козацьке
Бериславського району Херсонської області) та територій громади міста обласного значення
Херсонської області – міста Нова Каховка. Систематизація впливів наведена в таблиці 12.2.
Вплив очікується як позитивній постійний та значний для місцевої громади, так і негативний,
від тимчасового щодо транспорту та мобільності до постійного та незначного для безпеки та
здоров’я населення. Очікуваний позитивний вплив від будівництво та експлуатація Каховської
ГЕС-2 складається у збільшені надходжень в місцеві бюджети та пожвавлені місцевій торгівлі.
Серед очікуваних негативних наслідків є обмеження доступу місцевих жителів до об’єктів
рекреації, зокрема до урочища «Солов’їний гай»; періодичне швидке підвищення рівня води
створюватиме незручності знаходження біля урізу води.
Таблиця 12.2. Систематизація впливів на соціальне оточення від реалізації проекту
будівництва та експлуатації Каховської ГЕС-2.
Чинники/Етапи
Будівництво
1. Місцева економіка та доходи населення
Надходження у
Надходження до бюджету м. Нової
місцевий бюджет
Каховки від інвестування та
податків від додаткових тимчасових
робочих місць

Створення додаткових
робочих місць
Обслуговування
будівництва
(виробнича складова)

Обслуговування
будівництва (сфера
послуг)

Планується близько 600 тимчасових
робочих місць для місцевого
населення
Посилене навантаження на місцеву
транспортну інфраструктуру,
використання місцевих
транспортних та виробничих
потужностей
Посилення навантаження на місцеву
торгівельну, готельну
інфраструктуру та підприємства
сфери послуг

2. Здоров’я та безпека населення
Будівництва насипної
Погіршення якості поверхневих вод
земляної дамби у
через збільшення зважених
верхньому б’єфі та
мінеральних речовин
водоводу у дамбі
гідровузла

Експлуатація
Надходження до міського
бюджету м. Нової Каховки від
продажу електроенергії та
податків від додаткових постійних
робочих місць, плати за землю,
плати за спецводокористування та
інші податки та сбори.
Планується 151 нове робоче місце

Впливу не очікується

Впливу не очікується

Впливу не очікується
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Накопичення
Погіршення якості поверхневих вод
будівельних
через потрапляння сміття в воду
матеріалів, сміття та
забруднюючих
речовин на
будівельному
майданчику
Монтаж, тестування та Погіршення якості поверхневих вод
експлуатація
через збільшення зважених
гідроагрегатів
мінеральних речовин
Підвищення об’ємів
Впливу не очікується
скидів води у пікові
години з швидким
підвищення рівню
води у нижньому б’єфі
та прискоренням течії.
3. Землекористування місцевими громадами
Відчуження земель під Передбачається вилучення близько
будівельний
12,25 га різних земель, та
майданчик
ускладнення доступу місцевих
жителів правого берега Дніпра до
берегової лінії, ускладнення
користуванням рекреаційним
парком «Солов’їний Гай»
Затоплення ділянок
Ускладнення користуванням
берегів під час пікових ділянками берегової лінії
о.
скидів
Козачого (зона регульованої
рекреації НПП
«Нижньодніпровский») та деякими
ділянками лівого берега Дніпра у
нижньому б’єфі, унеможливлення
користуванням рекреаційнім парком
«Солов’їний Гай»

Впливу не очікується

Впливу не очікується

Ризик розмивання пляжів,
переформатування берегової лінії,
погіршення якості поверхневих та
ґрунтових вод. (Компенсаційні
заходи див. розділ 7).

Впливу не очікується

Ускладнення користуванням
ділянками берегової лінії
о. Козачого (зона регульованої
рекреації НПП
«Нижньодніпровский» та деякими
ділянками лівого берега Дніпра у
нижньому б’єфі, обмеження
доступу та незручність
користуванням рекреаційнім
парком «Солов’їний Гай».
Компенсаційні заходи див. п.12.6.

4. Якість місцевої транспортної та інженерної інфраструктури
Проведення робіт на
Перенесення автомобільної дорогі,
Впливу не очікується
греблі Каховського
залізничної колії та комунікацій, що
гідровузла де
прокладені по греблі Каховського
прокладені стратегічні гідровузлі
транспортні та
інженерні комунікації
Інтенсифікація
Використання існуючих доріг для Впливу не очікується
навантаження
на обслуговування будівництва
існуючу транспортну
інфраструктуру
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Вплив на водний
транспорт через
регулярні підвищення
об’ємів скидів води у
пікові години.

Впливу не очікується

Впливу не очікується

Вплив на об’єкти культурної спадщини
Безпосередньо у зону впливу будівництва та експлуатації Каховської ГЕС 2 потрапляє
один об’єкт культурної спадщини з охоронним статусом - Дозорна Башта, або Вежа Вітовта.
Охоронні зони пам’ятки архітектури затверджені у варіанті «Проект охоронних зон пам’ятки
архітектури – башти Вітовта»; проектування ГЕС-2 здійснено з урахуванням вимог із
збереження пам’ятки архітектури.
12.6. Заходи, спрямовані на мінімізацію негативного впливу на навколишнє
середовище:
- дотримання заходів і правил з охорони навколишнього середовища та раціонального
використання природних ресурсів;
- забезпечення жорсткого контролю за дотриманням усіх технологічних і технічних
процесів, зберігання паливно-мастильних матеріалів у герметичній тарі; регулярне
проходження технічного обслуговування для всіх механізмів, будівельної техніки і
транспортних засобів;
- обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва;
- рекультивація території після закінчення будівництва, організація санітарного
очищення території будівництва з вивезенням будівельного сміття;
- рекультивація відвалів для зберігання родючого шару ґрунту;
- озеленення вільної від забудови території для захисту ґрунтів від вітрової та водної
ерозії;
- благоустрій водоохоронних зон та відновлення втрачених деревних насаджень.
Для мінімізації впливу на тваринний світ: графік будівельних робіт має бути
розроблено з ураховуватиме вимогу мінімізації фактору турбування тварин, зокрема птахів та
гідробіонтів (шум, підвищення каламутності, підсипку та будь-які зміни гідрологічного
режиму тощо) із забороною робіт відповідних у період тиші (відповідно до Ст. 39 Закону
України «Про тваринний світ», у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня по 15
червня, встановлюють «період тиші» для охорони середовища існування, умов розмноження
та шляхів міграції диких тварин, під час якого забороняють проведення робіт та заходів, які є
джерелом підвищеного шуму та неспокою).

-

Для мінімізації впливу на поверхневі води:
наявність достатніх засобів для попередження потрапляння нафтопродуктів у водне
середовище у випадку виробничих аварій під час експлуатації ГЕС;
відведення господарсько-побутових стічних вод з будівель до каналізаційної мережі;
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-

-

-

проведення, за необхідності, берегоукріплювальних заходів у нижньому б’єфі
Каховської ГЕС;
дотримання вимог Правил експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду, зокрема у
частині забезпечення усіх видів санітарно-екологічних попусків у нижній б’єф греблі
Каховського водосховища;
дотримання вимог екологічної безпеки при експлуатації будівельної техніки;
проведення попередніх аналізів хімічного і радіаційного забруднення донних відкладів
на ділянці, в межах якої технічно можлива їх розробка;
контроль якості води прилеглої ділянки Каховського водосховища у період намиву
тимчасової греблі.
Заходи для мінімізації розмиву берегів:
насип пляжної зони в м. Нова Каховка;
кріплення берегу по всій довжині м. Нова Каховка габіонами;
захисні банкети від переформування берегів в с. Дніпряни;
планування території між с. Дніпряни та с. Корсунка;
кріплення берегу від с. Кринки до с. Козачі Лагері (планувальний насип з кріпленням
гірською масою);
штучне підвищення ур. «Солов’їний гай»;
кріплення берега с. Козацьке;
планувальний насип з кріплення в с. Одрадокам’янка;
відновлення (нарощення) зон відпочинку в селах Ольгівка, Львово, Тягинка, Антонівка.

Заходи для мінімізації впливу на НПП «Нижньодніпровський»:
- створення нових місць для гніздування птахів за межами будівельного майданчику;
- здійснення насадження аборигенних видів дерев за межами будівельного майданчику;
- організація очищення акваторії, прилеглої до Парку від будівельного та побутового
сміття під час будівництва.
Для відновлення шляхів міграції дрібних тварин, що були перекриті перешкодою в вигляді
греблі і розташованої на ній інфраструктури під час будівництва Каховського гідровузла
доцільно передбачити проектом облаштування спеціального проходу під полотном
автомобільної дороги та залізниці.

-

-

Заходи мінімізації впливу та відшкодування збитків рибному господарству:
застосування електроградієнтних рибозахисних пристроїв типу ЕГРЗ-М (пристрій
ЕГРЗ-М рекомендовано Державною агенцією рибохорони України до застосування в
якості рибозахисного пристрою на всій території України);
відшкодування грошової вартості збитків рибному господарству, які б компенсували
заподіяну рибним запасам шкоду;
для запобігання негативним впливам функціонування водосховищ дніпровського
каскаду обов’язково дотримуватись режимів експлуатації, визначених «Правилами…,
2003» та узгоджених міжвідомчою комісією.
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-

-

-

-

-

-

Заходи мінімізації негативного впливу на соціально-економічне середовище:
для компенсації зменшення доступу до рекреаційних зон треба передбачити заходи для
облаштування альтернативної рекреаційної локації та доступу до неї місцевих жителів;
для забезпечення безпеки та здоров’я населення необхідно:
- до введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2 встановити та позначити всі місця
підтоплення;
- перед початком роботи Каховської ГЕС-2 звільнити територію, що підпадатиме під
тимчасове підтоплення, від накопиченого сміття та можливих джерел забруднення
(польових туалетів, розливів паливно-мастильних матеріалів, тощо);
- встановити попереджуючи знаки та обмежити доступ для найбільш небезпечних
ділянок;
- вести постійну роз’яснювальну роботу серед місцевого населення, бізнесів та
туристів з правил безпеки користування місцевими рекреаційними зонами;
- ввести моніторинг змін у безпечності користування зон рекреації, що підпадають
під вплив планованої діяльності;
- проведення заходів з профілактики малярії відповідно до нормативних документів
міністерства охорони здоров’я України.
Заходи мінімізації впливу на культурну спадщину:
зміщення головної вісі споруд ГЕС-2 на 50 м від Дозорної (оглядової) башти в бік
лівого берегу, що забезпечує будівництво підвідного каналу і водоприймача за межами
охоронної зони;
виконання по радіусу 51 м від Дозорної (оглядової) башти залізобетонної стіни в ґрунті
з посічених буронабивних паль діаметром 1,0 м, глибиною достатньою для
забезпечення стійкості ґрунту поблизу пам’ятки;
проведення при необхідності превентивних археологічних досліджень до виконання
земляних робіт;
виконання зворотної засипки котловану стоянів підвідного каналу (підпірних стін)
каналу піском після завершення будівельних робіт до проектної відмітки з
рекультивацією;
виконання після завершення робіт з будівництва узгодженого ландшафтного
озеленення відповідної території з метою усунення впливу на пам’ятку вітрової ерозії
та шкідливого впливу птахів, покращення її естетичного сприйняття.

12.7. Проектний та післяпроектний екологічний моніторинг
Заходи з проектного та післяпроектного моніторінгу покликані забезпечити контроль за
виконанням природоохоронних вимог, заходів із зменшення впливу на довкілля та
компенсаційних заходів як під час будівництва так і на час експлуатації. На час експлуатації
ГЕС моніторинг регламентований режимом спецводокористування, що описаний в дозволі
(Додаток 11-1).
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Запропонована система моніторингу, що описана в розділі 11 Звіту, підвищить
спроможність проведення проектного та післяпроектного моніторингу екологічного стану
водних об’єктів, а також елементів екосистем, прилеглих до місця здійснення планованої
діяльності, серед іншого, із залученням місцевих фахівців.
12.8. Відповідність проекту Каховської ГЕС-2 вимогам методики оцінки
відповідності гідроенергетичних проектів критеріям сталого розвитку1
Проект будівництва та експлуатації Каховської ГЕС 2 було оцінено згідно методики
оцінки відповідності проекту критеріям сталого розвитку (далі – Методика), розробленої
колективом експертів, неурядових та урядових організацій з метою сприяти розвитку
гідроенергетики та впровадженню гідроенергетичних проектів на засадах сталого розвитку за
підтримки урядів Норвегії, Ісландії та Німеччини, Міжнародної асоціації гідроенергетики,
(МАГ), The Nature Conservancy, Всесвітнього банку та WWF.
Методика являє собою систему оцінки відповідності проекту критеріям сталого
розвитку на всіх етапах проектного циклу. Результатом її використання є профіль
відповідності проекту критеріям сталого розвитку, якій для проекту Каховської ГЕС 2
приведений у таблиці 12.1. Відповідно до умов застосування методики в текстах звітів про
оцінку заборонено робити висновки відносно надання проектам, що оцінені, статусу «сталий»,
«відповідний», «не відповідний», та т.ін.
На час укладання Звіту Методика не є частиною нормативної бази, використання якого
є обов’язковим втім застосування Методики як елементу інформування та прозорості процесу
може бути добрим підґрунтям для діалогу зацікавлених сторін.
Таблиця 12.1. Оцінка відповідності проекту Каховської ГЕС 2 вимогам методики оцінки
відповідності гідроенергетичних проектів критеріям сталого розвитку.
Забезпечення базових вимог відповідає балу 3. Присудження балу в таблиці вище або нижче 3
пояснюються у відповідному стовбці таблиці.
Критерії оцінювання наведені у Додатку 12-1

Індекс
Блок оцінювання
блоку
П-1
Обмін інформацією та
консультування

Оцінка
(бали)
4

П-2

Загальні основи управління

-

П-3

Наявність потреб та стратегічні 4
відповідності

Пояснення
Всі базові вимоги виконані і за
критерієм залучення зацікавлених
сторін перевищені
Не можуть бути оцінені розробником
ОВД
Всі базові вимоги виконані і за
критерієм стратегічної відповідності
перевиконані

1

https://www.hydropower.org/sustainability-0 ;
https://static1.squarespace.com/static/5c1978d3ee1759dc44fbd8ba/t/5d7766c88ba70f7fc58502c1/1568106195510/
HSAP+Russian.pdf

12-12

П-4

Місце розташування проекту та 4
основні проектні рішення

Перевищує базові вимоги, відповідає
кращим світовим практикам, але
план управління басейном щ е не
розроблений
Всі базові вимоги виконанні

П-5

П-6

Оцінка впливу на довкілля, 3
соціальну сферу та управління
впливами
Комплексне управління проектом

П-7
П-8

Водні ресурси
Безпека інфраструктури

3
4

П-9

Фінансова сталість

________

П-10

Додаткові вигоди проекту

2

П-11

Економічна доцільність

________

П-12

Закупівлі

________

П-13
П-14

Засоби для існування місцевих ________
громад
Переселення
________ Не передбачається

П-15

Корінне населення

П-16
П-17
П-18
П-19
П-20
П-21
П-22

Трудові ресурси та умови праці
Культурна спадщина
Здоров’я населення
Біорізноманіття та інвазійні види
Ерозія та седиментація
Якість води
Підготовка ложа водосховища

П-23

Водний режим в нижньому б’єфі

Не можуть бути оцінені розробником
ОВД
Крім базових вимог використаних
передовий міжнародний досвід
Не може бути оцінена в рамках
процедури ОВД
Розподіл вигід не зафіксовано в
вигляді зобов’язань
Не може бути оцінена в рамках
процедури ОВД
Не можуть бути оцінені в рамках
процедури ОВД
Не обмежуються

________ Таке поняття відсутнє в вітчизняній
нормативній базі
3
3
3
3
3
3
________ В рамках проекту параметри
водосховища не змінюються
4
Покращить екологічний стан водойм
придаткової
системи
нижнього
Дніпра

Короткий опис критеріїв оцінювання методики оцінки відповідності проекту критеріям
сталого розвитку, на основі яких складалася оцінка проекту Каховської ГЕС 2 наведено в
Додатку 12-1. Забезпечення базових вимог відповідає балу 3. Присудження балу в таблиці
вище або нижче 3 пояснюються у відповідному стовбці таблиці.
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12.9. Висновки
Розроблені заходи із зменшення негативного впливу планованої діяльності,
компенсаційні заходи, програма екологічного моніторингу довкілля та передбачена кампанія
з інформування громадськості дозволяє нейтралізувати негативні впливи планованої
діяльності, серед яких:
- коливання рівня води та швидкості течії, які можуть спричинити незначне підняття
рівня ґрунтових вод, інтенсифікацію переміщення донних відкладень;
- використання сучасних рибозахисних засобів погіршить умови існування рибоїдних
птахів та хижих видів риб в нижньому б’єфі;
- можливе погіршення умов існування алеї дубу звичайного на о. Козацький;
- тимчасове або постійне вилучення земельних ділянок в селах Веселе та Козацьке;
- обмеження доступу місцевого населення до традиційних місць відпочинку та
періодичне підтоплення пляжів на відстані до 2 км нижче від греблі;
- незручності користування рекреаційною інфраструктурою на узбережжі Дніпра;
- зменшення потенційних місць гніздування птахів внаслідок видалення дерев на
території будівельного майданчику;
- погіршення умов міграцій дрібних тварин вздовж р. Дніпро під час будівництва та
внаслідок інтенсифікації автомобільного руху.
Планована діяльність матиме позитивні наслідки:
- більшиться водообмін між руслом Дніпра і придатковою системою водойм, що
сповільнить в них процеси евтрофікації, покращить умови нересту, знизить ймовірність
задухових явищ, незначно позитивно вплине на скорочення періоду «цвітіння» води;
- реалізація проекту, за рахунок введення нових маневрових потужностей підвищить
надійність роботи ОЕС України, сприятиме розвитку відновлюваної енергетики в
регіоні, в тому числі сонячній та вітровій генерації, виконанню Україною міжнародних
зобов’язань в галузі енергетики та екології;
- будівництво та експлуатація Каховської ГЕС-2 збільшить надходження в бюджети
різних рівнів;
- передбачає виконання робіт з берегоукріплення, що дозволить зменшити негативний
вплив не тільки проектованої Каховської ГЕС-2, але і ГЕС-1, зупинити розмив
о. Козацький, облаштувати за рахунок інвестора будівництва основу для давно
запланованої набережної в м. Нова Каховка, збільшити площу схованок для річкових
раків та нерестовищ риб, що нерестяться на нечисленних в пониззі Дніпра після
затоплення Дніпровських порогів твердих субстратах;
- підвищить спроможність проведення проектного та післяпроектного моніторингу
екологічного стану водних об’єктів, а також елементів екосистеми, прилеглих до місця
здійснення планованої діяльності, серед іншого, із залученням місцевих фахівців.
В процесі підготовки Звіту налагоджена співпраця з місцевими зацікавленими
сторонами, на які впливатиме планована діяльність – територіальними громадами с. Веселе,
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с. Козацьке, м. Н. Каховка, НПП «Нижньодніпровський», ТОВ СП «Нібулон», громадськими
організаціями.
Вперше для великих проектів гідроенергетики в Україні для аналізу відповідності
планованої діяльності кращим світовим практикам що базуються на принципах сталого
розвитку використані підходи викладені в «Методиці оцінки відповідності проекту критеріям
сталого розвитку».
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
До розділу 1
ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення
проектування.
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація
ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
ДСТУ-Н Б В.1.1-33 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму селищних
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НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 28.52-1.15-60 Правила
електрозварювальних роботах

з

техніки

безпеки

і

виробничої

санітарії

при

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та
організаціях енергетичної галузі України
Наказ МВС України 30.12.2014 р. № 1417 Правила пожежної безпеки в Україні
До розділу 11
Водний кодекс України.
%D0%B2%D1%80

Режим

доступу:

https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

Порядок
здійснення
державного
моніторингу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF

вод.

Режим

доступу:

L-7

Додаток 1-1. Дослідницькі роботи виконані на етапі ТЕО
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Додаток 1-2. Дослідницькі роботи виконані на етапі «Проект»
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Додаток 5-1 Максимальні рівні води в розрахункових створах нижнього б'єфу при добовому
регулюванні потужності Каховської ГЕС до і після будівництва ГЕС-2

Створі

Створ
Каховської ГЕС
1
2
3
4
5 с. Львово
6
7 с. Тягинка
8 с. Нов. Тягинка
9 с. Токарівка
10 с. Понятівка
11
12 с. Придніпровськ
13
14
15 м. Херсон
Створ
Каховської ГЕС
1
2
3
4
5 с. Львово
6
7 с. Тягинка
8 с. Нов. Тягинка
9 с. Токарівка
10 с. Понятівка
11

Відстань
Максимальні рівні, м, при добовому регулюванні потужності
від
Каховської ГЕС,
ГЕС-1, Z1
ГЕС-1 + ГЕС-2, Z2 приріст рівня Z=Z1-Z2
км
Час роботи ГЕС 1 годину
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
54,8
61,8

0,16
0,07
0,02
-0,06
-0,10
-0,13
-0,16
-0,20
-0,23
-0,24
-0,24
-0,25
-0,28
-0,29
-0,33
-0,37
Час роботи ГЕС 2 години

0,53

0,37

0,40
0,33
0,09
0,04
-0,02
-0,06
-0,10
-0,15
-0,17
-0,18
-0,21
-0,24
-0,25
-0,30
-0,33

0,33
0,31
0,15
0,14
0,11
0,10
0,10
0,08
0,07
0,06
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04

0

0,27

0,75

0,48

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

0,23
0,18
0,03
-0,01
-0,05
-0,06
-0,09
-0,12
-0,17
-0,22
-0,25

0,66
0,56
0,25
0,19
0,11
0,10
0,04
-0,01
-0,09
-0,15
-0,17

0,43
0,38
0,22
0,20
0,16
0,16
0,13
0,11
0,08
0,07
0,08

Д-79

Створі
12 с.
Придністровськ
13
14
15 м. Херсон
Створ
Каховської ГЕС
1
2
3
4
5 с. Львово
6
7 с. Тягинка
8 с. Нов. Тягинка
9 с. Токарівка
10 с. Понятівка
11
12 с. Придніпровськ
13
14
15 м. Херсон
Створ
Каховської ГЕС
1
2
3
4
5 с. Львово
6
7 с. Тягинка
8 с. Нов. Тягинка
9 с. Токарівка
10 с. Понятівка
11
12 с. Придніпровськ
13
14
15 м. Херсон

Відстань
Максимальні рівні, м, при добовому регулюванні потужності
від
Каховської ГЕС,
ГЕС-1 + ГЕС-2, Z2 приріст рівня Z=Z1-Z2
км
ГЕС-1, Z1
48,4
-0,26
-0,19
0,07
48,9
-0,26
-0,19
0,07
54,8
-0,29
-0,22
0,07
61,8
-0,32
-0,26
0,06
Час роботи ГЕС 4 години
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
54,8
61,8
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
54,8
61,8

0,44
0,41
0,35
0,16
0,11
0,05
0,04
-0,01
-0,07
-0,12
-0,15
-0,18
-0,20
-0,21
-0,23
-0,28
Час роботи ГЕС 6 годин
0,54
0,50
0,44
0,25
0,19
0,14
0,13
0,06
0
-0,06
-0,10
-0,13
-0,16
-0,16
-0,19
-0,24
Час роботи ГЕС 8 годин

1,01

0,57

0,93
0,81
0,56
0,46
0,35
0,34
0,22
0,13
0,05
0,01
-0,04
-0,08
-0,08
-0,12
-0,17

0,52
0,46
0,40
0,35
0,30
0,30
0,23
0,20
0,17
0,16
0,14
0,12
0,13
0,11
0,11

1,19

0,65

1,10
0,97
0,74
0,64
0,53
0,52
0,40
0,29
0,20
0,12
0,05
0
-0,01
-0,05
-0,11

0,60
0,53
0,49
0,45
0,39
0,39
0,34
0,29
0,26
0,22
0,18
0,16
0,15
0,14
013

Створ
Каховської ГЕС
1
2
3
4
5 с. Львово
6

0

0,61

1,32

0,71

3,9
7,6
11,6
15,7
18,7
22,3

0,58
0,51
0,33
0,28
0,21
0,20

1,22
1,09
0,88
0,79
0,67
0,67

0,64
0,58
0,55
0,51
0,46
0,47

7 с. Тягинка

25,6

0,12

0,56

0,44
Д-80

Відстань
Максимальні рівні, м, при добовому регулюванні потужності
від
Створі
Каховської ГЕС,
ГЕС-1 + ГЕС-2, Z2 приріст рівня Z=Z1-Z2
км
ГЕС-1, Z1
8 с. Нов. Тягинка
31,5
0,05
0,43
0,38
9 с. Токарівка
35,1
-0,01
0,33
0,34
10 с. Понятівка
39,4
-0,05
0,22
0,27
11
44
-0,09
0,12
0,21
12 с. Придніпровськ
48,4
-0,12
0,05
0,17
13
48,9
-0,12
0,04
0,16
14
54,8
-0,16
-0,01
0,15
15 м. Херсон
61,8
-0,21
-0,08
0,13
_______________________________ П ри тривалій роботі ГЕС
Створ
0
1,05
1,82
0,77
Каховської ГЕС
1
3,9
1,01
1,71
0,70
2
7,6
0,95
1,59
0,64
3
11,6
0,83
1,45
0,62
4
15,7
0,77
1,36
0,59
5 с. Львово
18,7
0,70
1,24
0,54
6
22,3
0,69
1,15
0,46
7 с. Тягинка
25,6
0,61
1,04
0,43
8 с. Нов. Тягинка
31,5
0,52
0,91
0,39
9 с. Токарівка
35,1
0,43
0,81
0,38
10 с. Понятівка
39,4
0,32
0,68
0,36
11
44
0,22
0,56
0,34
12 с. Придніпровськ
48,4
0,12
0,44
0,32
13
48,9
0,11
0,41
0,30
14
54,8
0,06
0,33
0,27
15 м. Херсон
61,8
-0,02
0,23
0,25

Д-81

Додаток 5-2 Максимальні швидкості течії води в розрахункових створах нижнього б'єфу Каховського
гідровузла при добовому регулюванні потужності Каховської ГЕС до і після будівництва ГЕС-2
Відстань
Створі

Створ
Каховської ГЕС
1
2
3
4
5 с. Львово
6
7 с. Тягинка
8 с. Нов. Тягинка
9 с. Токарівка
10 с. Понятівка
11
12 с. Придніпровськ
13
14
15 м. Херсон
Створ
Каховської ГЕС
1
2
3
4
5 с. Львово
6
7 с. Тягинка
8 с. Нов. Тягинка
9 с. Токарівка
10 с. Понятівка
11
12 с. Придніпровськ
13
14
15 м. Херсон

Максимальні швидкості течії води, м/с, при
добовому регулюванні потужності

від

ГЕС-1 + ГЕС-2, Z2 приріст рівня Z=Z1-Z2
ГЕС-1, Z1
Каховської ГЕС,
Час роботи ГЕС 1 годину
км
0
0,47
0,74
0,27
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
54,8
61,8
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
54,8
61,8

0,45
0,59
0,54
0,47
0,72
0,41
0,44
0,36
0,38
0,28
0,29
0,36
0,36
0,35
0,23
Час роботи ГЕС 2 години
0,47

0,65
0,82
0,71
0,60
0,94
0,51
0,55
0,43
0,46
0,33
0,36
0,44
0,44
0,41
0,25

0,2
0,23
0,17
0,13
0,22
0,10
0,11
0,07
0,08
0,05
0,07
0,08
0,08
0,06
0,02

0,74

0,27

0,45
0,63
0,63
0,51
0,77
0,45
0,46
0,37
0,41
0,38
0,41
0,43
0,42
0,36
0,25
Час роботи ГЕС 4 години
0,47

0,65
0,82
0,78
0,65
0,97
0,54
0,57
0,44
0,51
0,45
0,47
0,49
0,49
0,41
0,27

0,20
0,19
0,15
0,14
0,20
0,09
0,11
0,07
0,10
0,07
0,06
0,06
0,07
0,05
0,02

0,74

0,27

Створ
Каховської ГЕС
1
2
3
4
5 с. Львово
6
7 с. Тягинка

3,9
7,6
11,6
15,7
18,7
22,3
25,6

0,45
0,63
0,63
0,51
0,77
0,45
0,49

0,65
0,82
0,80
0,65
1,04
0,55
0,62

0,20
0,19
0,17
0,14
0,27
0,10
0,13

8 с. Нов. Тягинка

31,5

0,42

0,50

0,08

0

Д-82

Відстань
Створи

від

Максимальні швидкості течії води, м/с, при
добовому регулюванні потужності

ГЕС-1 + ГЕС-2, Z2 приріст рівня Z=Z1-Z2
ГЕС-1, Z1
Каховської ГЕС,
9 с. Токарівка
35,1
0,46
0,56
0,10
км
10 с. Понятівка
39,4
0,40
0,46
0,06
11
44
0,41
0,48
0,07
10 с. Придністровськ
48,4
0,43
0,50
0,07
13
48,9
0,42
0,51
0,09
14
54,8
0,38
0,45
0,07
15 м. Херсон
61,8
0,27
0,30
0,03
Час роботи ГЕС 6 годин
Створ
0
0,47
0,74
0,27
Каховської ГЕС
1
3,9
0,45
0,65
0,20
2
7,6
0,63
0,82
0,19
3
11,6
0,63
0,80
0,17
4
15,7
0,51
0,67
0,16
5 с. Львово
18,7
0,79
1,07
0,28
6
22,3
0,45
0,56
0,11
7 с. Тягинка
25,6
0,49
0,63
0,14
8 с. Нов. Тягинка
31,5
0,42
0,50
0,08
9 с. Токарівка
35,1
0,46
0,58
0,12
10 с. Понятівка
39,4
0,39
0,47
0,08
11
44
0,41
0,49
0,08
12 с. Придніпровськ
48,4
0,44
0,52
0,08
13
48,9
0,45
0,53
0,08
14
54,8
0,34
0,47
0,13
15 м. Херсон
61,8
0,28
0,31
0,03
Час роботи ГЕС 8 годин
Створ
0
0,47
0,74
0,27
Каховської ГЕС
1
3,9
0,45
0,65
0,20
2
7,6
0,63
0,82
0,19
3
11,6
0,63
0,80
0,17
4
15,7
0,51
0,67
0,16
5 с. Львово
18,7
0,79
1,07
0,28
6
22,3
0,45
0,56
0,11
7 с. Тягинка
25,6
0,49
0,63
0,14
8 с. Нов. Тягинка
31,5
0,42
0,50
0,08
9 с. Токарівка
35,1
0,47
0,58
0,11
10 с. Понятівка
39,4
0,40
0,47
0,07
11
44
0,42
0,49
0,07
12 с. Придніпровськ
48,4
0,45
0,52
0,07
13
48,9
0,46
0,55
0,09
14
54,8
0,41
0,48
0,07
15 м. Херсон
61,8
0,29
0,32
0,03
_______________________________ П ри тривалій роботі ГЕС
Створ
0
0,47
0,74
0,27
Каховської ГЕС
1
3,9
0,45
0,65
0,20
2
7,6
0,63
0,82
0,19
3
11,6
0,63
0,80
0,17
4
15,7
0,51
0,67
0,16
Д-83

Створі
5 с. Львово
6
7 с. Тягинка
8 с. Нов. Тягинка
9 с. Токарівка
10 с. Понятівка
11
12 с. Придніпровськ
13
14
15 м. Херсон

Відстань
від
Каховської
ГЕС, км
18,7
22,3
25,6
31,5
35,1
39,4
44
48,4
48,9
54,8
61,8

Максимальні швидкості течії води, м/с,
при добовому регулюванніПотужності
ГЕС-1, Z1
ГЕС-1 + ГЕС-2, приріст рівня Z=Z1-Z2
Z2
0,79
1,07
0,28
0,45
0,56
0,11
0,49
0,63
0,14
0,42
0,50
0,08
0,47
0,58
0,11
0,42
0,49
0,07
0,47
0,54
0,07
0,52
0,59
0,07
0,66
0,71
0,05
0,51
0,62
0,11
0,34
0,37
0,03
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Додаток 12-1
Короткий опис критеріїв оцінювання методики оцінки відповідності проекту критеріям
сталого розвитку, на основі яких складалася оцінка проекту Каховської ГЕС-2 (до таблиці
12.3)
Блок П-1 Обмін інформацією та консультування
Оцінка. Розроблений інструмент виявлення та класифікації зацікавлених сторін, на які
безпосередньо впливає проект для отримання зауважень та обміну інформацією. Суттєвих
недоліків не виявлено.
Управління. Суттєвих недоліків не виявлено. Процедури по обміну інформацією і
консультування можуть бути застосовані на стадії проектування.
Залученість зацікавлених сторін. Стадія проектування включає в себе розраховану за
часом та об’ємом взаємодію. Відбувається процес консультування.
Відповідність/ узгодженість. Процедури обміну інформацією вже визначені.
Зобов’язання щодо обміну інформацією виконані або знаходяться в процесі виконання.
Блок П-3 Наявність потреб та стратегічні відповідності
Оцінка. Проведена оцінка потреб водокористувачів та споживачів, технічних та
територіальних альтернатив, державної та регіональної політики. Суттєвих недоліків не
виявлено.
Залученість зацікавлених сторін. Результати проведеної оцінки відкриті для широкого
загалу та оприлюднені.
Результати. Стратегічна відповідність Проекту потребам економіки можуть бути
презентовані громадськості.
Блок П-4 Місце розташування проекту та основні проектні рішення
Оцінка. На етапі ТЕО нормативні, соціальні, екологічні, економічні аспекти було
враховано.
Управління. Вибрано оптимальне місце будівництва та варіант проектних рішень
Залученість зацікавлених сторін. Вибір варіанту розміщення об’єкту пройшов
громадські обговорення.
Результати. Місце розташування об’єкту відповідає більшості вимог до вибору місця
розташування з точки зору забезпечення критеріїв сталого розвитку.
Блок П-5 Оцінка впливу на довкілля, соціальну сферу та управління впливами
Оцінка. Виконана оцінка впливу реалізації та експлуатації на довкілля та соціальну
сферу, включаючи оцінку кумулятивного впливу з використанням відповідної експертизи.
Суттєвих недоліків не виявлено; було визначено рівень передпроектного стану, з яким надалі
можна порівнювати зміни після реалізації проекту
Управління. Для застосування на етапі реалізації та експлуатації проекту були
розроблені плани та процедури, що забезпечують управління факторами впливу на довкілля
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та соціальне середовище із застосуванням відповідних експертних оцінок. Суттєвих недоліків
не виявлено. Додатково до основних питань впливу ці плани включають питання утилізації
будівельних відходів, мінімізацію акустичного впливу тощо. Оцінка впливу на довкілля
оприлюднені для обговорення широким загалом.
Залученість зацікавлених сторін. Містить заплановані за часом, часто двосторонню
процедуру залучення сторін, що безпосередньо відчуватимуть вплив реалізації проекту.
Впроваджені постійно діючі процедури діалогу для заінтересованих сторін.
Результати: в планах по запобіганню, мінімізації, та пом’якшенню негативного впливу
проекту на довкілля і соціальну сферу суттєвих недоліків не виявлено.
П-7 Водні ресурси
Оцінка. Була проведена оцінка наявності водних ресурсів з використанням наявних
даних, польових вимірів та гідрологічної моделі. Обмеження, що можуть вплинути на
наявність водних ресурсів включені в моделювання; здійснена оцінка планів, ризиків та
невизначеностей
Управління. План здійснення робіт та супутні процедури були розроблені з метою
забезпечення ефективним управлінням водними ресурсами на базі аналізу технічних
можливостей, стану водних ресурсів, можливостей та обмежень екосистеми, а також з
урахуванням екологічних та економічних питань, включаючи режими в нижньому б’єфі.
Блок П-8 Безпека інфраструктури
Оцінка. Було проведено оцінку ризиків безпеки греблі та супутньої інфраструктури
шляхом проведення відповідної експертизи для етапу проектування, будівництва та
експлуатації. Суттєвих недоліків не виявлено.
Управління. Розроблені плани і процедури забезпечення безпеки греблі та супутньої
інфраструктури для етапу будівництва та експлуатації Проекту відповідно до вимог
регулюючих та контролюючих органів. Суттєвих недоліків не виявлено. Забезпечується
надання інформації щодо передбачених заходів громадської безпеки; плани ліквідації
наслідків містять в собі заходи з забезпечення попередження та програми тренувань з
реагування на надзвичайні ситуації. Здійснена незалежна експертиза безпечності греблі.
Результати. У планах із запобігання, мінімізації та пом’якшенню ризиків загроз
безпеки не виявлено.
П-10 Додаткові вигоди проекту
Оцінка. Дана оцінка розрахунків додаткових ефектів Проекту, процесів оцінки та
можливості отримання вигід та здійснення справедливого розподілу результатів мі громадами,
оцінена якість документування вихідних даних в порівнянні з якими можуть бути визначені
додаткові ефекти Проекту.
Управління. У плани та процедури із розподілу вигід від додаткових ефектів проекту,
розроблені для етапів реалізації та експлуатації були включені зобов’язання щодо розподілу
вигід від додаткових ефектів Проекту. Ці напрацювання були відповідним чином
оприлюднені.
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Залученість зацікавлених сторін. Процес оцінки та планування розподілу вигід проекту
передбачав організацію своєчасної двосторонньої взаємодії із сторонами, що безпосередньо
відчуватимуть вплив реалізації проекту. Впроваджена процедура, що дозволяє залученим
сторонам ставити питання та отримувати на них відповіді
Результати. плани, що передбачають інтереси місцевих громад в розподілі майбутніх
вигід.
П-16 Трудові ресурси та умови праці
Оцінка. Визначені трудові ресурси та вимоги до управління проектом, що містять
ризики з охорони праці та техніці безпеки, а також організаційні заходи. Суттєвих недоліків
не виявлено.
Управління. Розроблені та застосовуються стратегії, плани та процедури з управління
трудовими ресурсами та організацією праці для етапів реалізації та експлуатації, які
охоплюють всі компоненти планування організації праці. Суттєвих недоліків не виявлено.
Залученість зацікавлених сторін. Застосовуються постійно діючі процедури, в рамках
яких співробітники та підрядники можуть звернутися з питаннями, що стосуються управління
персоналом, та отримати відповіді.
Результати. Не виявлено невідповідності процедур, планів і процесів організації праці
міжнародно визнаним правам.
П-17 Культурна спадщина
Оцінка. проведено оцінку об’єктів культурної спадщини, що включала в себе
ідентифікацію та документування культурних цінностей, оцінку їх значущості та визначення
ризиків їх існуванню.
Управління. Розроблено плани та процедури, з розгляду питань збереження культурної
спадщини для етапів реалізації та експлуатації Проекту. Суттєвих недоліків не виявлено. .
Залученість зацікавлених сторін. До оцінки, планування заходів із збереження
культурної спадщини були залучені сторони, що безпосередньо відчуватимуть вплив
реалізації проекту, були розроблені постійно діючі процедури для зацікавлених осіб щодо
можливості ставити питання та отримувати на них відповідь.
Підтримка зацікавлених сторін. Зацікавлені сторони отримали підтримку з боку
керівництва Проекту.
Результати. Плани дозволяють уникнути, мінімізувати чи пом’якшати негативний
вплив на культурну спадщину без будь-яких суттєвих недоліків.
П-18 Здоров’я населення
Оцінка. Проведено оцінку проблем стану здоров’я населення. Суттєвих недоліків не
виявлено. Визначені можливості системи охорони здоров’я, що існує, доступність послуг
охорони здоров’я для населення, а також розглянуто, ризики відносно різних груп населення.
Управління. Розроблено плани та процедури з розгляду виявлених проблем в сфері
здоров’я населення для етапів будівництва та експлуатації. Суттєвих недоліків не виявлено.
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Залученість зацікавлених сторін. Залученість зацікавлених сторін в оцінку та
планування заходів, що стосуються здоров’я населення організовано своєчасно у формі
діалогу; розроблений механізми отримання та обробки запитів зацікавлених сторін.
Результати. Плани дозволяють запобігти, мінімізувати та пом’якшати негативні
впливи на стан здоров’я населення, що виникають внаслідок реалізації проекту без суттєвих
недоліків.
П-19 Біорізноманіття та інвазійні види
Оцінка. Проведено оцінку біологічного різноманіття видів на суходолі та у водному
середовищі, що включає види, які мігрують, з оцінкою загроз втрати зв’язку мігруючих видів
з середовищем їх існування, а також визначені ризики пов’язані із проникненням інвазійних
видів. Суттєвих недоліків в якості оцінки не виявлено.
Управління. У планах та заходах щодо регулювання проблем з біорізноманіттям, що
ідентифіковані в планах реалізації проекту та його експлуатації, суттєвих недоліків не
виявлено.
Результати. У планах щодо уникнення, мінімізації/пом’якшення і компенсації
негативного впливу на біологічне різноманіття видів, що пов’язані з реалізацією проекту
суттєвих недоліків не виявлено.
П-20 Ерозія та седиментація
Оцінка. У проведенні аналізу проблем ерозії та седиментації суттєвих недоліків не
виявлено; визначений вплив процесів ерозії і седиментації, в тому числі твердого стоку та його
динаміки на функціонування об’єктів Проекту та зміни соціальних, економічних та
екологічних умов в зоні його впливу
Управління. У планах заходів з регулювання процесів ерозії та седиментації суттєвих
недоліків не виявлено.
Результати. У планах щодо уникнення, мінімізації/пом’якшення негативного впливу
ерозії та седиментації суттєвих недоліків не виявлено
П-21 Якість води
Оцінка. У результаті проведення оцінки документації відносно забезпечення якості
води суттєвих недоліків не виявлено.
Управління. У планах і процедурах регулювання виявлених проблем якості води для
етапів будівництва та експлуатації суттєвих недоліків не виявлено.
Результати. У планах щодо уникнення, мінімізації/пом’якшення негативного впливу
Проекту на якість води суттєвих недоліків не виявлено.
П-23 Водний режим у нижньому б’єфі
Оцінка. Оцінка водних режимів в нижньому б’єфі ГЕС в різних аспектах розглянута з
точки зору екологічних, економічних та соціальних наслідків була зроблена на підставі
відповідної наукової інформації; суттєвих недоліків не виявлено.
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Управління. Плани і заходи з регулювання водних режимів в нижньому б’єфі були
розроблені і містять завдання пов’язані з регулюванням рівневого режиму; результати
поточного моніторингу.
Залученість зацікавлених сторін. Оцінка та планування процедур, що стосуються
водних режимів в нижньому б’єфі включають в себе належним чином розраховані в часі часто
із залученням зацікавлених сторін графіки функціонування гідроспоруд; впровадження
непереривних процедур обговорення питань водного режиму в нижньому б’єфі та отримання
відповідей на них.
Результати. Плани з регулювання водного режиму в нижньому б’єфі враховують
екологічні, соціальні та економічні цілі.
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Приватне акціонерне товариство
«УКРГІДРОЕНЕРГО»
07300 м. Вишгород, Київська обл., Україна

Private joint stock company
«UKRHYDROENERGO»
Vyshgorod, Kyiv region, 07300 Ukraine

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля при будівництві «Каховської ГЕС-2»
Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго”, 100 відсотків акцій якого
належать державі в особі Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
України, код ЄДРПОУ – 20588716, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта
господарювання
ПрАТ “Укргідроенерго” (далі – Товариство) – найбільша компанія України, що
виробляє електричну енергію з відновлюваних джерел (енергія води).
До складу компанії входять дев’ять
станцій на річках Дніпро та Дністер –
Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дністровська, Дніпровська та Каховська ГЕС, Київська та
Дністровська ГАЕС.
Станції компанії забезпечують покриття пікових навантажень, регулювання
частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.
Починаючи з 1996 року, компанія
успішно реалізує великомасштабні проекти реконструкції та модернізації всього обладнання і гідротехнічних споруд.
На кінець 2017 року реконструйовано
68 гідроагрегатів, що надало можливість
подовжити термін експлуатації обладнання ГЕС на 30–40 років, збільшити
потужність гідроелектростанцій, суттєво
підвищити безпеку експлуатації обладнання та споруд, забезпечити дотримання вимог охорони довкілля, поліпшити умови праці.
Загальна кількість гідроагрегатів на
станціях Товариства – 103, а їх сумарна
встановлена потужність – 5 747 МВт.
В 2017 році Товариство виробило
9969,317 млн кВт/год електроенергії, з
корисним відпуском до енергосистеми
9 806,015 млн кВт/год за середньою ціною 58,29 копійок за 1 кВт.
Юридична адреса: Україна, 07300, Київська область, Вишгородський район,
м. Вишгород,
тел.: + 38 04596 58 450, факс: + 38
04596 22 007,
e-mail:
kanc@ges.kv.energy.gov.ua,
сайт: http://uge.gov.ua.
Генеральний директор – Сирота І. Г.

2. Планована діяльність, її
характеристика, технічні
альтернативи
2.1. Планована діяльність, її характеристика
Основний варіант проведення планованої діяльності – будівництво та
експлуатація гідроелектростанції “Каховська ГЕС-2” загальною встановленою
потужністю 250 МВт з метою збільшення виробництва відновлюваної електроенергії в піковій зоні навантаження
за рахунок оптимізації корисного стоку
р.Дніпро через Каховський гідровузол,
а також для участі в автоматичному регулюванні частоти та потужності в ОЕС
України з метою покращення якості
електроенергії та надійності енергосистеми.
Орієнтовний термін експлуатації Каховської ГЕС-2 – не менше 100 років.
Відповідно до законодавства України
ПрАТ “Укргідроенерго” виконало необхідні дії, що вимагались при плануванні та розміщенні об’єкта будівництва, а
саме:
– ініціювало та профінансувало розроблення Детального плану території для
розміщення об’єкта будівництва – Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2);
– отримало схвалення Детального
плану від архітектурно-містобудівної
ради при управлінні містобудування та
архітектури Херсонської ОДА;
– отримало позитивне рішення Веселівської сільської та Козацької селищної
громад щодо розміщення об’єкта будівництва Каховської гідроелектростанції
(ГЕС-2) за результатами громадських
слухань;
– проведена оцінка впливу на навколишнє середовище, результати якої
були обговорені та підтримані на громадських слуханнях;
– отримало містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
– отримало позитивний Експертний
звіт ДП “Укрдержбудекспертиза” на проектну документацію стадії ТЕО.

ТЕО “Будівництво Каховської ГЕС-2”
схвалене розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 10.03.2017 р.
№ 156-р.
На цей час розробляється проектна
документація стадії “Проект” будівництва Каховської ГЕС-2.
Технічна альтернатива 1: Будівництво та експлуатація електростанції з
парогазовою установкою, встановленої
потужності 250 МВт. Генерація енергії
здійснюватиметься за рахунок спалювання викопного палива – природного
газу (українського або імпортованого).
Орієнтовний термін експлуатації – 40
років.
Технічна альтернатива 2: Будівництво та експлуатація вітроелектростанції
(далі – ВЕС), встановленої потужності
250 МВт. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок енергії вітру.
Орієнтовний термін експлуатації – 25
років.
Технічна альтернатива 3: Будівництво та експлуатація сонячної електростанції (далі –СЕС), встановленої потужності 250 МВт. Генерація електроенергії
здійснюватиметься за рахунок перетворення енергії сонячного випромінювання на електричну енергію. Орієнтовний
термін експлуатації СЕС – 20 років.
Зважаючи на те що ВЕС і СЕС не
беруть участь у системі автоматичного регулювання частоти та потужності електроенергії в ОЕС України, вони
потребують значної (в рази більшої)
площі земельних ділянок для розміщення вітропарку або сонячних батарей аналогічної потужності, мають
менший строк експлуатації, як технічні альтернативи ГЕС не розглядаються.

3. Місце провадження
планованої діяльності,
територіальні альтернативи*

3.1. Місце провадження планованої діяльності:
Будівництво Каховської ГЕС-2 планується в Херсонській області Бериславського району в адміністративних межах
Козацької селищної ради та Веселівської
сільської ради на земельних ділянках за
межами населених пунктів відповідно до
Детального плану території, схваленого
архітектурно-містобудівною радою при
управлінні містобудування та архітектури Херсонської ОДА та затвердженого
Бериславською РДА. Загальна площа
земельних ділянок – 38,85 га.
Територія під будівництво Каховської
ГЕС-2, що проектується, на правобережній земляній греблі діючої Каховської ГЕС, що експлуатує ПрАТ “Укргідроенерго”.
Місцем провадження основного варіанта планованої діяльності є розміщення ГЕС-2 біля примикання правобережної земляної греблі Каховської ГЕС,
в тілі існуючої земляної греблі.
Крім того, при проектуванні на стадії
ТЕО було розглянуто 3 альтернативні територіальні варіанти розміщення Кахов-

ської ГЕС-2.
Територіальна альтернатива 1: Розміщення ГЕС-2 в нижньому б’єфі за водозливом бетонної греблі Каховської
ГЕС.
Територіальна альтернатива 2: Розміщення ГЕС-2 в тілі правобережної
земляної греблі Каховської ГЕС.
Територіальна альтернатива 3: Розміщення ГЕС-2 на правому березі за
межами правобережної земляної греблі
Каховської ГЕС.

4. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності
Метою будівництва є вироблення традиційної відновлюваної електроенергії
(енергії води) для надійного енергозабезпечення України та зменшення залежності України від зовнішніх джерел
енергії.
Реалізація проектних рішень дозволить:
– перевести Каховський гідровузол з
базового режиму виробництва електроенергії в напівпіковий та піковий, що
покращить стабільність енергосистеми
України;
– збільшити середньобагаторічний
виробіток електроенергії за рахунок використання холостих скидів. Встановлення додаткових агрегатів дозволить
підвищити використання гідроагрегатами стоку Каховського гідровузла до 95%
і у такий спосіб збільшити вироблення
електроенергії;
– покращити якість електроенергії
в ОЕС України за рахунок участі гідроагрегатів Каховської ГЕС-2 в системі
автоматичного регулювання частоти та
потужності.
Реалізація проекту будівництва Каховської ГЕС-2 принесе значні інвестиції
в регіон, створить умови для розвитку
сфери зайнятості населення, будівельної, торгової, транспортної та інших
сфер у прилеглих населених пунктах.

5. Загальні технічні
характеристики, у тому
числі параметри планованої
діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
У рамках реалізації Проекту передбачається спорудження будівлі ГЕС-2 розмірами 66,80 м х 99,00 м з 4 вертикальними гідроагрегатами потужністю 62,5
МВт кожний.
Загальна запроектована потужність
гідроелектростанції – 250 МВт.
До складу споруд ГЕС-2 входять:
– Підвідний канал ГЕС-2 з верхнього
б’єфа річки, призначений для підводу
потоку води до водоприймача, завдовжки 336,00 м, шириною 95,00 м.
– Водоприймач, призначений для організації підведення потоку до водоводів ГЕС-2. Розміри водоприймача 25,50
м х 99,00 м. Водоприймач буде мати 8
водоприймальних отворів, обладнаних
затворами, які будуть обслуговуватися

двома козловими кранами вантажопідйомністю 140 т кожний.
– Напірні залізобетонні водоводи, що
забезпечують підведення потоку води
до агрегатів ГЕС-2, завдовжки 92,70 м,
шириною 99,00 м.
– Відвідний канал в нижньому б’єфі
річки, призначений для відводу потоку
води від будівлі ГЕС-2, завдовжки 292,30
м, ширина біля будівлі ГЕС-2 – 94,00 м,
в кінці ділянки – 140,00 м.
– Тимчасова гребля на період будівництва, що буде огороджувати територію будівництва від ділянки ріки, по якій
буде влаштована тимчасова автодорога.
Загальна довжина – 467,8 м, ширина
гребеню – 20,0 м. Після завершення будівництва тимчасова гребля буде розібрана.
– Пристанційні технологічні майданчики, а також автомобільні дороги для
під’їзду автотранспорту.

6. Екологічні та інші
обмеження планованої
діяльності за альтернативами
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності (основний варіант) з будівництва ГЕС-2 встановлюються згідно
з чинним законодавством України та
ратифікованими міжнародними договорами та визначені відповідно до схваленої проектної документації стадії ТЕО
розділу “Оцінка впливу на навколишнє
середовище” щодо впливу будівництва
Каховської ГЕС-2, який розміщений за
електронною адресою: http://uge.gov.
ua/content/files/zakluchniy_zvit_kah2.pdf .
Екологічні та інші обмеження щодо
планованого основного варіанта розміщення ГЕС-2 (біля примикання правобережної земляної греблі Каховської ГЕС,
в тілі існуючої земляної греблі):
– необхідність додаткового відведення
земельних ділянок;
– необхідність тимчасового перенесення ділянок лінійних об’єктів інженернотранспортної інфраструктури хоча і без
припинення руху транспорту;
– розташування поблизу пам’ятки національного значення Дозорної (оглядової) башти, щодо якої необхідно вжити
заходи зі збереження;
– необхідність улаштування тимчасових відвалів ґрунту при розробці котловану;
– необхідність влаштування протифільтраційних заходів проти бічної фільтрації.
Екологічні та інші обмеження щодо
технічної альтернативи 1 (Будівництво парогазової електростанції):
– споживання великої кількості дорогого невідновлюваного природного ресурсу (природний газ);
– наявність викидів шкідливих речовин
в атмосферне повітря: оксиду вуглецю,
діоксиду азоту, газоподібних продуктів
неповного згорання тощо;
– теплове забруднення за рахунок
скидів тепла в системи охолодження;
– необхідність відведення іншої земельної ділянки під будівництво – на запроектованій території будівництво ПГУ
не може бути реалізоване;
– необхідність будівництва газогону;
– необхідність будівництва очисних
споруд;
– необхідність будівництва басейнів
охолоджувачів або градирень;
– необхідність будівництва насосних
станцій і станцій підготовки води.
З огляду на викладені обмеження,
подальший розгляд технічної альтернативи 1 не здійснюється.
Екологічні та інші обмеження щодо
Територіальної альтернативи 1 (розміщення ГЕС-2 в нижньому б’єфі бетонної водозливної греблі Каховської ГЕС):
– зменшення пропускної здатності бетонної водозливної греблі;
– необхідність втручання в конструкцію
бетонної водозливної греблі Каховської
ГЕС, яка побудована більше 50 років
тому, що має високий ризик небезпеки
для конструкції;
– необхідність зміни зовнішнього виду
та конструкції бетонної водозливної греблі Каховської ГЕС, яка є пам’яткою науки і техніки, архітектури відповідно до
наказу Мінкультури від 04.07.2013 р.
№604;
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– залежність експлуатаційного ресурсу
ГЕС-2 від обмеженого ресурсу бетонної
водозливної греблі Каховської ГЕС, яка
побудована більше 50 років тому;
– ускладнена організація будівництва;
– необхідність додаткових паводкових
затворів;
– припинення руху залізниці;
– тимчасове припинення руху автотранспорту;
– будівництво огороджувальних гребель на період будівництва;
– великий обсяг протифільтраційних
заходів;
– необхідність улаштування тимчасових відвалів ґрунту при розробці котловану;
– збільшена вартість будівництва.
Екологічні та інші обмеження щодо
Територіальної альтернативи 2
(розміщення ГЕС-2 в тілі правобережної
земляної греблі Каховської ГЕС):
– необхідність тимчасового перенесення ділянок лінійних об’єктів інженернотранспортної інфраструктури;
– будівництво огороджувальних гребель на період будівництва;
– великий обсяг протифільтраційних
заходів;
– ускладнена організація будівництва;
– необхідність улаштування тимчасових
відвалів ґрунту при розробці котловану;
– збільшена вартість будівництва.
Екологічні та інші обмеження щодо
Територіальної альтернативи 3 (розміщення ГЕС-2 на правому березі за
межами правобережної земляної греблі
Каховської ГЕС):
– припинення руху залізниці;
– тимчасове припинення руху автотранспорту;
– великий обсяг протифільтраційних
заходів;
– переселення населення;
– потребує відведення як тимчасової,
так і постійної додаткової території;
– збільшення заходів з берегоукріплення правого берега від розмиву;
– необхідність улаштування тимчасових відвалів ґрунту при розробці котловану;
– необхідність влаштування протифільтраційних заходів проти бічної фільтрації;
– збільшена вартість будівництва.
Основний варіант розміщення проекту має такі суттєві переваги в порівнянні з Територіальними альтернативами 1, 2, 3:
– не зменшується пропускна здатність
бетонної водозливної греблі Каховської
ГЕС;
– відсутня необхідність втручання в
конструкцію бетонної водозливної греблі, яка побудована більше 50 років
тому;
– відсутній ризик для безпеки конструкції водозливної греблі при втручанні в її конструкцію на період будівництва;
– відсутня необхідність зміни зовнішнього виду та конструкції бетонної водозливної греблі, яка є пам’яткою науки і
техніки, архітектури відповідно до наказу
Мінкультури від 04.07.2013 р. №604;
– відсутність залежності експлуатаційного ресурсу ГЕС-2 від обмеженого
ресурсу бетонної греблі Каховської ГЕС,
яка побудована більше 50 років тому;
– порівняно неускладнена організація
будівництва;
– відсутність необхідності додаткових
паводкових затворів;
– відсутність необхідності припинення
руху залізниці;
– відсутність необхідності тимчасового
припинення руху автотранспорту;
– менший обсяг протифільтраційних
заходів;
– менша вартість будівництва;
– додаткові земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів;
– будівля ГЕС-2 має більш гнучкий дизайн, що дозволяє розмістити всі необхідні технологічні приміщення;
– простіший доступ до будівлі, і можливість наскрізного протипожежного
проїзду вздовж будівлі;
– мінімальний вплив на роботу існуючого гідровузла;
– надійний захист котловану і гідровузла в цілому від повеней (при більш
тривалих термінах будівництва) навіть
при пропуску катастрофічних паводків;
– у разі місцевих аварійних деформацій укосу котловану або при виникненні
інших проблем, варіант не впливає на
загальну безпеку напірного фронту Каховської ГЕС, оскільки будівництво ве-

деться під захистом потужних тимчасових перемичок.
Внаслідок порівняння територіальних альтернатив (1, 2, 3) та основного
варіанта розміщення ГЕС-2 біля правобережного примикання земляної
греблі Каховського гідровузла в тілі
існуючої земляної греблі – обраний
останній, що є найбільш оптимальним та безпечним.
Територіальні альтернативи розміщення ГЕС-2 (1, 2, 3) в подальшому
не розглядаються.

7. Необхідна екологоінженерна підготовка і захист
території за альтернативами
У рамках розробки проекту були
проведені
топографо-геодезичні,
інженерно-геологічні,
геотехнічні
та
інженерно-гідрогеологічні,
інженерногідрометеорологічні вишукування для
раціонального використання і охорони
навколишнього середовища та інші дослідження в необхідному обсязі.
Для забезпечення стійкості споруд від
негативного сейсмічного впливу, проведені відповідні дослідження і розрахунки
з врахуванням сейсмічних навантажень
у 8 балів. Стійкість основних споруд Каховської ГЕС-2 в усіх розрахункових випадках забезпечується на весь період
будівництва та експлуатації об’єкта.
У зв’язку з реалізацією проекту, не
передбачається зміна граничних параметрів функціонування Каховського
водосховища (запроектованих ще при
будівництві Каховської ГЕС). Водоскидні
споруди Каховського гідровузла розраховані на пропуск природних паводків з
максимальною скидною витратою 28300
м3/с, при форсованому рівні води у Каховському водосховищі.
З метою уникнення підтоплення та
переробки берегів у зоні впливу Каховської ГЕС-2, що проектується, будуть
виконані інженерно-технічні заходи з
укріплення берега камінням, габіонами,
біологічного кріплення, намив піщаного
ґрунту з пляжним укосом та біологічним
кріпленням до берегового схилу тощо.
Проектні рішення будуть забезпечувати виконання вимог чинного законодавства України, Державних будівельних
норм і стандартів, санітарно-гігієнічних
норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.
Для забезпечення працівників водою
питної якості, що відповідає вимогам
державних санітарних норм, у проекті передбачено виконання водозабору
з 2-х свердловин глибиною 45–50 м.
Господарсько-побутові стоки від будівель відводяться до локальних очисних
споруд повної біологічної очистки, дощових і талих вод до системи дощової
каналізації і далі до комплексної системи очищення. Всі системи комплексної
очистки будуть відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України.
На очисних спорудах здійснюється повна біологічна очистка стічних вод, після чого очищена і дезінфікована стічна
вода відводиться у водосховище.
У проекті також будуть передбачені
роботи з рекультивації порушених земель, роботи з благоустрою та озеленення прилеглої території.
Підготовка і захист території за
альтернативами не розглядались
з підстав, зазначених в попередніх
розділах.

8. Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля
Відповідно до ст. 1 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”, вплив
на довкілля – будь-які наслідки планованої діяльності на довкілля, в тому
числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я,
флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту,
повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних
пам’яток та інших матеріальних об’єктів
чи для сукупності цих факторів, а також
наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які
є результатом зміни цих факторів.
В рамках ТЕО була проведена комплексна оцінка впливу на навколишнє середовище при будівництві і експлуатації
Каховської ГЕС-2.
Товариство, з метою залучення громадськості до обговорення питань щодо
прийняття рішень, які можуть впливати
на стан довкілля, в 2016 році провело
громадські слухання на тему “Про вплив
на довкілля запланованої до будівництва Каховської ГЕС-2 в періоди її будівництва та експлуатації” (23.02.2016 р.

– смт Козацьке, 24.02.2016 р. – м. Нова
Каховка, 25.02.2016 р. – м. Херсон).
Місцеві територіальні громади висловили підтримку будівництва Каховської
ГЕС-2, про що свідчать оформлені відповідно до чинного законодавства України протоколи громадських слухань та
опубліковані повідомлення про результати проведених громадських слухань
в засобах масової інформації (газета
“Маяк” №15 (10 019) від 09.04.2016 р.,
газета “Нова Каховка” №15 (1274) від
06.04.2016 р.; газета “Новий день” від
06.04.2016 р.).
Матеріали проведених громадських
слухань розміщені на сайті компанії ПрАТ
“Укргідроенерго” за електронною адресою: http://uge.gov.ua/stations/kahovka_2/
та відкриті для громадськості.
За результатами попередньо проведеної оцінки, прогнозований вплив на
довкілля очікується на прийнятному рівні
та мінімізується запропонованими відповідними заходами.
Вплив на соціально-економічні умови
Вплив на доходи місцевої громади
Для організації будівництва та експлуатації Товариство планує створити
відокремлений структурний підрозділ
– Дирекцію з будівництва Каховської
ГЕС-2 (далі – Дирекція). Планується, що
реєстрація Дирекції і сплата податків та
зборів будуть проводитись за місцем
провадження діяльності. Відповідно місцевий бюджет отримує додаткові податкові надходження.
Вплив на зайнятість і доходи
населення
Район отримає суттєвий поштовх, активізацію та розвиток за рахунок створення нових робочих місць. На період
будівництва загальна чисельність – 1000
осіб, з них близько 2/3 із залученням
місцевого населення. Перебування відряджених очікується розрахунковою
чисельністю до 400 працівників. Це дозволить розвиватися ринку послуг здачі
житла в найм, розвитку сфери послуг
(харчування, побутові послуги тощо).
Створюватимуться
передумови
для
отримання місцевим населенням додаткових доходів. На період експлуатації
працюватиме 150 чоловік експлуатаційного персоналу. Після завершення будівництва залишиться розвинена сфера
послуг, що дає передумови для отримання місцевим населенням додаткових
доходів.
Вплив на демографічну ситуацію
В період будівництва та експлуатації
ймовірна позитивна зміна демографічної ситуації (демографічне омолодження
статевої та вікової структури населення),
у разі укладання шлюбів між працівниками та місцевим населенням.
Вплив на соціальну інфраструктуру,
житлові об’єкти та житловокомунальне господарство.
Очікувана кількість працівників, яких
необхідно буде розміщувати в об’єктах
для тимчасового проживання на період
будівництва становить орієнтовно до
400 осіб. Планується, що зазначені особи будуть проживати у м. Бериславі, м.
Новій Каховці та населених пунктах, що
розташовуються на відносно невеликій
відстані від будівельного майданчика.
За попередніми оцінками виникнення дефіциту об’єктів для тимчасового
проживання працівників малоймовірне,
підвищення навантаження на об’єкти
житлово-комунального
господарства
(об’єкти водопостачання, електропостачання, газопостачання) буде відбуватись
в межах встановленої потужності таких
об’єктів. В період експлуатації на ГЕС-2
будуть працювати переважно місцеві
жителі.
Вплив на транспортну
інфраструктуру
В період будівництва буде використовуватись чинна мережа автомобільних
доріг, залізничний та водний транспорт.
Значного впливу у процесі будівництва
можуть відчути автомобільні дороги,
якими будуть здійснюватися перевезення ґрунтів, матеріалів, обладнання, перевезення працівників, а саме: Е-58 від
м. Херсона та Р-47 на правому березі р.
Дніпро до майданчика основних споруд
ГЕС-2; Р-47 від м. Таврійська Херсонської області до майданчика основних
споруд ГЕС-2.
Для мінімізації впливу в Проекті
буде передбачено:
– реконструкція чинної автодороги
з розширенням по вул. Свиридова в
с.Веселе з влаштуванням автодорож-

нього покриття, що з’єднається з обвідною дорогою, що буде побудована на
тимчасовій огороджувальній греблі на
період будівництва;
– відновлення ділянки автодороги на
правобережній земляній греблі Каховського гідровузла, що потрапляє в зону
будівництва основних споруд ГЕС-2;
організація дорожнього руху (установка дорожніх знаків, розмітка проїзної
частини), установка дорожньої огорожі
тощо;
– на період виконання будівельномонтажних робіт передбачається влаштування тимчасових доріг для перевезення
ґрунтів, матеріалів, обладнання тощо.
В період експлуатації транспортна
інфраструктура в основному буде використовуватись для підвезення працівників на об’єкт будівництва. Перевезення
будівельних матеріалів, вантажів буде
здійснюватися лише для проведення
ремонтних робіт, що не буде мати регулярний характер.
Вплив руху автотранспорту
На період виконання підготовчих,
будівельно-монтажних робіт передбачається використання інфраструктури чинних автомобільних доріг, а також влаштованих тимчасових доріг. Населення,
яке проживає в зоні розташування таких
автомобільних доріг (с. Веселе і с. Козацьке та поза населеними пунктами),
може відчувати вплив від підвищеної
інтенсивності руху вантажного автотранспорту.
Мінімізація впливу буде досягатись
маршрутизацією руху автомобільного
транспорту, оптимальним їх навантаженням, поливанням дорожнього покриття
водою в суху та спекотну погоду, регулярними перевірками технічного стану.
У період експлуатації значного впливу
від руху автотранспорту через населені
пункти в напрямку майданчика Каховської ГЕС-2 не очікується.
Вплив на річкову транспортну
систему
Судноплавство вздовж річки Дніпро
має велике значення для регіональної
та національної економіки, оскільки це
дозволяє великотоннажним та великим
туристичним суднам рухатися до Київського порту і, таким чином, створює
важливий транспортно-економічний коридор. Річка також використовується
пасажирськими суднами. Кілька агропромислових комплексів та зерносховищ регіонального та національного
значення також присутні у зоні впливу
і їх діяльність, в значній мірі, залежить
від доступу до річок і судноплавства для
експорту продукції як всередині країни,
так і на міжнародному рівні.
Будівництво Каховської ГЕС-2 не вплине на судноплавство на р. Дніпро.
Вплив на систему
електропостачання
Для забезпечення електроенергією
будівельного майданчика згідно з наданими технічними умовами на приєднання від ПАТ “Енергопостачальна компанія
“Херсонобленерго”, передбачено підключення до системи електропостачання від опори ПЛ-35 кВ “Каховська 330
– Козацька” ПС 330 Каховська. Додатковий землевідвід для електропостачання
на період будівництва не потрібний.
У період експлуатації Каховська ГЕС-2
буде видавати електроенергію в електромережу повітряної лінії (ПЛ) 330 кВ
Криворізька ТЕС – Каховська 330 з будівництвом заходів ПЛ на КРУЕ Каховської
ГЕС-2 протяжністю 3 км, що підвищить
стабільність енергосистеми регіону. Додатковий землевідвід для будівництва
заходів повітряної лінії попередньо не
потрібний.
Вплив на систему газопостачання
Проектом не передбачається газопостачання на об’єкти будівництва ГЕС-2.
Вплив від будівництва об’єктів ГЕС-2 на
чинну систему газопостачання передбачається короткочасний, на час врізання
в існуючу магістраль тимчасової обвідної ділянки газопроводу для виносу газопроводу за межі будівництва будівлі
ГЕС-2. Після зведення будівлі ГЕС-2 газопровід буде повернутий на проектне
місце розташування.
Вплив на систему водопостачання
У проекті передбачено автономну систему забезпечення об’єктів будівництва
ГЕС-2 питною та технічною водою. Джерелом водопостачання об’єктів, розташованих у районі будівництва ГЕС-2, є
підземні води.
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Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля при будівництві «Каховської ГЕС-2»
Продовження. Початок на 6 стор.
Для покриття розрахункових витрат
води, у проекті передбачається виконання водозабору, що складається з 2-х
свердловин (одна – резервна). Вода зі
свердловини занурюваним артезіанським насосом подається у водонапірну
вежу, передбачену для зберігання регулюючого запасу води, а також для створення напору біля будівель та споруд
пристанційного майданчика.
Вплив на засоби зв’язку
Вплив від будівництва об’єктів ГЕС-2
на чинну систему зв’язку передбачається
короткочасний, на час підключення тимчасової обвідної ділянки кабелів зв’язку,
для їх виносу за межі будівництва будівлі ГЕС-2. Після зведення будівлі ГЕС-2
і будівництва нової ділянки каналізації
зв’язку, кабелі будуть повернуті на проектне місце розташування.
Вплив на землекористування
ПрАТ “Укргідроенерго” є користувачем земельних ділянок, що фактично
охоплюють всю площу правобережної
земляної греблі Каховського гідровузла і належать за категорією до земель
енергетики із цільовим призначенням –
для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів енергогенеруючих підприємств,
установ і організацій, загальною площею
– 45,296 га. Для будівництва планується
використання частини цієї ділянки площею – 19,2144 га.
Для забезпечення додаткових потреб
в земельних ділянках був розроблений
та затверджений відповідний детальний
план, яким передбачений постійний та
тимчасовий землевідвід додаткових земельних ділянок із земель:
– Веселівської сільської ради – 1,4140
га (в тимчасове користування на період
будівництва) та 1,8189 га (в постійне користування);
– Козацької селищної ради – 0,9055
га (в тимчасове користування на період
будівництва) та 6,1503 га (в постійне користування), що станом на поточну дату
перебувають в довгостроковій оренді;
– землі водного фонду під верхнє водоймище – 6,8758 га (в постійне користування) та під нижнє водоймище 2,4711
га (в постійне користування).
Після будівництва на земельних ділянках, що вилучалися в тимчасове користування, буде проведена рекультивація, а
земельні ділянки будуть повернуті власникам/землекористувачам. Земельні ділянки, що будуть відведені в постійне
користування будуть використовуватися
як землі енергетики, відповідно до їх цільового призначення зі сплатою земельного податку до місцевого бюджету.
Вплив на безпечність
життєдіяльності людей
Товариство буде забезпечувати інструктаж з правил техніки безпеки та
пожежної безпеки при прийнятті на роботу та в процесі роботи – на періодичній основі. Товариство забезпечить застосування цієї вимоги підрядником та
пов’язаними з ним субпідрядниками.
Вплив на здоров’я населення та
працівників
До будівництва Каховської ГЕС-2 буде
залучено значну кількість приїжджих
працівників. У зв’язку з цим можуть погіршитись показники захворюваності.
З метою мінімізації впливу на об’єкті
будівництва буде організовано функціонування медичного пункту для надання
долікарської допомоги. Для зменшення
навантаження на заклади здоров’я Товариство спільно з місцевими органами
влади заздалегідь визначить перелік закладів, які будуть надавати долікарську
та лікарську допомогу працівникам, з
урахуванням оптимального навантаження на такі заклади та інтереси громади.
Товариство укладатиме договори з такими закладами на обслуговування працівників. У період експлуатації на ГЕС-2
будуть працювати переважно місцеві
працівники, які мають постійне місце
проживання у м. Бериславі Бериславського району та м. Новій Каховці. Відповідно медичну допомогу працівники
будуть отримувати у медичних закладах
за місцем проживання.
В період експлуатації для надання долікарської допомоги буде функціонувати
медичний пункт.
Вплив на умови праці та відпочинку
працівників
В період будівництва Товариство та/
або підрядник забезпечать належні умови проживання залучених працівників,

під’їзд до місця роботи, харчування,
медичне та інше соціальне забезпечення, належно облаштовані робочі місця.
Максимальне залучення до будівельних
робіт працівників з місцевого населення
зменшить потреби в тимчасовому житлі
та зменшить вплив на місцеві соціальні
служби (житлово-комунальне господарство, сфера охорони здоров’я).
Враховуючи значну кількість приїжджих працівників, їх розміщення може
бути пов’язане з ризиками порушення
спокою місцевого населення. З метою
мінімізації зазначеного фактора Товариство впровадить відповідні Правила
управління персоналом та інструктажі.
Вплив на згуртованість громади
До будівництва Каховської ГЕС-2 буде
залучено до 400 приїжджих працівників.
У зв’язку з цим існує ймовірність виникнення напруженості у відносинах між
приїжджими працівниками та місцевим
населенням.
З метою мінімізації зазначеного фактора Товариство розробить Правила
управління персоналом, згідно з якими
буде регулярно проводити з працівниками відповідний інструктаж. Товариство забезпечить застосування Правил
управління персоналом підрядником та
пов’язаними з ним субпідрядниками. З
метою мінімізації впливів Товариство
розробить механізм консультацій з місцевим населенням, яке потенційно може
відчувати вплив від зазначеного фактора
для реагування на скарги та включатиме
у тому числі отримання скарг, пропозицій від населення.
Впливи на природне середовище
При будівництві та експлуатації Каховської ГЕС-2 можливий екологічний
вплив на природне середовище за такими напрямами: атмосфера та акустичний вплив, ґрунти та ландшафти, водні
ресурси (поверхневі та підземні), флора
та фауна (наземна та водна), культурна
спадщина.
Атмосфера та акустичний вплив
При експлуатації ГЕС місцева кліматична ситуація не змінюватиметься,
оскільки викидів парникових газів не очікується. Однак, можливий тимчасовий
негативний короткочасний та локальний впливи під час будівельних робіт, а
саме:
– виділення пилу під час вантажнорозвантажувальних робіт, а також викиди СО2 та продуктів згорання під час
роботи транспортних засобів та будівельної техніки;
– виділення аерозолів шкідливих речовин під час малярних та зварювальних
робіт.
Внаслідок ведення будівельних робіт,
руху автотранспорту, роботи важкого
обладнання у районі будівництва також
очікується деяке зростання рівня шумового фону.
З метою мінімізації впливу при будівництві передбачається використовувати
будівельну техніку, яка відповідає сучасним технічним і санітарним вимогам, у
т. ч. і за рівнем шуму і вібрації. Використання належного графіка планування
робіт та правильних методів будівництва
дозволить зменшити шумове забруднення. За результатами розрахунків
акустичного забруднення прилеглої території під час проведення будівельних
робіт, не прогнозується перевищення
еквівалентного рівня звуку на прилеглій
території в денний та нічний час.
У разі використання механізмів із підвищеним рівнем шуму та вібрації для
робітників будуть передбачені індивідуальні засоби захисту, а територія роботи механізму буде огороджена.
Під час експлуатації також можливий
незначний шумовий вплив на навколишнє середовище. З метою мінімізації
впливу в проекті передбачається використання сучасного устаткування, що
відповідає світовим стандартам. При
цьому фактичне чисельне значення рівня звукового тиску і вібрації опор устаткування не буде перевищувати гранично
допустимого значення згідно з чинними
нормативно-технічними документами і
стандартами.
Ґрунти та ландшафти
Вплив на ландшафт та ґрунтовий
покрив прогнозується тільки під час
будівництва, що мінімізується природоохоронними заходами. Для його
попередження планується розробка заходів, що включають видалення верхнього шару, транспортування та зберігання
ґрунту. Будуть проведені роботи з відновлення мікрорельєфу і рослинного покриву. Відновлення рослинності (дерев,

чагарників) на вільних місцях замість
вимушено вирубаних дерев пом’якшить
негативний вплив на ландшафт. Помітними залишаться лише візуальні зміни,
що пов’язані з розташуванням основних
будівель, споруд ГЕС-2.
Під час проведення будівельномонтажних робіт дещо порушиться
ландшафтна поверхня безпосередньо
у місцях проведення будівельних робіт.
Однак, до початку будівництва верхній
шар ґрунту буде зніматись і зберігатись
на спеціальній попередньо обраній території, щоб використати його в майбутньому. Оголення верхнього шару ґрунту,
вирубка дерев та кущів буде обмежено
робочою ділянкою. Весь незабруднений
ґрунт буде вивезений на поля за домовленістю із землевласником/орендарем
та/або буде використаний для озеленення в межах проектної території. Планується, що будівельна територія буде
відновлена до того ж стану, як і до будівництва, що необхідно для уникнення
ерозії оголеного ґрунту.
Для попередження забруднення мастильними матеріалами, заправка автомобілів або обладнання буде обмежено
ділянкою майданчика. Підрядник також
має передбачити заходи з ліквідації
аварії/розливу, а також зберігання, і
роботи з небезпечним паливом, будівельними матеріалами і відходами. Всі
паливно-мастильні матеріали та мастило для гідросистем будуть зберігатися
у закритих, герметичних місцях. Також
передбачається регулярне прибирання
всіх твердих і рідких відходів.
Після будівництва ГЕС-2 на земельних
ділянках, що вилучалися в тимчасове користування, буде проведена рекультивація, а земельні ділянки будуть повернуті
власникам/землекористувачам.
Водні ресурси (поверхневі та
підземні)
Під час експлуатації, враховуючи технологію виробітку електроенергії ГЕС,
спостерігатимуться більш суттєві внутрішньодобові коливання рівня води
нижче греблі. При скиданні води у нижній б’єф, проходячи через гідроагрегати, вона буде насичуватися киснем, тим
самим підвищуючи свої якісні властивості та спроможність до самоочищення. Загалом збільшення витрат води
і амплітуди їх коливань буде сприяти
позитивним змінам в екосистемах нижнього б’єфа та пониззі Дніпра та покращить екологічну ситуацію. За рахунок
посилення проточності та водообмінних
процесів спостерігатимуться кращі умови для функціонування екосистем русла,
заплави і заплавних водойм. Практично
не буде існувати проблеми надходження
солоних вод у русло Дніпра. Пропуски
з витратами більше 1 500 м3/с повністю виключають входження у гирло річки
осолонених вод за будь-яких гідрометеорологічних умов. Непрямий вплив на
якість води буде обумовлено змінами цих
показників у Каховському водосховищі.
Посилення динаміки вод може призвести до зміни седиментаційного режиму як у русловій мережі, так і в заплавних
водоймах всього пониззя. Збільшення
швидкостей течії 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. У
нижньому б’єфі 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 – прогнозується збільшення підтоплених площ, на
окремих ділянках – переформування
берегів, що обумовлене особливостями
геоморфологічних умов.
У проекті будуть передбачені відповідні
природоохоронні заходи і рекомендації
щодо запобігання та зменшення такого
впливу. З метою його мінімізації будуть
проводиться необхідні дослідження та
визначення територій, де необхідно будівництво берегозахисних споруд.
У проекті також передбачені заходи
щодо запобігання забрудненню водного середовища нафтопродуктами у разі
аварійної ситуації. Для очищення стоків
встановлюватиметься споруда повної
біологічної очистки, після якої параметри очищених зворотних вод відповідатимуть чинним нормативам щодо
якості поверхневих вод для комунальнопобутового використання. Для очищення дощових стоків передбачається
використання установки комплексної

системи очищення.
В період будівництва прогнозується
тимчасовий вплив на якість поверхневих
вод. При проведенні землерийних робіт
та виїмці водонасичених ґрунтів за допомогою земснаряду прогнозується підвищення концентрації завислих речовин,
що матиме тимчасовий та локальний характер. Однак, на відстані 9 км від греблі Каховського гідровузла концентрація
завислих речовин не перевищуватиме
гранично допустимі показники рибогосподарського та комунально-побутового
використання водного об’єкта.
Під час будівництва може виникнути
необхідність у локальному зниженні рівня ґрунтових вод верхнього водоносного
горизонту в межах будівельного майданчику. Прилеглі до будівництва селища
Веселе та Козацьке забезпечені водою
зі свердловин, отже, вплив на мешканців від проведення водопонижувальних
заходів не очікується. З часом рівень
ґрунтових вод повернеться до рівня, що
був перед початком будівництва.
Флора та фауна (наземна та водна)
Під час експлуатації Каховської ГЕС-2
спостерігатиметься зниження біомаси
фітопланктону у всіх групах заплавних
водойм (крім тих, що перебувають під
безпосереднім антропогенним впливом)
до показників нижче “цвітіння” води. У
зв’язку з цим поліпшиться якість води
для питного водопостачання, а також
зменшаться площі з явищами задухи у
водоймах. Загалом передбачається, що
великі об’єми попусків, які проектуються, дозволять екосистемі пониззя Дніпра
повернутися на ранні стадії сукцесії, для
яких притаманні високі показники біологічного різноманіття та продуктивності.
У флористичних комплексах заплави
зміна рівня води дещо призведе до перебудови їх екологічного ряду і викличе
мезофітизацію. Існуючі флорокомплекси
будуть трансформуватися шляхом проникнення в них тих рослин, які зростають
у вологих умовах та зменшення частки
рослин сухих середовищ. Проте, найбільш цінні, з природоохоронної точки
зору, степові, петрофітні та псамофітні
флорокомплекси не зазнають суттєвих
змін. Реалізація проекту не призведе до
знищення жодного виду як природної біологічної окремості, проте нанесе шкоду
популяції 16 раритетних видів, що мають
юридичний статус охорони. Однак, це не
спричинить катастрофічного зменшення
місцезростань цих видів у регіоні та суттєво не змінить їх життєвої стратегії.
З деревної рослинності під лісоочистку на території будівельної зони підлягатимуть акація, клен, тополя, осокір, береза діаметром від 10 см до 30
см. Перераховані види не належать до
червонокнижних і мають значний ареал
розповсюдження. З метою компенсації
впливу в проекті передбачена висадка
деревної рослинності після закінчення
земляних робіт.
Серед факторів впливу на наземні,
навколоводні та водні фауністичні комплекси необхідно виділити такі:
– зміна гідрологічного режиму призведе до зменшення площ, зайнятих мулами. Це позитивно вплине на стан нерестовищ, кількісних та якісних показників
макрозообентосу (кормової бази риб);
– підвищення каламутності води під
час роботи земснаряду призведе до
пригнічення бентофауни в районі проведення робіт. Але це буде мати тимчасовий та локальний характер, оскільки через декілька місяців після початку
пригнічення відбуваються процеси природної рекультивації;
– зміни характеру рослинності на прилеглій території; вирубка певної кількості дерев в місці виходу новоутвореного
каналу;
– можливе збільшення кількості будівельного та побутового сміття під час
будівництва;
– посилення фактора непокоєння в результаті діяльності нових антропогенних
чинників під час будівництва;
– зникнення з ділянок майбутнього
будівництва вразливих та корисних видів осілих соціальних комах, що будують
гнізда на поверхні та у верхньому шарі
ґрунту (джмелі, мурахи);
– зникнення з ділянок майбутнього будівництва окремих груп малорухливих
тварин (земноводні та плазуни, дрібні
ссавці);
– посилення фактора турбування активно літаючих комах (бабки, метелики
тощо), внаслідок навантаження на ентомокомплекси під час будівництва та експлуатації другої черги ГЕС;
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– розширення акваторії нижнього
б’єфа збільшить кормову базу для багатьох птахів-іхтіофагів (переважно норці, баклани, мартини, крячки) впродовж
усього року, особливо в зимовий період,
коли всі водойми вкриті кригою;
– поліпшення насиченості води киснем
в нижньому б’єфі ГЕС, що проектується,
внаслідок збільшення витрат води, що
може позитивно вплинути на розвиток
личинок бабок, групи гнусу та деяких інших груп амфібіонтних комах.
На території будівництва не очікується негативний вплив на стан наземних і
навколоводних тварин. Переважна більшість наземних хребетних тварин зможе
уникнути загибелі шляхом переселення
на прилеглі території.
У проекті будуть передбачені відповідні
природоохоронні заходи і рекомендації
щодо запобігання та зменшення негативного впливу на фауністичні комплекси.
Вплив на об’єкти природнозаповідного фонду
У безпосередній близькості від
ГЕС-2, що проектується, в межах національного природного парку “Нижньодніпровський” (далі – НПП) розташовані
острів Козацький та ділянка Дніпровських плавнів відповідно до зонування
НПП зазначені ділянки належать до зони
регульованої рекреації. Між селами Понятівка та Нікопольське (правий берег) є
ділянка заповідної зони.
При роботі агрегатів Каховської ГЕС-2
прогнозується невеликий підйом рівня
води в р.Дніпро – нижньому б’єфі Каховської ГЕС. На сьогодні острів Козацький
(зона регульованої рекреації НПП) являє
собою піщаний масив з окремими заболоченими низовинами, майже суцільно вкритий лісом, частина якого штучно
насаджена. Під час експлуатації ГЕС-1
та ГЕС-2 острів перетвориться в частину плавнів. Вплив на зону регульованої
рекреації (острів Козацький та ділянка
плавнів) очікується позитивний.
У зоні впливу Каховської ГЕС-2 та на
прилеглих територіях в межах НПП впливу зазнають популяції 16 раритетних видів, що займають водні та надмірно зволожені прибережно-водні флористичні
комплекси, що формуються під дією різко змінного сезонного зволоження. При
цьому переважна більшість раритетних
видів зони впливу досить пластичні і добре адаптуються до зміни водного режиму, глибини, швидкості течії та іншим
екологічним факторам. Вони характеризуються стійкими, багаточисельними,
високожиттєвими і конкурентоспроможними популяціями, що мають задовільний потенціал відновлюваності.
Таким чином, вплив не приведе до
знищення жодного виду як природної біологічної окремості, не спричинить катастрофічного зменшення місцезростань
цих видів у регіоні та суттєво не змінить
їх життєвої стратегії.
Більш того, охоронна зона об’єктів
гідроенергетики, яка створюється внаслідок рекультивації земель, відведених
для будівництва, може стати ядром для
підтримки сусідніх територій природнозаповідного фонду. Тобто там будуть
створені аналогічні умови – із забезпеченням рибовідтворення та заходів
зі збереження необхідних видів флори
та фауни. У загальному вигляді це відповідає концепції розвитку заповідної
справи, згідно з якою формування комплексної системи охорони і відновлення
біорізноманіття можливо за допомогою
розширення та підвищення репрезентативності екомережі, а також створення
ефективно керованих територіальних і
аквальних систем на основі поєднання
об’єктів природно-заповідного фонду з
іншими суміжними охоронними територіями.
Вплив на культурну спадщину
Період будівництва
Безпосередньо в межі будівництва, що
проектується, потрапляє історична архітектурна пам’ятка Дозорна (оглядова)
башта, яка розташована в селищі Веселе
Бериславського району Херсонської області біля правобережного примикання
земляної греблі Каховського гідровузла на
землях, наданих в постійне користування
ПрАТ “Укргідроенерго” з боку селища.
На стадії збору вихідних даних від управління культури Херсонської ОДА на запит
щодо башти була отримана відповідь, що
цей об’єкт не є пам’яткою архітектури, історії та мистецтва, не взятий на державний облік під державну охорону та не занесений до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України.
З врахуванням цих даних було викона-

но проектування на стадії ТЕО, водночас
з урахуванням необхідності збереження
цього об’єкта.
В подальшому відповідно до наказу Міністерства культури України від 16.12.2016
р. №1198, Дозорна (оглядова) башта внесена до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України місцевого значення.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 25.01.2018 р. № 32, Дозорна
(оглядова) башта внесена до Державного
реєстру пам’яток національного значення.
Замовник та генпроектувальник здійснять всі необхідні проектні заходи зі збереження цієї національної архітектурної
пам’ятки та впровадять нові технічні рішення по конструкції основних споруд ГЕС-2
та будівельному майданчику, з метою
уникнення впливу на об’єкти культурної
спадщини в районі майбутнього будівництва, а саме:
– зміщення осі основних споруд майбутньої Каховської ГЕС-2 на 50 метрів в бік
лівого берега;
– виконання по радіусу 51 м від Дозорної (оглядової) башти залізобетонної стіни в ґрунті з посічених буронабивних паль
діаметром 1,0 м, глибиною, достатньою
для забезпечення стійкості ґрунту біля
пам’ятки;
– проведення при необхідності превентивних археологічних досліджень до виконання земляних робіт;
– виконання цементаційної протифільтраційної завіси вздовж вул. Свиридова
(вище башти), а також в правобережному
примиканні існуючої земляної греблі з метою зменшення впливу ґрунтових вод на
фундамент башти;
– виконання зворотної засипки котловану стоянів підвідного каналу (підпірних
стін) каналу піском після завершення будівельних робіт до проектної відмітки з рекультивацією;
– виконання після завершення робіт з
будівництва узгодженого ландшафтного
озеленення відповідної території з метою
усунення впливу на пам’ятку вітрової ерозії
та шкідливого впливу птахів, покращення її
естетичного сприйняття.
Зазначені заходи є прийнятними для
збереження Дозорної (оглядової) башти,
тому що дозволять віддалити межу будівельних робіт за межі 50 м охоронної зони
пам’ятки, а уріз води майбутнього каналу
Каховської ГЕС-2 віддалити від пам’ятки
на відстань 75–78 метрів, зменшити вплив
ґрунтових вод на фундамент пам’ятки.
Комплекс робіт з озеленення дозволить
усунути вплив на пам’ятку вітрової ерозії
та шкідливого впливу птахів, покращити її
естетичне сприйняття.
Згідно із Законом України “Про охорону
археологічної спадщини” на ділянці ГЕС-2,
що проектується, передбачені археологічні
вишукування на предмет наявності чи відсутності культурного шару, які будуть проведені до початку будівництва.
Вплив на іншу історико-архітектурну
пам’ятку – садибу князя П.М.Трубецького,
що розташована на правому березі в с.
Козацьке на відстані близько 500 м – не
очікується.
Період експлуатації
Передбачено, що до пуску гідроагрегату №1 в експлуатацію будуть завершені роботи з вилучення археологічних
пам’яток, що будуть знайдені під час
земляних робіт, та роботи із захисту
об’єктів археологічної спадщини, передбачені проектом будівництва.
Вплив на рекреаційний потенціал
Період будівництва
Вплив на рекреаційну забудову не передбачається з причини її відсутності.
Водночас у період будівництва буде
обмежений доступ населення до території, де будуть відбуватись роботи з
будівництва ГЕС-2. Найбільш відчутним
для населення буде обмеження доступу
до прибережної зони Каховського водосховища (верхній б’єф) та півострова
правобережної земляної греблі, що використовується для відпочинку місцевими мешканцями. Відповідно зменшення
кількості місць для вилову риби та відпочинку в прибережній зоні. Очікується,
що обмеження доступу до берега водосховища не позначиться на житті людей,
проте, Товариство здійснить консультації з місцевим населенням, яке потенційно може відчувати вплив зазначеного фактора, для узгодження придатного
альтернативного доступу.
Період експлуатації
Буде обмежений доступ населення
до ділянок, де будуть розміщені споруди ГЕС-2. Ділянки обмеження доступу будуть визначені з урахуванням
встановлених відповідно до вимог законодавства меж охоронної зони та

санітарно-захисної зони ГЕС-2. Найбільш відчутним для населення буде обмеження доступу до прибережної зони
Каховського водосховища та півострова
в нижньому б’єфі, відповідно зменшення
кількості місць для вилову риби та відпочинку в прибережній зоні.
Не очікується, що обмеження доступу
до берега водосховища буде мати значний вплив на життя людей. Товариство
забезпечить механізм консультацій з
місцевим населенням, яке потенційно
може відчувати вплив від обмеження доступу до природних ресурсів, для визначення заходів із мінімізації негативного
впливу (наприклад, альтернативні варіанти доступу до водосховища).
Транскордонний вплив
Місце розташування Проекту і зона
впливу не розміщені поблизу національних кордонів і не очікується, що вплив
пошириться на міжнародні/транскордонні зони. Транскордонний вплив на
довкілля відсутній.

9. Належність планованої
діяльності до першої чи другої
категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину
статті 2 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність з будівництва
Каховської ГЕС-2 належить до другої
категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017
р. №2059-VIII (пункт 4).

10. Наявність підстав
для здійснення оцінки
транскордонного впливу на
довкілля
(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля (ОВД)
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з ОВД відповідає ст.
6 Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля” від 23.05.2017 р. №2059-VIII.
Зокрема, планується провести дослідження з впливу запланованої Каховської ГЕС-2 на гідроекологію (водообмін
водойм), на седиментаційний режим, на
гідрохімічну ситуацію та гідробіологічні
умови, на ґрунти, рослинний та тваринний світ, іхтіофауну, культурну спадщину
та археологічні пам’ятки, прогноз підтоплення і переформування берегів р. Дніпро в нижньому б’єфі ГЕС.

12. Процедура оцінки впливу
на довкілля та можливості для
участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання
діяльність може мати значний вплив на
довкілля і тому підлягає оцінці впливу
на довкілля згідно із Законом України
“Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка
впливу на довкілля – це процедура, що
передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення закону;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт
господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у
пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні
умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки
впливу на довкілля та отримання рішення
про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля
передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу планованої діяльності на довкілля,
а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати
будь-які зауваження і пропозиції до звіту
та планованої діяльності, а також взяти
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з оцінки впливу на
довкілля буде повідомлено в оголошенні
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення
обсягів досліджень та рівня
деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу планованої
діяльності на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення
на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля громадськість має
право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
При наданні таких зауважень і пропозицій потрібно вказати унікальний
номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений у повідомленні). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду ваших зауважень
та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і
пропозицій громадськості, вони будуть
розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
подають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт
господарювання при підготовці звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в
процесі громадського обговорення обсягів досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки впливу на
довкілля.

14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження цієї планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що надається Державною
архітектурно-будівельною
інспекцією
України.

15. Усі зауваження та пропозиції
громадськості до планованої
діяльності, обсягів досліджень
та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля,
надсилати на адресу:
Департамент екології та природних
ресурсів Херсонської обласної адміністрації, поштова адреса: 73000, м. Херсон, провулок Козацький, 10, електронна адреса: dp-ekology@khoda.gov.ua,
тел., факс: 0552 26 31 95.

І.Г.Сирота,
генеральний директор

ÐÅÊËÀÌÀ
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PRIVATE JOINT STOCK COMPANY

«UKRHYDROENERGO»

Vyshgorod, Kyiv rejijn, 07300 Ukraine

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Óêðã³äðîåíåðãî», 100 â³äñîòê³â àêö³é ÿêîãî íàëåæàòü äåðæàâ³ â
îñîá³ Ì³í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, êîä ªÄÐÏÎÓ — 20588716, ³íôîðìóº ïðî íàì³ð ïðîâàäèòè ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü òà
îö³íêó ¿¿ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
1. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÐÎ ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß
ÏðÀÒ «Óêðã³äðîåíåðãî» (äàë³ — Òîâàðèñòâî) — íàéá³ëüøà êîìïàí³ÿ Óêðà¿íè, ùî âèðîáëÿº
åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ç â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë (åíåðã³ÿ âîäè).
Äî ñêëàäó êîìïàí³¿ âõîäÿòü äåâ’ÿòü ñòàíö³é íà ð³÷êàõ Äí³ïðî òà Äí³ñòåð — Êè¿âñüêà, Êàí³âñüêà,
Êðåìåí÷óöüêà, Ñåðåäíüîäí³ïðîâñüêà, Äí³ñòðîâñüêà, Äí³ïðîâñüêà òà Êàõîâñüêà ÃÅÑ, Êè¿âñüêà òà
Äí³ñòðîâñüêà ÃÀÅÑ.
Ñòàíö³¿ êîìïàí³¿ çàáåçïå÷óþòü ïîêðèòòÿ ï³êîâèõ íàâàíòàæåíü, ðåãóëþâàííÿ ÷àñòîòè òà ïîòóæíîñò³, ìîá³ëüíèé àâàð³éíèé ðåçåðâ â îá’ºäíàí³é åíåðãîñèñòåì³ Óêðà¿íè.
Ïî÷èíàþ÷è ç 1996 ðîêó, êîìïàí³ÿ óñï³øíî ðåàë³çóº âåëèêîìàñøòàáí³ ïðîåêòè ðåêîíñòðóêö³¿ òà
ìîäåðí³çàö³¿ âñüîãî îáëàäíàííÿ ³ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä.
Íà ê³íåöü 2017 ðîêó ðåêîíñòðóéîâàíî 68 ã³äðîàãðåãàò³â, ùî íàäàëî ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæèòè
òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ îáëàäíàííÿ ÃÅÑ íà 30—40 ðîê³â, çá³ëüøèòè ïîòóæí³ñòü ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é,
ñóòòºâî ï³äâèùèòè áåçïåêó åêñïëóàòàö³¿ îáëàäíàííÿ òà ñïîðóä, çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã
îõîðîíè äîâê³ëëÿ, ïîë³ïøèòè óìîâè ïðàö³.
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ã³äðîàãðåãàò³â íà ñòàíö³ÿõ Òîâàðèñòâà — 103, à ¿õ ñóìàðíà âñòàíîâëåíà ïîòóæí³ñòü — 5 747 ÌÂò.
Ó 2017 ðîö³ Òîâàðèñòâî âèðîáèëî 9 969,317 ìëí êÂò/ãîä åëåêòðîåíåðã³¿, ç êîðèñíèì â³äïóñêîì
äî åíåðãîñèñòåìè 9 806,015 ìëí êÂò/ãîä çà ñåðåäíüîþ ö³íîþ 58,29 êîï³éîê çà 1 êÂò.
Þðèäè÷íà àäðåñà: Óêðà¿íà, 07300, Êè¿âñüêà îáëàñòü, Âèøãîðîäñüêèé ðàéîí, ì. Âèøãîðîä,
òåë.: + 38 04596 58 450, ôàêñ: + 38 04596 22 007,
e-mail: kanc@ges.kv.energy.gov.ua, ñàéò: http://uge.gov.ua.
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð — Ñèðîòà ². Ã.

2. ÏËÀÍÎÂÀÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ, ¯¯ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ, ÒÅÕÍ²×Í² ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÈ
2.1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà
Îñíîâíèé âàð³àíò ïðîâåäåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿ «Êàõîâñüêà ÃÅÑ-2» çàãàëüíîþ âñòàíîâëåíîþ ïîòóæí³ñòþ 250 ÌÂò ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ
âèðîáíèöòâà â³äíîâëþâàíî¿ åëåêòðîåíåðã³¿ â ï³êîâ³é çîí³ íàâàíòàæåííÿ çà ðàõóíîê îïòèì³çàö³¿ êîðèñíîãî ñòîêó ð. Äí³ïðî ÷åðåç Êàõîâñüêèé ã³äðîâóçîë, à òàêîæ äëÿ ó÷àñò³ â àâòîìàòè÷íîìó ðåãóëþâàíí³ ÷àñòîòè
òà ïîòóæíîñò³ â ÎÅÑ Óêðà¿íè ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿ òà íàä³éíîñò³ åíåðãîñèñòåìè.
Îð³ºíòîâíèé òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 — íå ìåíøå 100 ðîê³â.
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ÏðÀÒ «Óêðã³äðîåíåðãî» âèêîíàëî íåîáõ³äí³ ä³¿, ùî âèìàãàëèñÿ ïðè ïëàíóâàíí³ òà ðîçì³ùåíí³ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, à ñàìå:
— ³í³ö³þâàëî òà ïðîô³íàíñóâàëî ðîçðîáëåííÿ Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêòà áóä³âíèöòâà — Êàõîâñüêî¿ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿ (ÃÅÑ-2);
— îòðèìàëî ñõâàëåííÿ Äåòàëüíîãî ïëàíó â³ä àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ïðè óïðàâë³íí³
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Õåðñîíñüêî¿ ÎÄÀ;
— îòðèìàëî ïîçèòèâíå ð³øåííÿ Âåñåë³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ òà Êîçàöüêî¿ ñåëèùíî¿ ãðîìàä ùîäî ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêòà áóä³âíèöòâà Êàõîâñüêî¿ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿ (ÃÅÑ-2) çà ðåçóëüòàòàìè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü;
— ïðîâåäåíà îö³íêà âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, ðåçóëüòàòè ÿêî¿ áóëè îáãîâîðåí³ òà
ï³äòðèìàí³ íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ;
— îòðèìàëî ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè ³ îáìåæåííÿ çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè;
— îòðèìàëî ïîçèòèâíèé Åêñïåðòíèé çâ³ò ÄÏ «Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà» íà ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ ñòàä³¿ ÒÅÎ.
ÒÅÎ «Áóä³âíèöòâî Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2» ñõâàëåíå Ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 10.03.2017 ð. ¹ 156-ð.
Íà öåé ÷àñ ðîçðîáëÿºòüñÿ ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ ñòàä³¿ «Ïðîåêò» áóä³âíèöòâà Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1: Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ åëåêòðîñòàíö³¿ ç ïàðîãàçîâîþ óñòàíîâêîþ âñòàíîâëåíî¿ ïîòóæíîñò³ 250 ÌÂò. Ãåíåðàö³ÿ åíåðã³¿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê ñïàëþâàííÿ âèêîïíîãî ïàëèâà — ïðèðîäíîãî ãàçó (óêðà¿íñüêîãî àáî ³ìïîðòîâàíîãî). Îð³ºíòîâíèé òåðì³í
åêñïëóàòàö³¿ — 40 ðîê³â.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2: Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ â³òðîåëåêòðîñòàíö³¿ (äàë³ — ÂÅÑ), âñòàíîâëåíî¿ ïîòóæíîñò³ 250 ÌÂò. Ãåíåðàö³ÿ åëåêòðîåíåðã³¿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê åíåðã³¿ â³òðó.
Îð³ºíòîâíèé òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ — 25 ðîê³â.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 3: Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ ñîíÿ÷íî¿ åëåêòðîñòàíö³¿ (äàë³ — ÑÅÑ), âñòàíîâëåíî¿ ïîòóæíîñò³ 250 ÌÂò. Ãåíåðàö³ÿ åëåêòðîåíåðã³¿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê ïåðåòâîðåííÿ åíåðã³¿
ñîíÿ÷íîãî âèïðîì³íþâàííÿ íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ. Îð³ºíòîâíèé òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ ÑÅÑ — 20 ðîê³â.
Çâàæàþ÷è íà òå ùî ÂÅÑ ³ ÑÅÑ íå áåðóòü ó÷àñòü ó ñèñòåì³ àâòîìàòè÷íîãî ðåãóëþâàííÿ ÷àñòîòè
òà ïîòóæíîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿ â ÎÅÑ Óêðà¿íè, âîíè ïîòðåáóþòü çíà÷íî¿ (â ðàçè á³ëüøî¿) ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðîçì³ùåííÿ â³òðîïàðêó àáî ñîíÿ÷íèõ áàòàðåé àíàëîã³÷íî¿ ïîòóæíîñò³, ìàþòü
ìåíøèé ñòðîê åêñïëóàòàö³¿, ÿê òåõí³÷í³ àëüòåðíàòèâè ÃÅÑ íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
3. Ì²ÑÖÅ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÏËÀÍÎÂÀÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍ² ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÈ*
3.1. Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
Áóä³âíèöòâî Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 ïëàíóºòüñÿ â Õåðñîíñüê³é îáëàñò³ Áåðèñëàâñüêîãî ðàéîíó â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìåæàõ Êîçàöüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè òà Âåñåë³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ çà ìåæàìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â â³äïîâ³äíî äî Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿, ñõâàëåíîãî àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíîþ ðàäîþ ïðè óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Õåðñîíñüêî¿ ÎÄÀ òà çàòâåðäæåíîãî Áåðèñëàâñüêîþ ÐÄÀ. Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê — 38,85 ãà.
Òåðèòîð³ÿ ï³ä áóä³âíèöòâî Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, íà ïðàâîáåðåæí³é çåìëÿí³é ãðåáë³
ä³þ÷î¿ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ, ùî åêñïëóàòóº ÏðÀÒ «Óêðã³äðîåíåðãî».
Ì³ñöåì ïðîâàäæåííÿ îñíîâíîãî âàð³àíòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ðîçì³ùåííÿ ÃÅÑ-2 á³ëÿ
ïðèìèêàííÿ ïðàâîáåðåæíî¿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ â ò³ë³ ³ñíóþ÷î¿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³.
Êð³ì òîãî, ïðè ïðîåêòóâàíí³ íà ñòàä³¿ ÒÅÎ áóëî ðîçãëÿíóòî 3 àëüòåðíàòèâí³ òåðèòîð³àëüí³ âàð³àíòè ðîçì³ùåííÿ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2.
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 1: Ðîçì³ùåííÿ ÃÅÑ-2 â íèæíüîìó á’ºô³ çà âîäîçëèâîì áåòîííî¿
ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ.
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2: Ðîçì³ùåííÿ ÃÅÑ-2 â ò³ë³ ïðàâîáåðåæíî¿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ.
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 3: Ðîçì³ùåííÿ ÃÅÑ-2 íà ïðàâîìó áåðåç³ çà ìåæàìè ïðàâîáåðåæíî¿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ.
* Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ìàº ïðàâî ðîçãëÿäàòè á³ëüøå òåõí³÷íèõ òà òåðèòîð³àëüíèõ àëüòåðíàòèâ.

4. ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ÂÏËÈÂ ÏËÀÍÎÂÀÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Ìåòîþ áóä³âíèöòâà º âèðîáëåííÿ òðàäèö³éíî¿ â³äíîâëþâàíî¿ åëåêòðîåíåðã³¿ (åíåðã³¿ âîäè)
äëÿ íàä³éíîãî åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ Óêðà¿íè òà çìåíøåííÿ çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â³ä çîâí³øí³õ
äæåðåë åíåðã³¿.
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü äîçâîëèòü:
— ïåðåâåñòè Êàõîâñüêèé ã³äðîâóçîë ç áàçîâîãî ðåæèìó âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðã³¿ â íàï³âï³êîâèé òà ï³êîâèé, ùî ïîêðàùèòü ñòàá³ëüí³ñòü åíåðãîñèñòåìè Óêðà¿íè;
— çá³ëüøèòè ñåðåäíüîáàãàòîð³÷íèé âèðîá³òîê åëåêòðîåíåðã³¿ çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ õîëîñòèõ ñêèä³â. Âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ àãðåãàò³â äîçâîëèòü ï³äâèùèòè âèêîðèñòàííÿ ã³äðîàãðåãàòàìè ñòîêó Êàõîâñüêîãî ã³äðîâóçëà äî 95 % ³ ó òàêèé ñïîñ³á çá³ëüøèòè âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðã³¿;
— ïîêðàùèòè ÿê³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿ â ÎÅÑ Óêðà¿íè çà ðàõóíîê ó÷àñò³ ã³äðîàãðåãàò³â Êàõîâñüêî¿
ÃÅÑ-2 â ñèñòåì³ àâòîìàòè÷íîãî ðåãóëþâàííÿ ÷àñòîòè òà ïîòóæíîñò³.
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 ïðèíåñå çíà÷í³ ³íâåñòèö³¿ â ðåã³îí, ñòâîðèòü
óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ñôåðè çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, áóä³âåëüíî¿, òîðãîâî¿, òðàíñïîðòíî¿ òà ³íøèõ ñôåð
ó ïðèëåãëèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ.
5. ÇÀÃÀËÜÍ² ÒÅÕÍ²×Í² ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ, Ó ÒÎÌÓ ×ÈÑË² ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ ÏËÀÍÎÂÀÍÎ¯
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² (ÏÎÒÓÆÍ²ÑÒÜ, ÄÎÂÆÈÍÀ, ÏËÎÙÀ, ÎÁÑßÃ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÒÎÙÎ).
Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñïîðóäæåííÿ áóä³âë³ ÃÅÑ-2 ðîçì³ðàìè 66,80 ì ×
99,00 ì ç 4 âåðòèêàëüíèìè ã³äðîàãðåãàòàìè ïîòóæí³ñòþ 62,5 ÌÂò êîæíèé.
Çàãàëüíà çàïðîåêòîâàíà ïîòóæí³ñòü ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿ — 250 ÌÂò.
Äî ñêëàäó ñïîðóä ÃÅÑ-2 âõîäÿòü:
— Ï³äâ³äíèé êàíàë ÃÅÑ-2 ç âåðõíüîãî á’ºôà ð³÷êè, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ï³äâîäó ïîòîêó âîäè äî âîäîïðèéìà÷à, çàâäîâæêè 336,00 ì, çàâøèðøêè 95,00 ì.
— Âîäîïðèéìà÷, ïðèçíà÷åíèé äëÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äâåäåííÿ ïîòîêó äî âîäîâîä³â ÃÅÑ-2. Ðîçì³ðè
âîäîïðèéìà÷à 25,50 ì × 99,00 ì. Âîäîïðèéìà÷ áóäå ìàòè 8 âîäîïðèéìàëüíèõ îòâîð³â, îáëàäíàíèõ
çàòâîðàìè, ÿê³ áóäóòü îáñëóãîâóâàòèñÿ äâîìà êîçëîâèìè êðàíàìè âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ 140 ò êîæíèé.
— Íàï³ðí³ çàë³çîáåòîíí³ âîäîâîäè, ùî çàáåçïå÷óþòü ï³äâåäåííÿ ïîòîêó âîäè äî àãðåãàò³â
ÃÅÑ-2, çàâäîâæêè 92,70 ì, çàâøèðøêè 99,00 ì.
— Â³äâ³äíèé êàíàë â íèæíüîìó á’ºô³ ð³÷êè, ïðèçíà÷åíèé äëÿ â³äâîäó ïîòîêó âîäè â³ä áóä³âë³
ÃÅÑ-2, çàâäîâæêè 292,30 ì, øèðèíà á³ëÿ áóä³âë³ ÃÅÑ-2 — 94,00 ì, â ê³íö³ ä³ëÿíêè — 140,00 ì.
— Òèì÷àñîâà ãðåáëÿ íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà, ùî áóäå îãîðîäæóâàòè òåðèòîð³þ áóä³âíèöòâà â³ä
ä³ëÿíêè ð³êè, ïî ÿê³é áóäå âëàøòîâàíà òèì÷àñîâà àâòîäîðîãà. Çàãàëüíà äîâæèíà — 467,8 ì, øèðèíà ãðåáåíÿ — 20,0 ì. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà òèì÷àñîâà ãðåáëÿ áóäå ðîç³áðàíà.
— Ïðèñòàíö³éí³ òåõíîëîã³÷í³ ìàéäàí÷èêè, à òàêîæ àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè äëÿ ï³ä’¿çäó àâòîòðàíñïîðòó.
6. ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÒÀ ²ÍØ² ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÏËÀÍÎÂÀÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀÌÈ
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (îñíîâíèé âàð³àíò) ç áóä³âíèöòâà ÃÅÑ-2 âñòàíîâëþþòüñÿ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà ðàòèô³êîâàíèìè ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè òà âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî ñõâàëåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ñòàä³¿ ÒÅÎ ðîçä³ëó «Îö³íêà âïëèâó
íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå» ùîäî âïëèâó áóä³âíèöòâà Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2, ÿêèé ðîçì³ùåíèé çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ: http://uge.gov.ua/content/files/zakluchniy_zvit_kah2.pdf .
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ùîäî ïëàíîâàíîãî îñíîâíîãî âàð³àíòà ðîçì³ùåííÿ ÃÅÑ-2 (á³ëÿ
ïðèìèêàííÿ ïðàâîáåðåæíî¿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ, â ò³ë³ ³ñíóþ÷î¿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³):
— íåîáõ³äí³ñòü äîäàòêîâîãî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê;
— íåîáõ³äí³ñòü òèì÷àñîâîãî ïåðåíåñåííÿ ä³ëÿíîê ë³í³éíèõ îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè õî÷à ³ áåç ïðèïèíåííÿ ðóõó òðàíñïîðòó;
— ðîçòàøóâàííÿ ïîáëèçó ïàì’ÿòêè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ Äîçîðíî¿ (îãëÿäîâî¿) áàøòè, ùîäî
ÿêî¿ íåîáõ³äíî âæèòè çàõîäè ç³ çáåðåæåííÿ;
— íåîáõ³äí³ñòü óëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâèõ â³äâàë³â ´ðóíòó ïðè ðîçðîáö³ êîòëîâàíó;
— íåîáõ³äí³ñòü âëàøòóâàííÿ ïðîòèô³ëüòðàö³éíèõ çàõîä³â ïðîòè á³÷íî¿ ô³ëüòðàö³¿.
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1 (Áóä³âíèöòâî ïàðîãàçîâî¿
åëåêòðîñòàíö³¿):
— ñïîæèâàííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ äîðîãîãî íåâ³äíîâëþâàíîãî ïðèðîäíîãî ðåñóðñó (ïðèðîäíèé ãàç);
— íàÿâí³ñòü âèêèä³â øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ: îêñèäó âóãëåöþ, ä³îêñèäó àçîòó,
ãàçîïîä³áíèõ ïðîäóêò³â íåïîâíîãî çãîðàííÿ òîùî;
— òåïëîâå çàáðóäíåííÿ çà ðàõóíîê ñêèä³â òåïëà â ñèñòåìè îõîëîäæåííÿ;
— íåîáõ³äí³ñòü â³äâåäåííÿ ³íøî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî — íà çàïðîåêòîâàí³é òåðèòîð³¿ áóä³âíèöòâî ÏÃÓ íå ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíå;
— íåîáõ³äí³ñòü áóä³âíèöòâà ãàçîãîíó;
— íåîáõ³äí³ñòü áóä³âíèöòâà î÷èñíèõ ñïîðóä;
— íåîáõ³äí³ñòü áóä³âíèöòâà áàñåéí³â îõîëîäæóâà÷³â àáî ãðàäèðåíü;
— íåîáõ³äí³ñòü áóä³âíèöòâà íàñîñíèõ ñòàíö³é ³ ñòàíö³é ï³äãîòîâêè âîäè.
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Ç îãëÿäó íà âèêëàäåí³ îáìåæåííÿ, ïîäàëüøèé ðîçãëÿä òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1 íå
çä³éñíþºòüñÿ.
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ùîäî Òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1 (ðîçì³ùåííÿ ÃÅÑ-2 â
íèæíüîìó á’ºô³ áåòîííî¿ âîäîçëèâíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ):
— çìåíøåííÿ ïðîïóñêíî¿ çäàòíîñò³ áåòîííî¿ âîäîçëèâíî¿ ãðåáë³;
— íåîáõ³äí³ñòü âòðó÷àííÿ â êîíñòðóêö³þ áåòîííî¿ âîäîçëèâíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ, ÿêà ïîáóäîâàíà á³ëüøå 50 ðîê³â òîìó, ùî ìàº âèñîêèé ðèçèê íåáåçïåêè äëÿ êîíñòðóêö³¿;
— íåîáõ³äí³ñòü çì³íè çîâí³øíüîãî âèäó òà êîíñòðóêö³¿ áåòîííî¿ âîäîçëèâíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿
ÃÅÑ, ÿêà º ïàì’ÿòêîþ íàóêè ³ òåõí³êè, àðõ³òåêòóðè â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Ì³íêóëüòóðè â³ä 04.07.2013 ð.
¹ 604;
— çàëåæí³ñòü åêñïëóàòàö³éíîãî ðåñóðñó ÃÅÑ-2 â³ä îáìåæåíîãî ðåñóðñó áåòîííî¿ âîäîçëèâíî¿
ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ, ÿêà ïîáóäîâàíà á³ëüøå 50 ðîê³â òîìó;
— óñêëàäíåíà îðãàí³çàö³ÿ áóä³âíèöòâà;
— íåîáõ³äí³ñòü äîäàòêîâèõ ïàâîäêîâèõ çàòâîð³â;
— ïðèïèíåííÿ ðóõó çàë³çíèö³;
— òèì÷àñîâå ïðèïèíåííÿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó;
— áóä³âíèöòâî îãîðîäæóâàëüíèõ ãðåáåëü íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà;
— âåëèêèé îáñÿã ïðîòèô³ëüòðàö³éíèõ çàõîä³â;
— íåîáõ³äí³ñòü óëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâèõ â³äâàë³â ´ðóíòó ïðè ðîçðîáö³ êîòëîâàíó;
— çá³ëüøåíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà.
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ùîäî Òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2 (ðîçì³ùåííÿ ÃÅÑ-2 â
ò³ë³ ïðàâîáåðåæíî¿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ):
— íåîáõ³äí³ñòü òèì÷àñîâîãî ïåðåíåñåííÿ ä³ëÿíîê ë³í³éíèõ îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè;
— áóä³âíèöòâî îãîðîäæóâàëüíèõ ãðåáåëü íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà;
— âåëèêèé îáñÿã ïðîòèô³ëüòðàö³éíèõ çàõîä³â;
— óñêëàäíåíà îðãàí³çàö³ÿ áóä³âíèöòâà;
— íåîáõ³äí³ñòü óëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâèõ â³äâàë³â ´ðóíòó ïðè ðîçðîáö³ êîòëîâàíó;
— çá³ëüøåíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà.
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ùîäî Òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 3 (ðîçì³ùåííÿ ÃÅÑ-2 íà
ïðàâîìó áåðåç³ çà ìåæàìè ïðàâîáåðåæíî¿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ):
— ïðèïèíåííÿ ðóõó çàë³çíèö³;
— òèì÷àñîâå ïðèïèíåííÿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó;
— âåëèêèé îáñÿã ïðîòèô³ëüòðàö³éíèõ çàõîä³â;
— ïåðåñåëåííÿ íàñåëåííÿ;
— ïîòðåáóº â³äâåäåííÿ ÿê òèì÷àñîâî¿, òàê ³ ïîñò³éíî¿ äîäàòêîâî¿ òåðèòîð³¿;
— çá³ëüøåííÿ çàõîä³â ç áåðåãîóêð³ïëåííÿ ïðàâîãî áåðåãà â³ä ðîçìèâó;
— íåîáõ³äí³ñòü óëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâèõ â³äâàë³â ´ðóíòó ïðè ðîçðîáö³ êîòëîâàíó;
– íåîáõ³äí³ñòü âëàøòóâàííÿ ïðîòèô³ëüòðàö³éíèõ çàõîä³â ïðîòè á³÷íî¿ ô³ëüòðàö³¿;
— çá³ëüøåíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà.
Îñíîâíèé âàð³àíò ðîçì³ùåííÿ ïðîåêòó ìàº òàê³ ñóòòºâ³ ïåðåâàãè â ïîð³âíÿíí³ ç Òåðèòîð³àëüíèìè àëüòåðíàòèâàìè 1, 2, 3:
— íå çìåíøóºòüñÿ ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü áåòîííî¿ âîäîçëèâíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ;
— â³äñóòíÿ íåîáõ³äí³ñòü âòðó÷àííÿ â êîíñòðóêö³þ áåòîííî¿ âîäîçëèâíî¿ ãðåáë³, ÿêà ïîáóäîâàíà
á³ëüøå 50 ðîê³â òîìó;
— â³äñóòí³é ðèçèê äëÿ áåçïåêè êîíñòðóêö³¿ âîäîçëèâíî¿ ãðåáë³ ïðè âòðó÷àíí³ â ¿¿ êîíñòðóêö³þ íà
ïåð³îä áóä³âíèöòâà;
— â³äñóòíÿ íåîáõ³äí³ñòü çì³íè çîâí³øíüîãî âèäó òà êîíñòðóêö³¿ áåòîííî¿ âîäîçëèâíî¿ ãðåáë³, ÿêà
º ïàì’ÿòêîþ íàóêè ³ òåõí³êè, àðõ³òåêòóðè â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Ì³íêóëüòóðè â³ä 04.07.2013 ð. ¹ 604;
— â³äñóòí³ñòü çàëåæíîñò³ åêñïëóàòàö³éíîãî ðåñóðñó ÃÅÑ-2 â³ä îáìåæåíîãî ðåñóðñó áåòîííî¿
ãðåáë³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ, ÿêà ïîáóäîâàíà á³ëüøå 50 ðîê³â òîìó;
— ïîð³âíÿíî íåóñêëàäíåíà îðãàí³çàö³ÿ áóä³âíèöòâà;
— â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ äîäàòêîâèõ ïàâîäêîâèõ çàòâîð³â;
— â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ ïðèïèíåííÿ ðóõó çàë³çíèö³;
— â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ òèì÷àñîâîãî ïðèïèíåííÿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó;
— ìåíøèé îáñÿã ïðîòèô³ëüòðàö³éíèõ çàõîä³â;
— ìåíøà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà;
— äîäàòêîâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ðîçòàøîâàí³ çà ìåæàìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â;
— áóä³âëÿ ÃÅÑ-2 ìàº á³ëüø ãíó÷êèé äèçàéí, ùî äîçâîëÿº ðîçì³ñòèòè âñ³ íåîáõ³äí³ òåõíîëîã³÷í³
ïðèì³ùåííÿ;
— ïðîñò³øèé äîñòóï äî áóä³âë³, ³ ìîæëèâ³ñòü íàñêð³çíîãî ïðîòèïîæåæíîãî ïðî¿çäó âçäîâæ
áóä³âë³;
— ì³í³ìàëüíèé âïëèâ íà ðîáîòó ³ñíóþ÷îãî ã³äðîâóçëà;
— íàä³éíèé çàõèñò êîòëîâàíó ³ ã³äðîâóçëà â ö³ëîìó â³ä ïîâåíåé (ïðè á³ëüø òðèâàëèõ òåðì³íàõ
áóä³âíèöòâà) íàâ³òü ïðè ïðîïóñêó êàòàñòðîô³÷íèõ ïàâîäê³â;
— ó ðàç³ ì³ñöåâèõ àâàð³éíèõ äåôîðìàö³é óêîñó êîòëîâàíó àáî ïðè âèíèêíåíí³ ³íøèõ ïðîáëåì,
âàð³àíò íå âïëèâàº íà çàãàëüíó áåçïåêó íàï³ðíîãî ôðîíòó Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ, îñê³ëüêè áóä³âíèöòâî
âåäåòüñÿ ï³ä çàõèñòîì ïîòóæíèõ òèì÷àñîâèõ ïåðåìè÷îê.
Âíàñë³äîê ïîð³âíÿííÿ òåðèòîð³àëüíèõ àëüòåðíàòèâ (1, 2, 3) òà îñíîâíîãî âàð³àíòà ðîçì³ùåííÿ ÃÅÑ-2 á³ëÿ ïðàâîáåðåæíîãî ïðèìèêàííÿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêîãî ã³äðîâóçëà â ò³ë³
³ñíóþ÷î¿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³ — îáðàíèé îñòàíí³é, ùî º íàéá³ëüø îïòèìàëüíèì òà áåçïå÷íèì.
Òåðèòîð³àëüí³ àëüòåðíàòèâè ðîçì³ùåííÿ ÃÅÑ-2 (1, 2, 3) â ïîäàëüøîìó íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
7. ÍÅÎÁÕ²ÄÍÀ ÅÊÎËÎÃÎ-²ÍÆÅÍÅÐÍÀ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ² ÇÀÕÈÑÒ
ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÇÀ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀÌÈ
Ó ðàìêàõ ðîçðîáêè ïðîåêòó áóëè ïðîâåäåí³ òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³, ãåîòåõí³÷í³ òà ³íæåíåðíî-ã³äðîãåîëîã³÷í³, ³íæåíåðíî-ã³äðîìåòåîðîëîã³÷í³ âèøóêóâàííÿ äëÿ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà ³íø³ äîñë³äæåííÿ â íåîáõ³äíîìó îáñÿç³.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³ ñïîðóä â³ä íåãàòèâíîãî ñåéñì³÷íîãî âïëèâó, ïðîâåäåí³ â³äïîâ³äí³
äîñë³äæåííÿ ³ ðîçðàõóíêè ç óðàõóâàííÿì ñåéñì³÷íèõ íàâàíòàæåíü ó 8 áàë³â. Ñò³éê³ñòü îñíîâíèõ
ñïîðóä Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 â óñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ âèïàäêàõ çàáåçïå÷óºòüñÿ íà âåñü ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.
Ó çâ’ÿçêó ç ðåàë³çàö³ºþ ïðîåêòó, íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ çì³íà ãðàíè÷íèõ ïàðàìåòð³â ôóíêö³îíóâàííÿ Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà (çàïðîåêòîâàíèõ ùå ïðè áóä³âíèöòâ³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ). Âîäîñêèäí³
ñïîðóäè Êàõîâñüêîãî ã³äðîâóçëà ðîçðàõîâàí³ íà ïðîïóñê ïðèðîäíèõ ïàâîäê³â ç ìàêñèìàëüíîþ ñêèäíîþ âèòðàòîþ 28 300 ì3/ñ, ïðè ôîðñîâàíîìó ð³âí³ âîäè ó Êàõîâñüêîìó âîäîñõîâèù³.
Ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ï³äòîïëåííÿ òà ïåðåðîáêè áåðåã³â ó çîí³ âïëèâó Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, áóäóòü âèêîíàí³ ³íæåíåðíî-òåõí³÷í³ çàõîäè ç óêð³ïëåííÿ áåðåãà êàì³ííÿì, ãàá³îíàìè,
á³îëîã³÷íîãî êð³ïëåííÿ, íàìèâ ï³ùàíîãî ´ðóíòó ç ïëÿæíèì óêîñîì òà á³îëîã³÷íèì êð³ïëåííÿì äî
áåðåãîâîãî ñõèëó òîùî.
Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, Äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì ³ ñòàíäàðò³â, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàö³âíèê³â âîäîþ ïèòíî¿ ÿêîñò³, ùî â³äïîâ³äàº âèìîãàì äåðæàâíèõ ñàí³òàðíèõ íîðì, ó ïðîåêò³ ïåðåäáà÷åíî âèêîíàííÿ âîäîçàáîðó ç äâîõ ñâåðäëîâèí ãëèáèíîþ 45—50 ì.
Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ñòîêè â³ä áóä³âåëü â³äâîäÿòüñÿ äî ëîêàëüíèõ î÷èñíèõ ñïîðóä ïîâíî¿ á³îëîã³÷íî¿ î÷èñòêè, äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä äî ñèñòåìè äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ³ äàë³ äî êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè
î÷èùåííÿ. Âñ³ ñèñòåìè êîìïëåêñíî¿ î÷èñòêè áóäóòü â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÷èííîãî ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Íà î÷èñíèõ ñïîðóäàõ çä³éñíþºòüñÿ ïîâíà á³îëîã³÷íà î÷èñòêà ñò³÷íèõ âîä, ï³ñëÿ
÷îãî î÷èùåíà ³ äåç³íô³êîâàíà ñò³÷íà âîäà â³äâîäèòüñÿ ó âîäîñõîâèùå.
Ó ïðîåêò³ òàêîæ áóäóòü ïåðåäáà÷åí³ ðîáîòè ç ðåêóëüòèâàö³¿ ïîðóøåíèõ çåìåëü, ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿.
Ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà àëüòåðíàòèâàìè íå ðîçãëÿäàëèñÿ ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ
â ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ.
8. ÑÔÅÐÀ, ÄÆÅÐÅËÀ ÒÀ ÂÈÄÈ ÌÎÆËÈÂÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ ÍÀ ÄÎÂÊ²ËËß
Â³äïîâ³äíî äî ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ», âïëèâ íà äîâê³ëëÿ — áóäüÿê³ íàñë³äêè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà äîâê³ëëÿ, â òîìó ÷èñë³ íàñë³äêè äëÿ áåçïå÷íîñò³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé òà ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ, ôëîðè, ôàóíè, á³îð³çíîìàí³òòÿ, ´ðóíòó, ïîâ³òðÿ, âîäè, êë³ìàòó,

ÐÅÊËÀÌÀ
ëàíäøàôòó, ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é òà îá’ºêò³â, ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê òà ³íøèõ ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â
÷è äëÿ ñóêóïíîñò³ öèõ ôàêòîð³â, à òàêîæ íàñë³äêè äëÿ îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÷è ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íèõ óìîâ, ÿê³ º ðåçóëüòàòîì çì³íè öèõ ôàêòîð³â.
Â ðàìêàõ ÒÅÎ áóëà ïðîâåäåíà êîìïëåêñíà îö³íêà âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè
áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2.
Òîâàðèñòâî, ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî îáãîâîðåííÿ ïèòàíü ùîäî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü,
ÿê³ ìîæóòü âïëèâàòè íà ñòàí äîâê³ëëÿ, â 2016 ðîö³ ïðîâåëî ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ íà òåìó «Ïðî âïëèâ
íà äîâê³ëëÿ çàïëàíîâàíî¿ äî áóä³âíèöòâà Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 â ïåð³îäè ¿¿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿» (23.02.2016 ð. — ñìò Êîçàöüêå, 24.02.2016 ð. — ì. Íîâà Êàõîâêà, 25.02.2016 ð. —
ì. Õåðñîí).
Ì³ñöåâ³ òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè âèñëîâèëè ï³äòðèìêó áóä³âíèöòâà Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2, ïðî ùî
ñâ³ä÷àòü îôîðìëåí³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðîòîêîëè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
òà îïóáë³êîâàí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ (ãàçåòà «Ìàÿê» ¹ 15 (10 019) â³ä 09.04.2016 ð., ãàçåòà «Íîâà Êàõîâêà» ¹ 15 (1274) â³ä
06.04.2016 ð.; ãàçåòà «Íîâèé äåíü» â³ä 06.04.2016 ð.).
Ìàòåð³àëè ïðîâåäåíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ êîìïàí³¿ ÏðÀÒ «Óêðã³äðîåíåðãî» çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ: http://uge.gov.ua/stations/kahovka_2/ òà â³äêðèò³ äëÿ ãðîìàäñüêîñò³.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïîïåðåäíüî ïðîâåäåíî¿ îö³íêè, ïðîãíîçîâàíèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ î÷³êóºòüñÿ
íà ïðèéíÿòíîìó ð³âí³ òà ì³í³ì³çóºòüñÿ çàïðîïîíîâàíèìè â³äïîâ³äíèìè çàõîäàìè.
ÂÏËÈÂ ÍÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÓÌÎÂÈ
Âïëèâ íà äîõîäè ì³ñöåâî¿ ãðîìàäè
Äëÿ îðãàí³çàö³¿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ Òîâàðèñòâî ïëàíóº ñòâîðèòè â³äîêðåìëåíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë — Äèðåêö³þ ç áóä³âíèöòâà Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 (äàë³ — Äèðåêö³ÿ). Ïëàíóºòüñÿ, ùî
ðåºñòðàö³ÿ Äèðåêö³¿ ³ ñïëàòà ïîäàòê³â òà çáîð³â áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ çà ì³ñöåì ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³. Â³äïîâ³äíî ì³ñöåâèé áþäæåò îòðèìóº äîäàòêîâ³ ïîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ.
Âïëèâ íà çàéíÿò³ñòü ³ äîõîäè íàñåëåííÿ
Ðàéîí îòðèìàº ñóòòºâèé ïîøòîâõ, àêòèâ³çàö³þ òà ðîçâèòîê çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü — 1 000 îñ³á, ç íèõ áëèçüêî 2/3 ³ç çàëó÷åííÿì ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Ïåðåáóâàííÿ â³äðÿäæåíèõ î÷³êóºòüñÿ ðîçðàõóíêîâîþ ÷èñåëüí³ñòþ äî
400 ïðàö³âíèê³â. Öå äîçâîëèòü ðîçâèâàòèñÿ ðèíêó ïîñëóã çäà÷³ æèòëà â íàéì, ðîçâèòêó ñôåðè ïîñëóã (õàð÷óâàííÿ, ïîáóòîâ³ ïîñëóãè òîùî). Ñòâîðþâàòèìóòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ îòðèìàííÿ ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì äîäàòêîâèõ äîõîä³â. Íà ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ ïðàöþâàòèìóòü 150 ÷îëîâ³ê åêñïëóàòàö³éíîãî ïåðñîíàëó. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà çàëèøèòüñÿ ðîçâèíåíà ñôåðà ïîñëóã, ùî
äàº ïåðåäóìîâè äëÿ îòðèìàííÿ ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì äîäàòêîâèõ äîõîä³â.
Âïëèâ íà äåìîãðàô³÷íó ñèòóàö³þ
Ó ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ éìîâ³ðíà ïîçèòèâíà çì³íà äåìîãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿ (äåìîãðàô³÷íå îìîëîäæåííÿ ñòàòåâî¿ òà â³êîâî¿ ñòðóêòóðè íàñåëåííÿ), ó ðàç³ óêëàäàííÿ øëþá³â ì³æ ïðàö³âíèêàìè òà ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì.
Âïëèâ íà ñîö³àëüíó ³íôðàñòðóêòóðó, æèòëîâ³ îá’ºêòè òà æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî.
Î÷³êóâàíà ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â, ÿêèõ íåîáõ³äíî áóäå ðîçì³ùóâàòè â îá’ºêòàõ äëÿ òèì÷àñîâîãî
ïðîæèâàííÿ íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà ñòàíîâèòü îð³ºíòîâíî äî 400 îñ³á. Ïëàíóºòüñÿ, ùî çàçíà÷åí³
îñîáè áóäóòü ïðîæèâàòè ó ì. Áåðèñëàâ³, ì. Íîâ³é Êàõîâö³ òà íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, ùî ðîçòàøîâóþòüñÿ íà â³äíîñíî íåâåëèê³é â³äñòàí³ â³ä áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà. Çà ïîïåðåäí³ìè îö³íêàìè âèíèêíåííÿ äåô³öèòó îá’ºêò³â äëÿ òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ ïðàö³âíèê³â ìàëîéìîâ³ðíå, ï³äâèùåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà îá’ºêòè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà (îá’ºêòè âîäîïîñòà÷àííÿ, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, ãàçîïîñòà÷àííÿ) áóäå â³äáóâàòèñÿ â ìåæàõ âñòàíîâëåíî¿ ïîòóæíîñò³ òàêèõ îá’ºêò³â. Â
ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ íà ÃÅÑ-2 áóäóòü ïðàöþâàòè ïåðåâàæíî ì³ñöåâ³ æèòåë³.
Âïëèâ íà òðàíñïîðòíó ³íôðàñòðóêòóðó
Â ïåð³îä áóä³âíèöòâà áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÷èííà ìåðåæà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, çàë³çíè÷íèé
òà âîäíèé òðàíñïîðò. Çíà÷íîãî âïëèâó ó ïðîöåñ³ áóä³âíèöòâà ìîæóòü â³ä÷óòè àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè,
ÿêèìè áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ ïåðåâåçåííÿ ´ðóíò³â, ìàòåð³àë³â, îáëàäíàííÿ, ïåðåâåçåííÿ ïðàö³âíèê³â, à ñàìå: Å-58 â³ä ì. Õåðñîíà òà Ð-47 íà ïðàâîìó áåðåç³ ð. Äí³ïðî äî ìàéäàí÷èêà îñíîâíèõ
ñïîðóä ÃÅÑ-2; Ð-47 â³ä ì. Òàâð³éñüêà Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³ äî ìàéäàí÷èêà îñíîâíèõ ñïîðóä ÃÅÑ-2.
Äëÿ ì³í³ì³çàö³¿ âïëèâó â Ïðîåêò³ áóäå ïåðåäáà÷åíî:
— ðåêîíñòðóêö³ÿ ÷èííî¿ àâòîäîðîãè ç ðîçøèðåííÿì ïî âóë. Ñâèðèäîâà â ñ. Âåñåëå ç óëàøòóâàííÿì àâòîäîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ, ùî ç’ºäíàºòüñÿ ç îáâ³äíîþ äîðîãîþ, ùî áóäå ïîáóäîâàíà íà
òèì÷àñîâ³é îãîðîäæóâàëüí³é ãðåáë³ íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà;
— â³äíîâëåííÿ ä³ëÿíêè àâòîäîðîãè íà ïðàâîáåðåæí³é çåìëÿí³é ãðåáë³ Êàõîâñüêîãî ã³äðîâóçëà,
ùî ïîòðàïëÿº â çîíó áóä³âíèöòâà îñíîâíèõ ñïîðóä ÃÅÑ-2; îðãàí³çàö³ÿ äîðîæíüîãî ðóõó (óñòàíîâêà
äîðîæí³õ çíàê³â, ðîçì³òêà ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè), óñòàíîâêà äîðîæíüî¿ îãîðîæ³ òîùî;
— íà ïåð³îä âèêîíàííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåðåäáà÷àºòüñÿ âëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâèõ
äîð³ã äëÿ ïåðåâåçåííÿ ´ðóíò³â, ìàòåð³àë³â, îáëàäíàííÿ òîùî.
Â ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà â îñíîâíîìó áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ
ï³äâåçåííÿ ïðàö³âíèê³â íà îá’ºêò áóä³âíèöòâà. Ïåðåâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, âàíòàæ³â áóäå
çä³éñíþâàòèñÿ ëèøå äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò, ùî íå áóäå ìàòè ðåãóëÿðíèé õàðàêòåð.
Âïëèâ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó
Íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ, áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ
³íôðàñòðóêòóðè ÷èííèõ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, à òàêîæ âëàøòîâàíèõ òèì÷àñîâèõ äîð³ã. Íàñåëåííÿ,
ÿêå ïðîæèâàº â çîí³ ðîçòàøóâàííÿ òàêèõ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã (ñ. Âåñåëå ³ ñ. Êîçàöüêå òà ïîçà íàñåëåíèìè ïóíêòàìè), ìîæå â³ä÷óâàòè âïëèâ â³ä ï³äâèùåíî¿ ³íòåíñèâíîñò³ ðóõó âàíòàæíîãî àâòîòðàíñïîðòó.
Ì³í³ì³çàö³ÿ âïëèâó áóäå äîñÿãàòèñÿ ìàðøðóòèçàö³ºþ ðóõó àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó, îïòèìàëüíèì ¿õ íàâàíòàæåííÿì, ïîëèâàííÿì äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ âîäîþ â ñóõó òà ñïåêîòíó ïîãîäó,
ðåãóëÿðíèìè ïåðåâ³ðêàìè òåõí³÷íîãî ñòàíó.
Ó ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ çíà÷íîãî âïëèâó â³ä ðóõó àâòîòðàíñïîðòó ÷åðåç íàñåëåí³ ïóíêòè â íàïðÿìêó
ìàéäàí÷èêà Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 íå î÷³êóºòüñÿ.
Âïëèâ íà ð³÷êîâó òðàíñïîðòíó ñèñòåìó
Ñóäíîïëàâñòâî âçäîâæ ð³÷êè Äí³ïðî ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðåã³îíàëüíî¿ òà íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, îñê³ëüêè öå äîçâîëÿº âåëèêîòîííàæíèì òà âåëèêèì òóðèñòè÷íèì ñóäíàì ðóõàòèñÿ äî Êè¿âñüêîãî ïîðòó ³, òàêèì ÷èíîì, ñòâîðþº âàæëèâèé òðàíñïîðòíî-åêîíîì³÷íèé êîðèäîð. Ð³÷êà òàêîæ
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïàñàæèðñüêèìè ñóäíàìè. Ê³ëüêà àãðîïðîìèñëîâèõ êîìïëåêñ³â òà çåðíîñõîâèù
ðåã³îíàëüíîãî òà íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ òàêîæ ïðèñóòí³ ó çîí³ âïëèâó, ³ ¿õ ä³ÿëüí³ñòü â çíà÷í³é ì³ð³
çàëåæèòü â³ä äîñòóïó äî ð³÷îê ³ ñóäíîïëàâñòâà äëÿ åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ ÿê â ñåðåäèí³ êðà¿íè, òàê ³ íà
ì³æíàðîäíîìó ð³âí³.
Áóä³âíèöòâî Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 íå âïëèíå íà ñóäíîïëàâñòâî íà ð. Äí³ïðî.
Âïëèâ íà ñèñòåìó åëåêòðîïîñòà÷àííÿ
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³ºþ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà çã³äíî ç íàäàíèìè òåõí³÷íèìè óìîâàìè íà ïðèºäíàííÿ â³ä ÏÀÒ «Åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ «Õåðñîíîáëåíåðãî», ïåðåäáà÷åíî ï³äêëþ÷åííÿ äî ñèñòåìè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â³ä îïîðè ÏË-35 êÂ «Êàõîâñüêà 330 — Êîçàöüêà» ÏÑ 330 Êàõîâñüêà. Äîäàòêîâèé çåìëåâ³äâ³ä äëÿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà íå ïîòð³áíèé.
Ó ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ Êàõîâñüêà ÃÅÑ-2 áóäå âèäàâàòè åëåêòðîåíåðã³þ â åëåêòðîìåðåæó ïîâ³òðÿíî¿ ë³í³¿ (ÏË) 330 êÂ Êðèâîð³çüêà ÒÅÑ — Êàõîâñüêà 330 ç áóä³âíèöòâîì çàõîä³â ÏË íà ÊÐÓÅ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 ïðîòÿæí³ñòþ 3 êì, ùî ï³äâèùèòü ñòàá³ëüí³ñòü åíåðãîñèñòåìè ðåã³îíó. Äîäàòêîâèé çåìëåâ³äâ³ä äëÿ áóä³âíèöòâà çàõîä³â ïîâ³òðÿíî¿ ë³í³¿ ïîïåðåäíüî íå ïîòð³áíèé.
Âïëèâ íà ñèñòåìó ãàçîïîñòà÷àííÿ
Ïðîåêòîì íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ íà îá’ºêòè áóä³âíèöòâà ÃÅÑ-2. Âïëèâ â³ä áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â ÃÅÑ-2 íà ÷èííó ñèñòåìó ãàçîïîñòà÷àííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ êîðîòêî÷àñíèé, íà ÷àñ
âð³çàííÿ â ³ñíóþ÷ó ìàã³ñòðàëü òèì÷àñîâî¿ îáâ³äíî¿ ä³ëÿíêè ãàçîïðîâîäó äëÿ âèíîñó ãàçîïðîâîäó
çà ìåæ³ áóä³âíèöòâà áóä³âë³ ÃÅÑ-2. Ï³ñëÿ çâåäåííÿ áóä³âë³ ÃÅÑ-2 ãàçîïðîâ³ä áóäå ïîâåðíóòèé íà
ïðîåêòíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ.

ÐÅÊËÀÌÀ
Âïëèâ íà ñèñòåìó âîäîïîñòà÷àííÿ
Ó ïðîåêò³ ïåðåäáà÷åíî àâòîíîìíó ñèñòåìó çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà ÃÅÑ-2 ïèòíîþ òà
òåõí³÷íîþ âîäîþ. Äæåðåëîì âîäîïîñòà÷àííÿ îá’ºêò³â, ðîçòàøîâàíèõ ó ðàéîí³ áóä³âíèöòâà ÃÅÑ-2,
º ï³äçåìí³ âîäè. Äëÿ ïîêðèòòÿ ðîçðàõóíêîâèõ âèòðàò âîäè, ó ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîíàííÿ
âîäîçàáîðó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ñâåðäëîâèí (îäíà — ðåçåðâíà). Âîäà ç³ ñâåðäëîâèíè çàíóðþâàíèì àðòåç³àíñüêèì íàñîñîì ïîäàºòüñÿ ó âîäîíàï³ðíó âåæó, ïåðåäáà÷åíó äëÿ çáåð³ãàííÿ ðåãóëþþ÷îãî çàïàñó âîäè, à òàêîæ äëÿ ñòâîðåííÿ íàïîðó á³ëÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä ïðèñòàíö³éíîãî ìàéäàí÷èêà.
Âïëèâ íà çàñîáè çâ’ÿçêó
Âïëèâ â³ä áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â ÃÅÑ-2 íà ÷èííó ñèñòåìó çâ’ÿçêó ïåðåäáà÷àºòüñÿ êîðîòêî÷àñíèé,
íà ÷àñ ï³äêëþ÷åííÿ òèì÷àñîâî¿ îáâ³äíî¿ ä³ëÿíêè êàáåë³â çâ’ÿçêó, äëÿ ¿õ âèíîñó çà ìåæ³ áóä³âíèöòâà
áóä³âë³ ÃÅÑ-2. Ï³ñëÿ çâåäåííÿ áóä³âë³ ÃÅÑ-2 ³ áóä³âíèöòâà íîâî¿ ä³ëÿíêè êàíàë³çàö³¿ çâ’ÿçêó êàáåë³
áóäóòü ïîâåðíóò³ íà ïðîåêòíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ.
Âïëèâ íà çåìëåêîðèñòóâàííÿ
ÏðÀÒ «Óêðã³äðîåíåðãî» º êîðèñòóâà÷åì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ôàêòè÷íî îõîïëþþòü âñþ ïëîùó
ïðàâîáåðåæíî¿ çåìëÿíî¿ ãðåáë³ Êàõîâñüêîãî ã³äðîâóçëà ³ íàëåæàòü çà êàòåãîð³ºþ äî çåìåëü åíåðãåòèêè ³ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì — äëÿ ðîçì³ùåííÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä îá’ºêò³â åíåðãîãåíåðóþ÷èõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, çàãàëüíîþ ïëîùåþ —
45,296 ãà. Äëÿ áóä³âíèöòâà ïëàíóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ÷àñòèíè ö³º¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ — 19,2144 ãà.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äîäàòêîâèõ ïîòðåá â çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ áóâ ðîçðîáëåíèé òà çàòâåðäæåíèé
â³äïîâ³äíèé äåòàëüíèé ïëàí, ÿêèì ïåðåäáà÷åíèé ïîñò³éíèé òà òèì÷àñîâèé çåìëåâ³äâ³ä äîäàòêîâèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç çåìåëü:
— Âåñåë³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè — 1,4140 ãà (â òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà)
òà 1,8189 ãà (â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ);
— Êîçàöüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè — 0,9055 ãà (â òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà) òà
6,1503 ãà (â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ), ùî ñòàíîì íà ïîòî÷íó äàòó ïåðåáóâàþòü â äîâãîñòðîêîâ³é
îðåíä³;
— çåìë³ âîäíîãî ôîíäó ï³ä âåðõíº âîäîéìèùå — 6,8758 ãà (â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ) òà ï³ä
íèæíº âîäîéìèùå 2,4711 ãà (â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ).
Ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ùî âèëó÷àëèñÿ â òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ, áóäå ïðîâåäåíà ðåêóëüòèâàö³ÿ, à çåìåëüí³ ä³ëÿíêè áóäóòü ïîâåðíóò³ âëàñíèêàì/çåìëåêîðèñòóâà÷àì. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ùî áóäóòü â³äâåäåí³ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ, áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê çåìë³
åíåðãåòèêè, â³äïîâ³äíî äî ¿õ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ç³ ñïëàòîþ çåìåëüíîãî ïîäàòêó äî ì³ñöåâîãî
áþäæåòó.
Âïëèâ íà áåçïå÷í³ñòü æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé
Òîâàðèñòâî áóäå çàáåçïå÷óâàòè ³íñòðóêòàæ ç ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè òà ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïðè
ïðèéíÿòò³ íà ðîáîòó òà â ïðîöåñ³ ðîáîòè — íà ïåð³îäè÷í³é îñíîâ³. Òîâàðèñòâî çàáåçïå÷èòü çàñòîñóâàííÿ ö³º¿ âèìîãè ï³äðÿäíèêîì òà ïîâ’ÿçàíèìè ç íèì ñóáï³äðÿäíèêàìè.
Âïëèâ íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà ïðàö³âíèê³â
Äî áóä³âíèöòâà Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 áóäå çàëó÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ïðè¿æäæèõ ïðàö³âíèê³â. Ó çâ’ÿçêó
ç öèì ìîæóòü ïîã³ðøèòèñü ïîêàçíèêè çàõâîðþâàíîñò³.
Ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ âïëèâó íà îá’ºêò³ áóä³âíèöòâà áóäå îðãàí³çîâàíî ôóíêö³îíóâàííÿ ìåäè÷íîãî ïóíêòó äëÿ íàäàííÿ äîë³êàðñüêî¿ äîïîìîãè. Äëÿ çìåíøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà çàêëàäè çäîðîâ’ÿ
Òîâàðèñòâî ñï³ëüíî ç ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè çàçäàëåã³äü âèçíà÷èòü ïåðåë³ê çàêëàä³â, ÿê³ áóäóòü íàäàâàòè äîë³êàðñüêó òà ë³êàðñüêó äîïîìîãó ïðàö³âíèêàì, ç óðàõóâàííÿì îïòèìàëüíîãî íàâàíòàæåííÿ íà òàê³ çàêëàäè òà ³íòåðåñè ãðîìàäè. Òîâàðèñòâî óêëàäàòèìå äîãîâîðè ç òàêèìè çàêëàäàìè íà îáñëóãîâóâàííÿ ïðàö³âíèê³â. Ó ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ íà ÃÅÑ-2 áóäóòü ïðàöþâàòè ïåðåâàæíî ì³ñöåâ³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ ìàþòü ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ó ì. Áåðèñëàâ³ Áåðèñëàâñüêîãî
ðàéîíó òà ì. Íîâ³é Êàõîâö³. Â³äïîâ³äíî ìåäè÷íó äîïîìîãó ïðàö³âíèêè áóäóòü îòðèìóâàòè ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.
Â ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ äëÿ íàäàííÿ äîë³êàðñüêî¿ äîïîìîãè áóäå ôóíêö³îíóâàòè ìåäè÷íèé ïóíêò.
Âïëèâ íà óìîâè ïðàö³ òà â³äïî÷èíêó ïðàö³âíèê³â
Â ïåð³îä áóä³âíèöòâà Òîâàðèñòâî òà/àáî ï³äðÿäíèê çàáåçïå÷àòü íàëåæí³ óìîâè ïðîæèâàííÿ çàëó÷åíèõ ïðàö³âíèê³â, ï³ä’¿çä äî ì³ñöÿ ðîáîòè, õàð÷óâàííÿ, ìåäè÷íå òà ³íøå ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ, íàëåæíî îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Ìàêñèìàëüíå çàëó÷åííÿ äî áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïðàö³âíèê³â ç ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ çìåíøèòü ïîòðåáè â òèì÷àñîâîìó æèòë³ òà çìåíøèòü âïëèâ íà ì³ñöåâ³ ñîö³àëüí³ ñëóæáè (æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, ñôåðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ).
Âðàõîâóþ÷è çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ïðè¿æäæèõ ïðàö³âíèê³â, ¿õ ðîçì³ùåííÿ ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíå ç ðèçèêàìè ïîðóøåííÿ ñïîêîþ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî ôàêòîðà Òîâàðèñòâî âïðîâàäèòü â³äïîâ³äí³ Ïðàâèëà óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì òà ³íñòðóêòàæ³.
Âïëèâ íà çãóðòîâàí³ñòü ãðîìàäè
Äî áóä³âíèöòâà Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 áóäå çàëó÷åíî äî 400 ïðè¿æäæèõ ïðàö³âíèê³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì
³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ íàïðóæåíîñò³ ó â³äíîñèíàõ ì³æ ïðè¿æäæèìè ïðàö³âíèêàìè òà ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì.
Ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî ôàêòîðà Òîâàðèñòâî ðîçðîáèòü Ïðàâèëà óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, çã³äíî ç ÿêèìè áóäå ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòè ç ïðàö³âíèêàìè â³äïîâ³äíèé ³íñòðóêòàæ. Òîâàðèñòâî çàáåçïå÷èòü çàñòîñóâàííÿ Ïðàâèë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì ï³äðÿäíèêîì òà ïîâ’ÿçàíèìè ç íèì
ñóáï³äðÿäíèêàìè. Ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ âïëèâ³â Òîâàðèñòâî ðîçðîáèòü ìåõàí³çì êîíñóëüòàö³é ç ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì, ÿêå ïîòåíö³éíî ìîæå â³ä÷óâàòè âïëèâ â³ä çàçíà÷åíîãî ôàêòîðà äëÿ ðåàãóâàííÿ
íà ñêàðãè òà âêëþ÷àòèìå ó òîìó ÷èñë³ îòðèìàííÿ ñêàðã, ïðîïîçèö³é â³ä íàñåëåííÿ.
Âïëèâè íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå
Ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 ìîæëèâèé åêîëîã³÷íèé âïëèâ íà ïðèðîäíå
ñåðåäîâèùå çà òàêèìè íàïðÿìàìè: àòìîñôåðà òà àêóñòè÷íèé âïëèâ, ´ðóíòè òà ëàíäøàôòè, âîäí³
ðåñóðñè (ïîâåðõíåâ³ òà ï³äçåìí³), ôëîðà òà ôàóíà (íàçåìíà òà âîäíà), êóëüòóðíà ñïàäùèíà.
Àòìîñôåðà òà àêóñòè÷íèé âïëèâ
Ïðè åêñïëóàòàö³¿ ÃÅÑ ì³ñöåâà êë³ìàòè÷íà ñèòóàö³ÿ íå çì³íþâàòèìåòüñÿ, îñê³ëüêè âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â íå î÷³êóºòüñÿ. Îäíàê ìîæëèâèé òèì÷àñîâèé íåãàòèâíèé êîðîòêî÷àñíèé òà ëîêàëüíèé
âïëèâè ï³ä ÷àñ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, à ñàìå:
— âèä³ëåííÿ ïèëó ï³ä ÷àñ âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîá³ò, à òàêîæ âèêèäè ÑÎ2 òà ïðîäóêò³â
çãîðàííÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè;
— âèä³ëåííÿ àåðîçîë³â øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ï³ä ÷àñ ìàëÿðíèõ òà çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò.
Âíàñë³äîê âåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ðóõó àâòîòðàíñïîðòó, ðîáîòè âàæêîãî îáëàäíàííÿ ó ðàéîí³ áóä³âíèöòâà òàêîæ î÷³êóºòüñÿ äåÿêå çðîñòàííÿ ð³âíÿ øóìîâîãî ôîíó.
Ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ âïëèâó ïðè áóä³âíèöòâ³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè áóä³âåëüíó òåõí³êó, ÿêà â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì òåõí³÷íèì ³ ñàí³òàðíèì âèìîãàì, ó ò. ÷. ³ çà ð³âíåì øóìó òà â³áðàö³¿.
Âèêîðèñòàííÿ íàëåæíîãî ãðàô³êà ïëàíóâàííÿ ðîá³ò òà ïðàâèëüíèõ ìåòîä³â áóä³âíèöòâà äîçâîëèòü
çìåíøèòè øóìîâå çàáðóäíåííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçðàõóíê³â àêóñòè÷íîãî çàáðóäíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íå ïðîãíîçóºòüñÿ ïåðåâèùåííÿ åêâ³âàëåíòíîãî
ð³âíÿ çâóêó íà ïðèëåãë³é òåðèòîð³¿ â äåííèé òà í³÷íèé ÷àñ.
Ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ ìåõàí³çì³â ³ç ï³äâèùåíèì ð³âíåì øóìó òà â³áðàö³¿ äëÿ ðîá³òíèê³â áóäóòü
ïåðåäáà÷åí³ ³íäèâ³äóàëüí³ çàñîáè çàõèñòó, à òåðèòîð³ÿ ðîáîòè ìåõàí³çìó áóäå îãîðîäæåíà.
Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ òàêîæ ìîæëèâèé íåçíà÷íèé øóìîâèé âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå. Ç
ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ âïëèâó â ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíîãî óñòàòêóâàííÿ, ùî â³äïîâ³äàº ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì. Ïðè öüîìó ôàêòè÷íå ÷èñåëüíå çíà÷åííÿ ð³âíÿ çâóêîâîãî òèñêó ³ â³áðàö³¿
îïîð óñòàòêóâàííÿ íå áóäå ïåðåâèùóâàòè ãðàíè÷íî äîïóñòèìîãî çíà÷åííÿ çã³äíî ç ÷èííèìè íîðìàòèâíî-òåõí³÷íèìè äîêóìåíòàìè ³ ñòàíäàðòàìè.

WWW.NEWDAY.KHERSON.UA l «ÍÎÂÈÉ ÄÅÍÜ». 11 ÊÂ²ÒÍß 2018 ÐÎÊÓ

13

¥ðóíòè òà ëàíäøàôòè
Âïëèâ íà ëàíäøàôò òà ´ðóíòîâèé ïîêðèâ ïðîãíîçóºòüñÿ ò³ëüêè ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà, ùî
ì³í³ì³çóºòüñÿ ïðèðîäîîõîðîííèìè çàõîäàìè. Äëÿ éîãî ïîïåðåäæåííÿ ïëàíóºòüñÿ ðîçðîáêà çàõîä³â, ùî âêëþ÷àþòü âèäàëåííÿ âåðõíüîãî øàðó, òðàíñïîðòóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ ´ðóíòó. Áóäóòü
ïðîâåäåí³ ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ ì³êðîðåëüºôó ³ ðîñëèííîãî ïîêðèâó. Â³äíîâëåííÿ ðîñëèííîñò³ (äåðåâ, ÷àãàðíèê³â) íà â³ëüíèõ ì³ñöÿõ çàì³ñòü âèìóøåíî âèðóáàíèõ äåðåâ ïîì’ÿêøèòü íåãàòèâíèé âïëèâ
íà ëàíäøàôò. Ïîì³òíèìè çàëèøàòüñÿ ëèøå â³çóàëüí³ çì³íè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçòàøóâàííÿì îñíîâíèõ áóä³âåëü, ñïîðóä ÃÅÑ-2.
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò äåùî ïîðóøèòüñÿ ëàíäøàôòíà ïîâåðõíÿ áåçïîñåðåäíüî ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Îäíàê äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà âåðõí³é øàð ´ðóíòó áóäå çí³ìàòèñÿ ³ çáåð³ãàòèñÿ íà ñïåö³àëüí³é ïîïåðåäíüî îáðàí³é òåðèòîð³¿, ùîá âèêîðèñòàòè
éîãî â ìàéáóòíüîìó. Îãîëåííÿ âåðõíüîãî øàðó ´ðóíòó, âèðóáêà äåðåâ òà êóù³â áóäå îáìåæåíà ðîáî÷îþ ä³ëÿíêîþ. Âåñü íåçàáðóäíåíèé ´ðóíò áóäå âèâåçåíèé íà ïîëÿ çà äîìîâëåí³ñòþ ç çåìëåâëàñíèêîì/îðåíäàðåì òà/àáî áóäå âèêîðèñòàíèé äëÿ îçåëåíåííÿ â ìåæàõ ïðîåêòíî¿ òåðèòîð³¿.
Ïëàíóºòüñÿ, ùî áóä³âåëüíà òåðèòîð³ÿ áóäå â³äíîâëåíà äî òîãî æ ñòàíó, ÿê ³ äî áóä³âíèöòâà, ùî íåîáõ³äíî äëÿ óíèêíåííÿ åðîç³¿ îãîëåíîãî ´ðóíòó.
Äëÿ ïîïåðåäæåííÿ çàáðóäíåííÿ ìàñòèëüíèìè ìàòåð³àëàìè, çàïðàâêà àâòîìîá³ë³â àáî îáëàäíàííÿ áóäå îáìåæåíî ä³ëÿíêîþ ìàéäàí÷èêà. Ï³äðÿäíèê òàêîæ ìàº ïåðåäáà÷èòè çàõîäè ç ë³êâ³äàö³¿
àâàð³¿/ðîçëèâó, à òàêîæ çáåð³ãàííÿ, ³ ðîáîòè ç íåáåçïå÷íèì ïàëèâîì, áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè ³
â³äõîäàìè. Âñ³ ïàëèâíî-ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè òà ìàñòèëî äëÿ ã³äðîñèñòåì áóäóòü çáåð³ãàòèñÿ ó çàêðèòèõ, ãåðìåòè÷íèõ ì³ñöÿõ. Òàêîæ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåãóëÿðíå ïðèáèðàííÿ âñ³õ òâåðäèõ ³ ð³äêèõ
â³äõîä³â.
Ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà ÃÅÑ-2 íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ùî âèëó÷àëèñÿ â òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ, áóäå
ïðîâåäåíà ðåêóëüòèâàö³ÿ, à çåìåëüí³ ä³ëÿíêè áóäóòü ïîâåðíóò³ âëàñíèêàì/çåìëåêîðèñòóâà÷àì.
Âîäí³ ðåñóðñè (ïîâåðõíåâ³ òà ï³äçåìí³)
Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿, âðàõîâóþ÷è òåõíîëîã³þ âèðîá³òêó åëåêòðîåíåðã³¿ ÃÅÑ, ñïîñòåð³ãàòèìóòüñÿ á³ëüø ñóòòºâ³ âíóòð³øíüîäîáîâ³ êîëèâàííÿ ð³âíÿ âîäè íèæ÷å ãðåáë³. Ïðè ñêèäàíí³ âîäè ó íèæí³é
á’ºô, ïðîõîäÿ÷è ÷åðåç ã³äðîàãðåãàòè, âîíà áóäå íàñè÷óâàòèñÿ êèñíåì, òèì ñàìèì ï³äâèùóþ÷è ñâî¿
ÿê³ñí³ âëàñòèâîñò³ òà ñïðîìîæí³ñòü äî ñàìîî÷èùåííÿ. Çàãàëîì çá³ëüøåííÿ âèòðàò âîäè ³ àìïë³òóäè ¿õ êîëèâàíü áóäå ñïðèÿòè ïîçèòèâíèì çì³íàì â åêîñèñòåìàõ íèæíüîãî á’ºôà òà ïîíèçç³ Äí³ïðà
òà ïîêðàùèòü åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ. Çà ðàõóíîê ïîñèëåííÿ ïðîòî÷íîñò³ òà âîäîîáì³ííèõ ïðîöåñ³â
ñïîñòåð³ãàòèìóòüñÿ êðàù³ óìîâè äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì ðóñëà, çàïëàâè ³ çàïëàâíèõ âîäîéì. Ïðàêòè÷íî íå áóäå ³ñíóâàòè ïðîáëåìè íàäõîäæåííÿ ñîëîíèõ âîä ó ðóñëî Äí³ïðà. Ïðîïóñêè ç
âèòðàòàìè á³ëüøå 1 500 ì3/ñ ïîâí³ñòþ âèêëþ÷àþòü âõîäæåííÿ ó ãèðëî ð³÷êè îñîëîíåíèõ âîä çà
áóäü-ÿêèõ ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íèõ óìîâ. Íåïðÿìèé âïëèâ íà ÿê³ñòü âîäè áóäå îáóìîâëåíî çì³íàìè
öèõ ïîêàçíèê³â ó Êàõîâñüêîìó âîäîñõîâèù³.
Ïîñèëåííÿ äèíàì³êè âîä ìîæå ïðèçâåñòè äî çì³íè ñåäèìåíòàö³éíîãî ðåæèìó ÿê ó ðóñëîâ³é ìåðåæ³, òàê ³ â çàïëàâíèõ âîäîéìàõ âñüîãî ïîíèççÿ. Çá³ëüøåííÿ øâèäêîñòåé òå÷³¿ ï³äâèùèòü çäàòí³ñòü
ïîòîê³â ïåðåíîñèòè çàâèñëèé òâåðäèé ìàòåð³àë. Äæåðåëîì éîãî áóäóòü ïðîäóêòè ðîçìèâó äíà ³
áåðåã³â ñàìèõ ðóñåë, äå çà áàãàòî ðîê³â çàðåãóëüîâàíîãî ñòîêó íàêîïè÷èëàñü ïåâíà ê³ëüê³ñòü
â³äêëàä³â. Ó íèæíüîìó á’ºô³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ, íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ìàêñèìàëüíèõ øâèäêîñòåé òà íàÿâíèõ òîïîãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â, ïðîãíîçóºòüñÿ:
— âçäîâæ ïðàâîãî áåðåãà — ïåðåôîðìóâàííÿ áåðåã³â íà íåâåëèêèõ, îêðåìèõ ïëîùàõ;
— âçäîâæ ë³âîãî áåðåãà — ïðîãíîçóºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ï³äòîïëåíèõ ïëîù, íà îêðåìèõ ä³ëÿíêàõ
— ïåðåôîðìóâàííÿ áåðåã³â, ùî îáóìîâëåíå îñîáëèâîñòÿìè ãåîìîðôîëîã³÷íèõ óìîâ.
Ó ïðîåêò³ áóäóòü ïåðåäáà÷åí³ â³äïîâ³äí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè ³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà çìåíøåííÿ òàêîãî âïëèâó. Ç ìåòîþ éîãî ì³í³ì³çàö³¿ áóäóòü ïðîâîäèòüñÿ íåîáõ³äí³ äîñë³äæåííÿ òà âèçíà÷åííÿ òåðèòîð³é, äå íåîáõ³äíå áóä³âíèöòâî áåðåãîçàõèñíèõ ñïîðóä.
Ó ïðîåêò³ òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ çàáðóäíåííþ âîäíîãî ñåðåäîâèùà
íàôòîïðîäóêòàìè ó ðàç³ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿. Äëÿ î÷èùåííÿ ñòîê³â âñòàíîâëþâàòèìåòüñÿ ñïîðóäà
ïîâíî¿ á³îëîã³÷íî¿ î÷èñòêè, ï³ñëÿ ÿêî¿ ïàðàìåòðè î÷èùåíèõ çâîðîòíèõ âîä â³äïîâ³äàòèìóòü ÷èííèì
íîðìàòèâàì ùîäî ÿêîñò³ ïîâåðõíåâèõ âîä äëÿ êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî âèêîðèñòàííÿ. Äëÿ î÷èùåííÿ äîùîâèõ ñòîê³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ óñòàíîâêè êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè î÷èùåííÿ.
Â ïåð³îä áóä³âíèöòâà ïðîãíîçóºòüñÿ òèì÷àñîâèé âïëèâ íà ÿê³ñòü ïîâåðõíåâèõ âîä. Ïðè ïðîâåäåíí³ çåìëåðèéíèõ ðîá³ò òà âè¿ìö³ âîäîíàñè÷åíèõ ´ðóíò³â çà äîïîìîãîþ çåìñíàðÿäó ïðîãíîçóºòüñÿ ï³äâèùåííÿ êîíöåíòðàö³¿ çàâèñëèõ ðå÷îâèí, ùî ìàòèìå òèì÷àñîâèé òà ëîêàëüíèé õàðàêòåð.
Îäíàê íà â³äñòàí³ 9 êì â³ä ãðåáë³ Êàõîâñüêîãî ã³äðîâóçëà êîíöåíòðàö³ÿ çàâèñëèõ ðå÷îâèí íå ïåðåâèùóâàòèìå ãðàíè÷íî äîïóñòèì³ ïîêàçíèêè ðèáîãîñïîäàðñüêîãî òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî âèêîðèñòàííÿ âîäíîãî îá’ºêòà.
Ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà ìîæå âèíèêíóòè íåîáõ³äí³ñòü ó ëîêàëüíîìó çíèæåíí³ ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ âîä
âåðõíüîãî âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòó â ìåæàõ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà. Ïðèëåãë³ äî áóä³âíèöòâà ñåëèùà Âåñåëå òà Êîçàöüêå çàáåçïå÷åí³ âîäîþ ç³ ñâåðäëîâèí, îòæå, âïëèâ íà ìåøêàíö³â â³ä ïðîâåäåííÿ âîäîïîíèæóâàëüíèõ çàõîä³â íå î÷³êóºòüñÿ. Ç ÷àñîì ð³âåíü ´ðóíòîâèõ âîä ïîâåðíåòüñÿ äî
ð³âíÿ, ùî áóâ ïåðåä ïî÷àòêîì áóä³âíèöòâà.
Ôëîðà òà ôàóíà (íàçåìíà òà âîäíà)
Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ-2 ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ çíèæåííÿ á³îìàñè ô³òîïëàíêòîíó ó
âñ³õ ãðóïàõ çàïëàâíèõ âîäîéì (êð³ì òèõ, ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä áåçïîñåðåäí³ì àíòðîïîãåííèì âïëèâîì) äî ïîêàçíèê³â íèæ÷å «öâ³ò³ííÿ» âîäè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîë³ïøèòüñÿ ÿê³ñòü âîäè äëÿ ïèòíîãî
âîäîïîñòà÷àííÿ, à òàêîæ çìåíøàòüñÿ ïëîù³ ç ÿâèùàìè çàäóõè ó âîäîéìàõ. Çàãàëîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî âåëèê³ îá’ºìè ïîïóñê³â, ÿê³ ïðîåêòóþòüñÿ, äîçâîëÿòü åêîñèñòåì³ ïîíèççÿ Äí³ïðà ïîâåðíóòèñÿ íà ðàíí³ ñòàä³¿ ñóêöåñ³¿, äëÿ ÿêèõ ïðèòàìàíí³ âèñîê³ ïîêàçíèêè á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ òà
ïðîäóêòèâíîñò³.
Ó ôëîðèñòè÷íèõ êîìïëåêñàõ çàïëàâè çì³íà ð³âíÿ âîäè äåùî ïðèçâåäå äî ïåðåáóäîâè ¿õ åêîëîã³÷íîãî ðÿäó ³ âèêëè÷å ìåçîô³òèçàö³þ. ²ñíóþ÷³ ôëîðîêîìïëåêñè áóäóòü òðàíñôîðìóâàòèñÿ øëÿõîì ïðîíèêíåííÿ â íèõ òèõ ðîñëèí, ÿê³ çðîñòàþòü ó âîëîãèõ óìîâàõ, òà çìåíøåííÿ ÷àñòêè ðîñëèí
ñóõèõ ñåðåäîâèù. Ïðîòå íàéá³ëüø ö³íí³, ç ïðèðîäîîõîðîííî¿ òî÷êè çîðó, ñòåïîâ³, ïåòðîô³òí³ òà
ïñàìîô³òí³ ôëîðîêîìïëåêñè íå çàçíàþòü ñóòòºâèõ çì³í. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó íå ïðèçâåäå äî çíèùåííÿ æîäíîãî âèäó ÿê ïðèðîäíî¿ á³îëîã³÷íî¿ îêðåìîñò³, ïðîòå íàíåñå øêîäó ïîïóëÿö³¿ 16 ðàðèòåòíèõ âèä³â, ùî ìàþòü þðèäè÷íèé ñòàòóñ îõîðîíè. Îäíàê öå íå ñïðè÷èíèòü êàòàñòðîô³÷íîãî çìåíøåííÿ ì³ñöåçðîñòàíü öèõ âèä³â ó ðåã³îí³ òà ñóòòºâî íå çì³íèòü ¿õ æèòòºâî¿ ñòðàòåã³¿.
Ç äåðåâíî¿ ðîñëèííîñò³ ï³ä ë³ñîî÷èñòêó íà òåðèòîð³¿ áóä³âåëüíî¿ çîíè ï³äëÿãàòèìóòü àêàö³ÿ, êëåí,
òîïîëÿ, îñîê³ð, áåðåçà ä³àìåòðîì â³ä 10 ñì äî 30 ñì. Ïåðåðàõîâàí³ âèäè íå íàëåæàòü äî ÷åðâîíîêíèæíèõ ³ ìàþòü çíà÷íèé àðåàë ðîçïîâñþäæåííÿ. Ç ìåòîþ êîìïåíñàö³¿ âïëèâó â ïðîåêò³ ïåðåäáà÷åíà âèñàäêà äåðåâíî¿ ðîñëèííîñò³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çåìëÿíèõ ðîá³ò.
Ñåðåä ôàêòîð³â âïëèâó íà íàçåìí³, íàâêîëîâîäí³ òà âîäí³ ôàóí³ñòè÷í³ êîìïëåêñè íåîáõ³äíî âèä³ëèòè òàê³:
— çì³íà ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó ïðèçâåäå äî çìåíøåííÿ ïëîù, çàéíÿòèõ ìóëàìè. Öå ïîçèòèâíî
âïëèíå íà ñòàí íåðåñòîâèù, ê³ëüê³ñíèõ òà ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ìàêðîçîîáåíòîñó (êîðìîâî¿ áàçè ðèá);
— ï³äâèùåííÿ êàëàìóòíîñò³ âîäè ï³ä ÷àñ ðîáîòè çåìñíàðÿäó ïðèçâåäå äî ïðèãí³÷åííÿ áåíòîôàóíè â ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò. Àëå öå áóäå ìàòè òèì÷àñîâèé òà ëîêàëüíèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè
÷åðåç äåê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïðèãí³÷åííÿ â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè ïðèðîäíî¿ ðåêóëüòèâàö³¿;
— çì³íè õàðàêòåðó ðîñëèííîñò³ íà ïðèëåãë³é òåðèòîð³¿; âèðóáêà ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ äåðåâ â ì³ñö³
âèõîäó íîâîóòâîðåíîãî êàíàëó;
— ìîæëèâå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ áóä³âåëüíîãî òà ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà;
— ïîñèëåííÿ ôàêòîðà íåïîêîºííÿ â ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³ íîâèõ àíòðîïîãåííèõ ÷èííèê³â ï³ä ÷àñ
áóä³âíèöòâà;
— çíèêíåííÿ ç ä³ëÿíîê ìàéáóòíüîãî áóä³âíèöòâà âðàçëèâèõ òà êîðèñíèõ âèä³â îñ³ëèõ ñîö³àëüíèõ êîìàõ, ùî áóäóþòü ãí³çäà íà ïîâåðõí³ òà ó âåðõíüîìó øàð³ ´ðóíòó (äæìåë³, ìóðàõè);
— çíèêíåííÿ ç ä³ëÿíîê ìàéáóòíüîãî áóä³âíèöòâà îêðåìèõ ãðóï ìàëîðóõëèâèõ òâàðèí (çåìíîâîäí³ òà ïëàçóíè, äð³áí³ ññàâö³);
— ïîñèëåííÿ ôàêòîðà òóðáóâàííÿ àêòèâíî ë³òàþ÷èõ êîìàõ (áàáêè, ìåòåëèêè òîùî), âíàñë³äîê
íàâàíòàæåííÿ íà åíòîìîêîìïëåêñè ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ äðóãî¿ ÷åðãè ÃÅÑ;
— ðîçøèðåííÿ àêâàòîð³¿ íèæíüîãî á’ºôà çá³ëüøèòü êîðìîâó áàçó äëÿ áàãàòüîõ ïòàõ³â-³õò³îôàã³â
(ïåðåâàæíî íîðö³, áàêëàíè, ìàðòèíè, êðÿ÷êè) âïðîäîâæ óñüîãî ðîêó, îñîáëèâî â çèìîâèé ïåð³îä,
êîëè âñ³ âîäîéìè âêðèò³ êðèãîþ;
— ïîë³ïøåííÿ íàñè÷åíîñò³ âîäè êèñíåì â íèæíüîìó á’ºô³ ÃÅÑ, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, âíàñë³äîê
çá³ëüøåííÿ âèòðàò âîäè, ùî ìîæå ïîçèòèâíî âïëèíóòè íà ðîçâèòîê ëè÷èíîê áàáîê, ãðóïè ãíóñó òà
äåÿêèõ ³íøèõ ãðóï àìô³á³îíòíèõ êîìàõ.
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Повідомлення про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго», 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,
код ЄДРПОУ — 20588716, інформує про
намір провадити плановану діяльність та
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта
господарювання
ПрАТ «Укргідроенерго» (далі — Товариство) — найбільша компанія України, що
виробляє електричну енергію з відновлюваних джерел (енергія води).
До складу компанії входять дев’ять станцій на річках Дніпро та Дністер — Київська,
Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дністровська, Дніпровська та
Каховська ГЕС, Київська та Дністровська
ГАЕС.
Станції компанії забезпечують покриття
пікових навантажень, регулювання частоти
та потужності, мобільний аварійний резерв
в об’єднаній енергосистемі України.
Починаючи з 1996 року, компанія успішно реалізує великомасштабні проекти реконструкції та модернізації всього обладнання і гідротехнічних споруд.
На кінець 2017 року реконструйовано 68
гідроагрегатів, що надало можливість подовжити термін експлуатації обладнання
ГЕС на 30–40 років, збільшити потужність
гідроелектростанцій, суттєво підвищити
безпеку експлуатації обладнання та споруд, забезпечити дотримання вимог охорони довкілля, поліпшити умови праці.
Загальна кількість гідроагрегатів на
станціях Товариства — 103, а їх сумарна
встановлена потужність — 5 747 МВт.
В 2017 році Товариство виробило
9 969,317 млн кВт/год електроенергії, з
корисним відпуском до енергосистеми
9 806,015 млн кВт/год за середньою ціною
58,29 копійок за 1 кВт.
Юридична адреса: Україна, 07300, Київська область, Вишгородський район,
м. Вишгород, тел.: + 38 04596 58 450,
факс: + 38 04596 22 007, e-mail: kanc@ges.
kv.energy.gov.ua, сайт: http://uge.gov.ua.
Генеральний директор — Сирота І. Г.

2. Планована діяльність,
її характеристика,
технічні альтернативи*
2.1. Планована діяльність, її характеристика
Основний варіант проведення планованої діяльності — будівництво та експлуатація гідроелектростанції «Каховська
ГЕС-2» загальною встановленою потужністю 250 МВт з метою збільшення виробництва відновлюваної електроенергії в
піковій зоні навантаження за рахунок оптимізації корисного стоку р. Дніпро через
Каховський гідровузол, а також для участі
в автоматичному регулюванні частоти та
потужності в ОЕС України з метою покращення якості електроенергії та надійності
енергосистеми.
Орієнтовний термін експлуатації Каховської ГЕС-2 — не менше 100 років.
Відповідно до законодавства України
ПрАТ «Укргідроенерго» виконало необхідні
дії, що вимагались при плануванні та розміщенні об’єкта будівництва, а саме:
— ініціювало та профінансувало розроблення Детального плану території для
розміщення об’єкта будівництва — Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2);
— отримало схвалення Детального плану від архітектурно-містобудівної ради при
управлінні містобудування та архітектури
Херсонської ОДА;
— отримало позитивне рішення Веселівської сільської та Козацької селищної громад щодо розміщення об’єкта будівництва
Каховської гідроелектростанції (ГЕС-2) за
результатами громадських слухань;
— проведена оцінка впливу на навколишнє середовище, результати якої були

обговорені та підтримані на громадських
слуханнях;
— отримало містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
— отримало позитивний Експертний звіт
ДП «Укрдержбудекспертиза» на проектну
документацію стадії ТЕО.
ТЕО «Будівництво Каховської ГЕС-2»
схвалене розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 10.03.2017 р. №
156-р.
На цей час розробляється проектна документація стадії «Проект» будівництва Каховської ГЕС-2.
Технічна альтернатива 1: Будівництво
та експлуатація електростанції з парогазовою установкою, встановленої потужності
250 МВт. Генерація енергії здійснюватиметься за рахунок спалювання викопного

ГЕС-2, що проектується, на правобережній
земляній греблі діючої Каховської ГЕС, що
експлуатує ПрАТ «Укргідроенерго».
Місцем провадження основного варіанта планованої діяльності є розміщення ГЕС-2 біля примикання правобережної
земляної греблі Каховської ГЕС, в тілі існуючої земляної греблі.
Крім того, при проектуванні на стадії ТЕО
було розглянуто 3 альтернативні територіальні варіанти розміщення Каховської ГЕС-2.
Територіальна альтернатива 1: Розміщення ГЕС-2 в нижньому б’єфі за водозливом бетонної греблі Каховської ГЕС.
Територіальна альтернатива 2: Розміщення ГЕС-2 в тілі правобережної земляної
греблі Каховської ГЕС.
Територіальна альтернатива 3: Розміщення ГЕС-2 на правому березі за межами

— Підвідний канал ГЕС-2 з верхнього
б’єфа річки, призначений для підводу потоку води до водоприймача, завдовжки
336,00 м, шириною 95,00 м.
— Водоприймач, призначений для організації підведення потоку до водоводів ГЕС2. Розміри водоприймача 25,50 м x 99,00 м.
Водоприймач буде мати 8 водоприймальних
отворів, обладнаних затворами, які будуть
обслуговуватися двома козловими кранами
вантажопідйомністю 140 т кожний.
— Напірні залізобетонні водоводи, що
забезпечують підведення потоку води до
агрегатів ГЕС-2, завдовжки 92,70 м, шириною 99,00 м.
— Відвідний канал в нижньому б’єфі річки, призначений для відводу потоку води
від будівлі ГЕС-2, завдовжки 292,30 м, ширина біля будівлі ГЕС-2 — 94,00 м, в кінці
ділянки — 140,00 м.
— Тимчасова гребля на період будівництва, що буде огороджувати територію
будівництва від ділянки ріки, по якій буде
влаштована тимчасова автодорога. Загальна довжина — 467,8 м, ширина гребеню — 20,0 м. Після завершення будівництва тимчасова гребля буде розібрана.
— Пристанційні технологічні майданчики, а також автомобільні дороги для під’їзду автотранспорту.

6. Екологічні та інші
обмеження планованої діяльності
за альтернативами

палива — природного газу (українського
або імпортованого). Орієнтовний термін
експлуатації — 40 років.
Технічна альтернатива 2: Будівництво
та експлуатація вітроелектростанції (далі
— ВЕС), встановленої потужності 250 МВт.
Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок енергії вітру. Орієнтовний термін експлуатації — 25 років.
Технічна альтернатива 3: Будівництво
та експлуатація сонячної електростанції
(далі –СЕС), встановленої потужності 250
МВт. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок перетворення енергії
сонячного випромінювання на електричну
енергію. Орієнтовний термін експлуатації
СЕС — 20 років.
Зважаючи на те що ВЕС і СЕС не беруть участь у системі автоматичного регулювання частоти та потужності
електроенергії в ОЕС України, вони потребують значної (в рази більшої) площі земельних ділянок для розміщення
вітропарку або сонячних батарей аналогічної потужності, мають менший
строк експлуатації, як технічні альтернативи ГЕС не розглядаються.

3. Місце провадження
планованої діяльності,
територіальні альтернативи*
3.1. Місце провадження планованої діяльності:
Будівництво Каховської ГЕС-2 планується
в Херсонській області Бериславського району в адміністративних межах Козацької селищної ради та Веселівської сільської ради
на земельних ділянках за межами населених
пунктів відповідно до Детального плану території, схваленого архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування та
архітектури Херсонської ОДА та затвердженого Бериславською РДА. Загальна площа
земельних ділянок — 38,85 га.
Територія під будівництво Каховської

правобережної земляної греблі Каховської
ГЕС.

4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Метою будівництва є вироблення традиційної відновлюваної електроенергії
(енергії води) для надійного енергозабезпечення України та зменшення залежності
України від зовнішніх джерел енергії.
Реалізація проектних рішень дозволить:
— перевести Каховський гідровузол з
базового режиму виробництва електроенергії в напівпіковий та піковий, що покращить стабільність енергосистеми України;
— збільшити середньобагаторічний виробіток електроенергії за рахунок використання холостих скидів. Встановлення додаткових агрегатів дозволить підвищити
використання гідроагрегатами стоку Каховського гідровузла до 95 % і у такий спосіб збільшити вироблення електроенергії;
— покращити якість електроенергії в
ОЕС України за рахунок участі гідроагрегатів Каховської ГЕС-2 в системі автоматичного регулювання частоти та потужності.
Реалізація проекту будівництва Каховської ГЕС-2 принесе значні інвестиції в регіон, створить умови для розвитку сфери
зайнятості населення, будівельної, торгової, транспортної та інших сфер у прилеглих населених пунктах.

5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
У рамках реалізації Проекту перед
бачається спорудження будівлі ГЕС-2 розмірами 66,80 м x 99,00 м з 4 вертикальними гідроагрегатами потужністю 62,5 МВт
кожний.
Загальна запроектована потужність гідроелектростанції — 250 МВт.
До складу споруд ГЕС-2 входять:

Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності (основний варіант) з будівництва ГЕС-2 встановлюються згідно з чинним
законодавством України та ратифікованими міжнародними договорами та визначені відповідно до схваленої проектної документації стадії ТЕО розділу «Оцінка впливу
на навколишнє середовище» щодо впливу
будівництва Каховської ГЕС-2, який розміщений за електронною адресою: http://
uge.gov.ua/content/files/zakluchniy_zvit_
kah2.pdf .
Екологічні та інші обмеження щодо
планованого основного варіанта розміщення ГЕС-2 (біля примикання правобережної земляної греблі Каховської ГЕС, в
тілі існуючої земляної греблі):
— необхідність додаткового відведення
земельних ділянок;
— необхідність тимчасового перенесення ділянок лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури хоча і без
припинення руху транспорту;
— розташування поблизу пам’ятки національного значення Дозорної (оглядової)
башти, щодо якої необхідно вжити заходи
зі збереження;
— необхідність улаштування тимчасових
відвалів ґрунту при розробці котловану;
— необхідність влаштування протифільтраційних заходів проти бічної фільтрації.
Екологічні та інші обмеження щодо
технічної альтернативи 1 (Будівництво
парогазової електростанції):
— споживання великої кількості дорогого невідновлюваного природного ресурсу
(природний газ);
— наявність викидів шкідливих речовин
в атмосферне повітря: оксиду вуглецю, діоксиду азоту, газоподібних продуктів неповного згорання тощо;
— теплове забруднення за рахунок скидів тепла в системи охолодження;
— необхідність відведення іншої земельної ділянки під будівництво — на запроектованій території будівництво ПГУ не може
бути реалізоване;
— необхідність будівництва газогону;
— необхідність будівництва очисних споруд;
— необхідність будівництва басейнів
охолоджувачів або градирень;
— необхідність будівництва насосних
станцій і станцій підготовки води.
З огляду на викладені обмеження,
подальший розгляд технічної альтернативи 1 не здійснюється.
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Екологічні та інші обмеження щодо Територіальної альтернативи 1 (розміщення
ГЕС-2 в нижньому б’єфі бетонної водозливної греблі Каховської ГЕС):
— зменшення пропускної здатності бетонної водозливної греблі;
— необхідність втручання в конструкцію
бетонної водозливної греблі Каховської
ГЕС, яка побудована більше 50 років тому,
що має високий ризик небезпеки для конструкції;
— необхідність зміни зовнішнього виду
та конструкції бетонної водозливної греблі Каховської ГЕС, яка є пам’яткою науки
і техніки, архітектури відповідно до наказу
Мінкультури від 04.07.2013 р. № 604;
— залежність експлуатаційного ресурсу
ГЕС-2 від обмеженого ресурсу бетонної
водозливної греблі Каховської ГЕС, яка побудована більше 50 років тому;
— ускладнена організація будівництва;
— необхідність додаткових паводкових
затворів;
— припинення руху залізниці;
— тимчасове припинення руху автотранспорту;
— будівництво огороджувальних гребель на період будівництва;
— великий обсяг протифільтраційних заходів;
— необхідність улаштування тимчасових
відвалів ґрунту при розробці котловану;
— збільшена вартість будівництва.
Екологічні та інші обмеження щодо Територіальної альтернативи 2 (розміщення
ГЕС-2 в тілі правобережної земляної греблі
Каховської ГЕС):
— необхідність тимчасового перенесення ділянок лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;
— будівництво огороджувальних гребель на період будівництва;
— великий обсяг протифільтраційних заходів;
— ускладнена організація будівництва;
— необхідність улаштування тимчасових
відвалів ґрунту при розробці котловану;
— збільшена вартість будівництва.
Екологічні та інші обмеження щодо Територіальної альтернативи 3 (розміщення
ГЕС-2 на правому березі за межами правобережної земляної греблі Каховської ГЕС):
— припинення руху залізниці;
— тимчасове припинення руху автотранспорту;
— великий обсяг протифільтраційних заходів;
— переселення населення;
— потребує відведення як тимчасової,
так і постійної додаткової території;
— збільшення заходів з берегоукріплення правого берега від розмиву;
— необхідність улаштування тимчасових
відвалів ґрунту при розробці котловану;
— необхідність влаштування протифільтраційних заходів проти бічної фільтрації;
— збільшена вартість будівництва.
Основний варіант розміщення проекту має такі суттєві переваги в порівнянні з Територіальними альтернативами
1, 2, 3:
— не зменшується пропускна здатність
бетонної водозливної греблі Каховської
ГЕС;
— відсутня необхідність втручання в конструкцію бетонної водозливної греблі, яка
побудована більше 50 років тому;
— відсутній ризик для безпеки конструкції водозливної греблі при втручанні в її
конструкцію на період будівництва;
— відсутня необхідність зміни зовнішнього виду та конструкції бетонної водозливної греблі, яка є пам’яткою науки і
техніки, архітектури відповідно до наказу
Мінкультури від 04.07.2013 р. № 604;
— відсутність залежності експлуатаційного ресурсу ГЕС-2 від обмеженого ресурсу бетонної греблі Каховської ГЕС, яка побудована більше 50 років тому;
— порівняно неускладнена організація
будівництва;
— відсутність необхідності додаткових
паводкових затворів;
— відсутність необхідності припинення
руху залізниці;
— відсутність необхідності тимчасового
припинення руху автотранспорту;
— менший обсяг протифільтраційних заходів;
— менша вартість будівництва;
— додаткові земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів;
— будівля ГЕС-2 має більш гнучкий дизайн, що дозволяє розмістити всі необхідні
технологічні приміщення;
— простіший доступ до будівлі, і можливість наскрізного протипожежного проїзду
вздовж будівлі;
— мінімальний вплив на роботу існуючого гідровузла;
— надійний захист котловану і гідровузла в цілому від повеней (при більш трива-

лих термінах будівництва) навіть при пропуску катастрофічних паводків;
— у разі місцевих аварійних деформацій
укосу котловану або при виникненні інших
проблем, варіант не впливає на загальну
безпеку напірного фронту Каховської ГЕС,
оскільки будівництво ведеться під захистом потужних тимчасових перемичок.
Внаслідок порівняння територіальних альтернатив (1, 2, 3) та основного
варіанта розміщення ГЕС-2 біля правобережного примикання земляної греблі
Каховського гідровузла в тілі існуючої
земляної греблі — обраний останній, що
є найбільш оптимальним та безпечним.
Територіальні альтернативи розміщення ГЕС-2 (1, 2, 3) в подальшому не
розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території
за альтернативами
У рамках розробки проекту були проведені топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні, інженерно-гідрометеорологічні
вишукування для раціонального використання і охорони навколишнього середовища та інші дослідження в необхідному
обсязі.
Для забезпечення стійкості споруд від
негативного сейсмічного впливу, проведені відповідні дослідження і розрахунки
з врахуванням сейсмічних навантажень у
8 балів. Стійкість основних споруд Каховської ГЕС-2 в усіх розрахункових випадках
забезпечується на весь період будівництва
та експлуатації об’єкта.
У зв’язку з реалізацією проекту, не передбачається зміна граничних параметрів
функціонування Каховського водосховища
(запроектованих ще при будівництві Каховської ГЕС). Водоскидні споруди Каховського гідровузла розраховані на пропуск природних паводків з максимальною скидною
витратою 28 300 м3/с, при форсованому
рівні води у Каховському водосховищі.
З метою уникнення підтоплення та переробки берегів у зоні впливу Каховської
ГЕС-2, що проектується, будуть виконані
інженерно-технічні заходи з укріплення берега камінням, габіонами, біологічного кріплення, намив піщаного ґрунту з пляжним
укосом та біологічним кріпленням до берегового схилу тощо.
Проектні рішення будуть забезпечувати
виконання вимог чинного законодавства
України, Державних будівельних норм і
стандартів, санітарно-гігієнічних норм та
правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.
Для забезпечення працівників водою
питної якості, що відповідає вимогам державних санітарних норм, у проекті передбачено виконання водозабору з 2-х свердловин глибиною.
45–50 м. Господарсько-побутові стоки від будівель відводяться до локальних
очисних споруд повної біологічної очистки, дощових і талих вод до системи дощової каналізації і далі до комплексної системи очищення. Всі системи комплексної
очистки будуть відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України.
На очисних спорудах здійснюється повна
біологічна очистка стічних вод, після чого
очищена і дезінфікована стічна вода відводиться у водосховище.
У проекті також будуть передбачені роботи з рекультивації порушених земель,
роботи з благоустрою та озеленення прилеглої території.
Підготовка і захист території за альтернативами не розглядались з підстав,
зазначених в попередніх розділах.

8. Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля», вплив на довкілля — будь-які наслідки планованої діяльності на довкілля, в тому числі наслідки
для безпечності життєдіяльності людей та
їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату,
ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів,
а також наслідки для об’єктів культурної
спадщини чи соціально-економічних умов,
які є результатом зміни цих факторів.
В рамках ТЕО була проведена комплексна оцінка впливу на навколишнє середовище при будівництві і експлуатації Каховської ГЕС-2.
Товариство, з метою залучення громадськості до обговорення питань щодо
прийняття рішень, які можуть впливати на
стан довкілля, в 2016 році провело громадські слухання на тему «Про вплив на

довкілля запланованої до будівництва Каховської ГЕС-2 в періоди її будівництва
та експлуатації» (23.02.2016 р. — смт Козацьке, 24.02.2016 р. — м. Нова Каховка,
25.02.2016 р. — м. Херсон).
Місцеві територіальні громади висловили підтримку будівництва Каховської ГЕС2, про що свідчать оформлені відповідно
до чинного законодавства України протоколи громадських слухань та опубліковані
повідомлення про результати проведених
громадських слухань в засобах масової інформації (газета «Маяк» № 15 (10 019) від
09.04.2016 р., газета «Нова Каховка» № 15
(1274) від 06.04.2016 р.; газета «Новий
день» від 06.04.2016 р.).
Матеріали проведених громадських слухань розміщені на сайті компанії ПрАТ «Укргідроенерго» за електронною адресою:
http://uge.gov.ua/stations/kahovka_2/
та
відкриті для громадськості.
За результатами попередньо проведеної оцінки, прогнозований вплив на довкілля очікується на прийнятному рівні та мінімізується запропонованими відповідними
заходами.

Вплив на соціальноекономічні умови
Вплив на доходи місцевої громади
Для організації будівництва та експлуатації Товариство планує створити відокремлений структурний підрозділ — Дирекцію з будівництва Каховської ГЕС-2
(далі — Дирекція). Планується, що реєстрація Дирекції і сплата податків та зборів
будуть проводитись за місцем провадження діяльності. Відповідно місцевий бюджет
отримує додаткові податкові надходження.

Вплив на зайнятість
і доходи населення
Район отримає суттєвий поштовх, активізацію та розвиток за рахунок створення
нових робочих місць. На період будівництва загальна чисельність — 1 000 осіб, з
них близько 2/3 із залученням місцевого населення. Перебування відряджених
очікується розрахунковою чисельністю
до 400 працівників. Це дозволить розвиватися ринку послуг здачі житла в найм,
розвитку сфери послуг (харчування, побутові послуги тощо). Створюватимуться
передумови для отримання місцевим населенням додаткових доходів. На період
експлуатації працюватиме 150 чоловік
експлуатаційного персоналу. Після завершення будівництва залишиться розвинена сфера послуг, що дає передумови
для отримання місцевим населенням додаткових доходів.

Вплив на демографічну ситуацію
В період будівництва та експлуатації
ймовірна позитивна зміна демографічної
ситуації (демографічне омолодження статевої та вікової структури населення), у разі укладання шлюбів між працівниками та
місцевим населенням.

Вплив на соціальну інфраструктуру,
житлові об’єкти та житловокомунальне господарство
Очікувана кількість працівників, яких необхідно буде розміщувати в об’єктах для
тимчасового проживання на період будівництва становить орієнтовно до 400 осіб.
Планується, що зазначені особи будуть
проживати у м. Бериславі, м. Новій Каховці та населених пунктах, що розташовуються на відносно невеликій відстані від
будівельного майданчика. За попередніми оцінками виникнення дефіциту об’єктів
для тимчасового проживання працівників малоймовірне, підвищення навантаження на об’єкти житлово-комунального
господарства (об’єкти водопостачання,
електропостачання, газопостачання) буде
відбуватись в межах встановленої потужності таких об’єктів. В період експлуатації на ГЕС-2 будуть працювати переважно
місцеві жителі.

Вплив на транспортну
інфраструктуру
В період будівництва буде використовуватись чинна мережа автомобільних доріг,
залізничний та водний транспорт. Значного впливу у процесі будівництва можуть
відчути автомобільні дороги, якими будуть
здійснюватися перевезення ґрунтів, матеріалів, обладнання, перевезення працівників, а саме: Е-58 від м. Херсона та Р-47 на
правому березі р. Дніпро до майданчика
основних споруд ГЕС-2; Р-47 від м. Таврійська Херсонської області до майданчика

основних споруд ГЕС-2.

Для мінімізації впливу в Проекті
буде передбачено:
— реконструкція чинної автодороги з
розширенням по вул. Свиридова в с. Веселе з влаштуванням автодорожнього покриття, що з’єднається з обвідною дорогою, що буде побудована на тимчасовій
огороджувальній греблі на період будівництва;
— відновлення ділянки автодороги на
правобережній земляній греблі Каховського гідровузла, що потрапляє в зону будівництва основних споруд ГЕС-2; організація
дорожнього руху (установка дорожніх знаків, розмітка проїзної частини), установка
дорожньої огорожі тощо;
— на період виконання будівельно-монтажних робіт передбачається влаштування
тимчасових доріг для перевезення ґрунтів,
матеріалів, обладнання тощо.
В період експлуатації транспортна інфраструктура в основному буде використовуватись для підвезення працівників на
об’єкт будівництва. Перевезення будівельних матеріалів, вантажів буде здійснюватися лише для проведення ремонтних робіт,
що не буде мати регулярний характер.

Вплив руху автотранспорту
На період виконання підготовчих, будівельно-монтажних робіт передбачається
використання інфраструктури чинних автомобільних доріг, а також влаштованих тимчасових доріг. Населення, яке проживає в
зоні розташування таких автомобільних
доріг (с. Веселе і с. Козацьке та поза населеними пунктами), може відчувати вплив
від підвищеної інтенсивності руху вантажного автотранспорту.
Мінімізація впливу буде досягатись
маршрутизацією руху автомобільного
транспорту, оптимальним їх навантаженням, поливанням дорожнього покриття водою в суху та спекотну погоду, регулярними перевірками технічного стану.
У період експлуатації значного впливу
від руху автотранспорту через населені
пункти в напрямку майданчика Каховської
ГЕС-2 не очікується.

Вплив на річкову транспортну систему
Судноплавство вздовж річки Дніпро має
велике значення для регіональної та національної економіки, оскільки це дозволяє
великотоннажним та великим туристичним суднам рухатися до Київського порту
і, таким чином, створює важливий транспортно-економічний коридор. Річка також
використовується пасажирськими суднами. Кілька агропромислових комплексів та
зерносховищ регіонального та національного значення також присутні у зоні впливу
і їх діяльність, в значній мірі, залежить від
доступу до річок і судноплавства для експорту продукції як всередині країни, так і на
міжнародному рівні.
Будівництво Каховської ГЕС-2 не вплине
на судноплавство на р. Дніпро.

Вплив на систему електропостачання
Для забезпечення електроенергією будівельного майданчика згідно з наданими технічними умовами на приєднання від
ПАТ «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго», передбачено підключення до
системи електропостачання від опори ПЛ35 кВ «Каховська 330 — Козацька» ПС 330
Каховська. Додатковий землевідвід для
електропостачання на період будівництва
не потрібний.
У період експлуатації Каховська ГЕС-2
буде видавати електроенергію в електромережу повітряної лінії (ПЛ) 330 кВ Криворізька ТЕС — Каховська 330 з будівництвом
заходів ПЛ на КРУЕ Каховської ГЕС-2 протяжністю 3 км, що підвищить стабільність
енергосистеми регіону. Додатковий землевідвід для будівництва заходів повітряної
лінії попередньо не потрібний.

Вплив на систему газопостачання
Проектом не передбачається газопостачання на об’єкти будівництва ГЕС-2. Вплив
від будівництва об’єктів ГЕС-2 на чинну
систему газопостачання передбачається
короткочасний, на час врізання в існуючу
магістраль тимчасової обвідної ділянки газопроводу для виносу газопроводу за межі
будівництва будівлі ГЕС-2. Після зведення
будівлі ГЕС-2 газопровід буде повернутий
на проектне місце розташування.

Вплив на систему водопостачання
У проекті передбачено автономну систему забезпечення об’єктів будівництва ГЕС2 питною та технічною водою.
Джерелом водопостачання об’єктів,
розташованих у районі будівництва ГЕС-2,
є підземні води. Для покриття розрахунко-

ГЕС-2
вих витрат води, у проекті передбачається
виконання водозабору, що складається з
2-х свердловин (одна — резервна).
Далі на 15 стор.
Вода зі свердловини занурюваним артезіанським насосом подається у водонапірну вежу, передбачену для зберігання регулюючого запасу води, а також для
створення напору біля будівель та споруд
пристанційного майданчика.

Вплив на засоби зв’язку
Вплив від будівництва об’єктів ГЕС-2 на
чинну систему зв’язку передбачається короткочасний, на час підключення тимчасової обвідної ділянки кабелів зв’язку, для їх
виносу за межі будівництва будівлі ГЕС-2.
Після зведення будівлі ГЕС-2 і будівництва
нової ділянки каналізації зв’язку, кабелі будуть повернуті на проектне місце розташування.

Вплив на землекористування
ПрАТ «Укргідроенерго» є користувачем
земельних ділянок, що фактично охоплюють всю площу правобережної земляної
греблі Каховського гідровузла і належать
за категорією до земель енергетики із цільовим призначенням — для розміщення
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій,
загальною площею — 45,296 га. Для будівництва планується використання частини
цієї ділянки площею — 19,2144 га.
Для забезпечення додаткових потреб в
земельних ділянках був розроблений та затверджений відповідний детальний план,
яким передбачений постійний та тимчасовий землевідвід додаткових земельних ділянок із земель:
— Веселівської сільської ради — 1,4140
га (в тимчасове користування на період будівництва) та 1,8189 га (в постійне користування);
— Козацької селищної ради — 0,9055 га
(в тимчасове користування на період будівництва) та 6,1503 га (в постійне користування), що станом на поточну дату перебувають в довгостроковій оренді;
— землі водного фонду під верхнє водоймище — 6,8758 га (в постійне користування) та під нижнє водоймище 2,4711 га
(в постійне користування).
Після будівництва на земельних ділянках, що вилучалися в тимчасове користування, буде проведена рекультивація, а
земельні ділянки будуть повернуті власникам/землекористувачам. Земельні ділянки, що будуть відведені в постійне користування будуть використовуватися як землі
енергетики, відповідно до їх цільового призначення зі сплатою земельного податку
до місцевого бюджету.

Вплив на безпечність
життєдіяльності людей
Товариство буде забезпечувати інструктаж з правил техніки безпеки та пожежної
безпеки при прийнятті на роботу та в процесі роботи — на періодичній основі. Товариство забезпечить застосування цієї
вимоги підрядником та пов’язаними з ним
субпідрядниками.

Вплив на здоров’я населення
та працівників
До будівництва Каховської ГЕС-2 буде
залучено значну кількість приїжджих працівників. У зв’язку з цим можуть погіршитись показники захворюваності.
З метою мінімізації впливу на об’єкті будівництва буде організовано функціонування медичного пункту для надання
долікарської допомоги. Для зменшення
навантаження на заклади здоров’я Товариство спільно з місцевими органами влади
заздалегідь визначить перелік закладів,
які будуть надавати долікарську та лікарську допомогу працівникам, з урахуванням оптимального навантаження на такі
заклади та інтереси громади. Товариство
укладатиме договори з такими закладами
на обслуговування працівників. У період
експлуатації на ГЕС-2 будуть працювати
переважно місцеві працівники, які мають
постійне місце проживання у м. Бериславі
Бериславського району та м. Новій Каховці. Відповідно медичну допомогу працівники будуть отримувати у медичних закладах
за місцем проживання.
В період експлуатації для надання долікарської допомоги буде функціонувати медичний пункт.

Вплив на умови праці
та відпочинку працівників
В період будівництва Товариство та/або
підрядник забезпечать належні умови про-

живання залучених працівників, під’їзд до
місця роботи, харчування, медичне та інше соціальне забезпечення, належно облаштовані робочі місця. Максимальне залучення до будівельних робіт працівників
з місцевого населення зменшить потреби
в тимчасовому житлі та зменшить вплив на
місцеві соціальні служби (житлово-комунальне господарство, сфера охорони здоров’я).
Враховуючи значну кількість приїжджих
працівників, їх розміщення може бути
пов’язане з ризиками порушення спокою
місцевого населення. З метою мінімізації
зазначеного фактора Товариство впровадить відповідні Правила управління персоналом та інструктажі.

Вплив на згуртованість громади
До будівництва Каховської ГЕС-2 буде
залучено до 400 приїжджих працівників. У
зв’язку з цим існує ймовірність виникнення
напруженості у відносинах між приїжджими працівниками та місцевим населенням.
З метою мінімізації зазначеного фактора
Товариство розробить Правила управління
персоналом, згідно з якими буде регулярно проводити з працівниками відповідний
інструктаж. Товариство забезпечить застосування Правил управління персоналом
підрядником та пов’язаними з ним субпідрядниками. З метою мінімізації впливів Товариство розробить механізм консультацій з місцевим населенням, яке потенційно
може відчувати вплив від зазначеного фактора для реагування на скарги та включатиме у тому числі отримання скарг, пропозицій від населення.

Впливи на природне середовище
При будівництві та експлуатації Каховської ГЕС-2 можливий екологічний вплив
на природне середовище за такими напрямами: атмосфера та акустичний вплив,
ґрунти та ландшафти, водні ресурси (поверхневі та підземні), флора та фауна (наземна та водна), культурна спадщина.

Атмосфера та акустичний вплив
При експлуатації ГЕС місцева кліматична ситуація не змінюватиметься, оскільки
викидів парникових газів не очікується. Однак, можливий тимчасовий негативний короткочасний та локальний впливи під час
будівельних робіт, а саме:
— виділення пилу під час вантажно-розвантажувальних робіт, а також викиди СО2
та продуктів згорання під час роботи транспортних засобів та будівельної техніки;
— виділення аерозолів шкідливих речовин під час малярних та зварювальних робіт.
Внаслідок ведення будівельних робіт, руху автотранспорту, роботи важкого обладнання у районі будівництва також очікується деяке зростання рівня шумового фону.
З метою мінімізації впливу при будівництві передбачається використовувати
будівельну техніку, яка відповідає сучасним технічним і санітарним вимогам, у т.
ч. і за рівнем шуму і вібрації. Використання належного графіка планування робіт
та правильних методів будівництва дозволить зменшити шумове забруднення.
За результатами розрахунків акустичного
забруднення прилеглої території під час
проведення будівельних робіт, не прогнозується перевищення еквівалентного рівня звуку на прилеглій території в денний та
нічний час.
У разі використання механізмів із підвищеним рівнем шуму та вібрації для робітників будуть передбачені індивідуальні
засоби захисту, а територія роботи механізму буде огороджена.
Під час експлуатації також можливий
незначний шумовий вплив на навколишнє
середовище. З метою мінімізації впливу в
проекті передбачається використання сучасного устаткування, що відповідає світовим стандартам. При цьому фактичне
чисельне значення рівня звукового тиску
і вібрації опор устаткування не буде перевищувати гранично допустимого значення
згідно з чинними нормативно-технічними
документами і стандартами.

Ґрунти та ландшафти
Вплив на ландшафт та ґрунтовий покрив прогнозується тільки під час будівництва, що мінімізується природоохоронними заходами. Для його попередження
планується розробка заходів, що включають видалення верхнього шару, транспортування та зберігання ґрунту. Будуть
проведені роботи з відновлення мікрорельєфу і рослинного покриву. Відновлення
рослинності (дерев, чагарників) на вільних місцях замість вимушено вирубаних
дерев пом’якшить негативний вплив на
ландшафт. Помітними залишаться лише
візуальні зміни, що пов’язані з розташу-

ванням основних будівель, споруд ГЕС-2.
Під час проведення будівельно-монтажних робіт дещо порушиться ландшафтна поверхня безпосередньо у місцях
проведення будівельних робіт. Однак, до
початку будівництва верхній шар ґрунту
буде зніматись і зберігатись на спеціальній попередньо обраній території, щоб
використати його в майбутньому. Оголення верхнього шару ґрунту, вирубка
дерев та кущів буде обмежено робочою
ділянкою. Весь незабруднений ґрунт буде вивезений на поля за домовленістю із
землевласником/орендарем та/або буде
використаний для озеленення в межах
проектної території. Планується, що будівельна територія буде відновлена до того
ж стану, як і до будівництва, що необхідно
для уникнення ерозії оголеного ґрунту.
Для
попередження
забруднення
мастильними матеріалами, заправка автомобілів або обладнання буде обмежено ділянкою майданчика. Підрядник також має передбачити заходи з ліквідації
аварії/розливу, а також зберігання, і роботи з небезпечним паливом, будівельними матеріалами і відходами. Всі паливно-мастильні матеріали та мастило для
гідросистем будуть зберігатися у закритих, герметичних місцях. Також передбачається регулярне прибирання всіх твердих і рідких відходів.
Після будівництва ГЕС-2 на земельних
ділянках, що вилучалися в тимчасове користування, буде проведена рекультивація, а земельні ділянки будуть повернуті
власникам/землекористувачам.

Водні ресурси
(поверхневі та підземні)
Під час експлуатації, враховуючи технологію виробітку електроенергії ГЕС,
спостерігатимуться більш суттєві внутрішньодобові коливання рівня води
нижче греблі. При скиданні води у нижній б’єф, проходячи через гідроагрегати,
вона буде насичуватися киснем, тим самим підвищуючи свої якісні властивості
та спроможність до самоочищення. Загалом збільшення витрат води і амплітуди їх коливань буде сприяти позитивним
змінам в екосистемах нижнього б’єфа та
пониззі Дніпра та покращить екологічну
ситуацію. За рахунок посилення проточності та водообмінних процесів спостерігатимуться кращі умови для функціонування екосистем русла, заплави і
заплавних водойм. Практично не буде існувати проблеми надходження солоних
вод у русло Дніпра. Пропуски з витратами більше 1 500 м3/с повністю виключають входження у гирло річки осолонених
вод за будь-яких гідрометеорологічних
умов. Непрямий вплив на якість води буде обумовлено змінами цих показників у
Каховському водосховищі.
Посилення динаміки вод може призвести до зміни седиментаційного режиму
як у русловій мережі, так і в заплавних
водоймах всього пониззя. Збільшення
швидкостей течії 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. У
нижньому б’єфі 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 — прогнозується збільшення підтоплених площ, на
окремих ділянках — переформування берегів, що обумовлене особливостями геоморфологічних умов.
У проекті будуть передбачені відповідні природоохоронні заходи і рекомендації щодо запобігання та зменшення такого впливу. З метою його мінімізації будуть
проводиться необхідні дослідження та
визначення територій, де необхідно будівництво берегозахисних споруд.
У проекті також передбачені заходи
щодо запобігання забрудненню водного середовища нафтопродуктами у разі
аварійної ситуації. Для очищення стоків
встановлюватиметься споруда повної біологічної очистки, після якої параметри
очищених зворотних вод відповідатимуть
чинним нормативам щодо якості поверхневих вод для комунально-побутового
використання. Для очищення дощових
стоків передбачається використання
установки комплексної системи очищення.
В період будівництва прогнозується
тимчасовий вплив на якість поверхневих
вод. При проведенні землерийних робіт
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та виїмці водонасичених ґрунтів за допомогою земснаряду прогнозується підвищення концентрації завислих речовин,
що матиме тимчасовий та локальний характер. Однак, на відстані 9 км від греблі Каховського гідровузла концентрація
завислих речовин не перевищуватиме
гранично допустимі показники рибогосподарського та комунально-побутового
використання водного об’єкта.
Під час будівництва може виникнути
необхідність у локальному зниженні рівня ґрунтових вод верхнього водоносного горизонту в межах будівельного майданчику. Прилеглі до будівництва селища
Веселе та Козацьке забезпечені водою
зі свердловин, отже, вплив на мешканців
від проведення водопонижувальних заходів не очікується. З часом рівень ґрунтових вод повернеться до рівня, що був перед початком будівництва.

Флора та фауна (наземна та водна)
Під час експлуатації Каховської ГЕС-2
спостерігатиметься зниження біомаси фітопланктону у всіх групах заплавних водойм (крім тих, що перебувають під безпосереднім антропогенним впливом) до
показників нижче «цвітіння» води. У зв’язку з цим поліпшиться якість води для питного водопостачання, а також зменшаться
площі з явищами задухи у водоймах. Загалом передбачається, що великі об’єми попусків, які проектуються, дозволять
екосистемі пониззя Дніпра повернутися
на ранні стадії сукцесії, для яких притаманні високі показники біологічного різноманіття та продуктивності.
У флористичних комплексах заплави
зміна рівня води дещо призведе до перебудови їх екологічного ряду і викличе
мезофітизацію. Існуючі флорокомплекси
будуть трансформуватися шляхом проникнення в них тих рослин, які зростають у
вологих умовах та зменшення частки рослин сухих середовищ. Проте, найбільш
цінні, з природоохоронної точки зору,
степові, петрофітні та псамофітні флорокомплекси не зазнають суттєвих змін. Реалізація проекту не призведе до знищення жодного виду як природної біологічної
окремості, проте нанесе шкоду популяції
16 раритетних видів, що мають юридичний статус охорони. Однак, це не спричинить катастрофічного зменшення місцезростань цих видів у регіоні та суттєво не
змінить їх життєвої стратегії.
З деревної рослинності під лісоочистку
на території будівельної зони підлягатимуть акація, клен, тополя, осокір, береза
діаметром від 10 см до 30 см. Перераховані види не належать до червонокнижних
і мають значний ареал розповсюдження.
З метою компенсації впливу в проекті передбачена висадка деревної рослинності
після закінчення земляних робіт.
Серед факторів впливу на наземні,
навколоводні та водні фауністичні комплекси необхідно виділити такі:
— зміна гідрологічного режиму призведе до зменшення площ, зайнятих мулами.
Це позитивно вплине на стан нерестовищ,
кількісних та якісних показників макрозообентосу (кормової бази риб);
— підвищення каламутності води під
час роботи земснаряду призведе до пригнічення бентофауни в районі проведення
робіт. Але це буде мати тимчасовий та локальний характер, оскільки через декілька
місяців після початку пригнічення відбуваються процеси природної рекультивації;
— зміни характеру рослинності на прилеглій території; вирубка певної кількості
дерев в місці виходу новоутвореного каналу;
— можливе збільшення кількості будівельного та побутового сміття під час будівництва;
— посилення фактора непокоєння в результаті діяльності нових антропогенних
чинників під час будівництва;
— зникнення з ділянок майбутнього будівництва вразливих та корисних видів
осілих соціальних комах, що будують гнізда на поверхні та у верхньому шарі ґрунту
(джмелі, мурахи);
— зникнення з ділянок майбутнього
будівництва окремих груп малорухливих
тварин (земноводні та плазуни, дрібні
ссавці);
— посилення фактора турбування активно літаючих комах (бабки, метелики
тощо), внаслідок навантаження на ентомокомплекси під час будівництва та експлуатації другої черги ГЕС;
— розширення акваторії нижнього б’єфа збільшить кормову базу для багатьох
птахів-іхтіофагів (переважно норці, баклани, мартини, крячки) впродовж усього
року, особливо в зимовий період, коли всі
водойми вкриті кригою;
поліпшення насиченості води киснем
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в нижньому б’єфі ГЕС, що проектується,
внаслідок збільшення витрат води, що може позитивно вплинути на розвиток личинок бабок, групи гнусу та деяких інших
груп амфібіонтних комах.
На території будівництва не очікується негативний вплив на стан наземних і
навколоводних тварин. Переважна більшість наземних хребетних тварин зможе
уникнути загибелі шляхом переселення на
прилеглі території.
У проекті будуть передбачені відповідні природоохоронні заходи і рекомендації
щодо запобігання та зменшення негативного впливу на фауністичні комплекси.

Вплив на об’єкти
природно-заповідного фонду
У безпосередній близькості від ГЕС-2,
що проектується, в межах національного
природного парку «Нижньодніпровський»
(далі — НПП) розташовані острів Козацький та ділянка Дніпровських плавнів відповідно до зонування НПП зазначені ділянки
належать до зони регульованої рекреації. Між селами Понятівка та Нікопольське
(правий берег) є ділянка заповідної зони.
При роботі агрегатів Каховської ГЕС2 прогнозується невеликий підйом рівня
води в р. Дніпро — нижньому б’єфі Каховської ГЕС. На сьогодні острів Козацький
(зона регульованої рекреації НПП) являє
собою піщаний масив з окремими заболоченими низовинами, майже суцільно вкритий лісом, частина якого штучно насаджена. Під час експлуатації ГЕС-1 та ГЕС-2
острів перетвориться в частину плавнів.
Вплив на зону регульованої рекреації (острів Козацький та ділянка плавнів) очікується позитивний.
У зоні впливу Каховської ГЕС-2 та на
прилеглих територіях в межах НПП впливу зазнають популяції 16 раритетних видів,
що займають водні та надмірно зволожені
прибережно-водні флористичні комплекси, що формуються під дією різко змінного сезонного зволоження. При цьому переважна більшість раритетних видів зони
впливу досить пластичні і добре адаптуються до зміни водного режиму, глибини,
швидкості течії та іншим екологічним факторам. Вони характеризуються стійкими,
багаточисельними, високожиттєвими і
конкурентоспроможними популяціями, що
мають задовільний потенціал відновлюваності.
Таким чином, вплив не приведе до знищення жодного виду як природної біологічної окремості, не спричинить катастрофічного зменшення місцезростань цих видів
у регіоні та суттєво не змінить їх життєвої
стратегії.
Більш того, охоронна зона об’єктів гідроенергетики, яка створюється внаслідок рекультивації земель, відведених для будівництва, може стати ядром для підтримки
сусідніх територій природно-заповідного
фонду. Тобто там будуть створені аналогічні умови — із забезпеченням рибовідтворення та заходів зі збереження необхідних
видів флори та фауни. У загальному вигляді це відповідає концепції розвитку заповідної справи, згідно з якою формування
комплексної системи охорони і відновлення біорізноманіття можливо за допомогою
розширення та підвищення репрезентативності екомережі, а також створення
ефективно керованих територіальних і аквальних систем на основі поєднання об’єктів природно-заповідного фонду з іншими
суміжними охоронними територіями.

Вплив на культурну спадщину
Період будівництва
Безпосередньо в межі будівництва, що
проектується, потрапляє історична архітектурна пам’ятка Дозорна (оглядова)
башта, яка розташована в селищі Веселе
Бериславського району Херсонської області біля правобережного примикання
земляної греблі Каховського гідровузла на
землях, наданих в постійне користування
ПрАТ «Укргідроенерго» з боку селища.
На стадії збору вихідних даних від управління культури Херсонської ОДА на запит
щодо башти була отримана відповідь, що
цей об’єкт не є пам’яткою архітектури, історії та мистецтва, не взятий на державний облік під державну охорону та не занесений до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України.
З врахуванням цих даних було виконано проектування на стадії ТЕО, водночас
з урахуванням необхідності збереження
цього об’єкта.
В подальшому відповідно до наказу Міністерства культури України від 16.12.2016 р.
№ 1198, Дозорна (оглядова) башта внесена
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України місцевого значення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 25.01.2018 р. № 32, Дозорна
(оглядова) башта внесена до Державного
реєстру пам’яток національного значення.
Замовник та генпроектувальник здійснять всі необхідні проектні заходи зі збереження цієї національної архітектурної
пам’ятки та впровадять нові технічні рішення по конструкції основних споруд ГЕС-2 та
будівельному майданчику, з метою уникнення впливу на об’єкти культурної спадщини в районі майбутнього будівництва, а
саме:
— зміщення осі основних споруд майбутньої Каховської ГЕС-2 на 50 метрів в бік
лівого берега;
— виконання по радіусу 51 м від Дозорної (оглядової) башти залізобетонної стіни
в ґрунті з посічених буронабивних паль діаметром 1,0 м, глибиною, достатньою для
забезпечення стійкості ґрунту біля пам’ятки;
— проведення при необхідності превентивних археологічних досліджень до виконання земляних робіт;
— виконання цементаційної протифільтраційної завіси вздовж вул. Свиридова
(вище башти), а також в правобережному
примиканні існуючої земляної греблі з метою зменшення впливу ґрунтових вод на
фундамент башти;
— виконання зворотної засипки котловану стоянів підвідного каналу (підпірних
стін) каналу піском після завершення будівельних робіт до проектної відмітки з рекультивацією;
— виконання після завершення робіт з
будівництва узгодженого ландшафтного
озеленення відповідної території з метою
усунення впливу на пам’ятку вітрової ерозії
та шкідливого впливу птахів, покращення її
естетичного сприйняття.
Зазначені заходи є прийнятними для
збереження Дозорної (оглядової) башти,
тому що дозволять віддалити межу будівельних робіт за межі 50 м охоронної зони
пам’ятки, а уріз води майбутнього каналу
Каховської ГЕС-2 віддалити від пам’ятки
на відстань 75–78 метрів, зменшити вплив
ґрунтових вод на фундамент пам’ятки.
Комплекс робіт з озеленення дозволить
усунути вплив на пам’ятку вітрової ерозії та
шкідливого впливу птахів, покращити її естетичне сприйняття.
Згідно із Законом України «Про охорону
археологічної спадщини» на ділянці ГЕС-2,
що проектується, передбачені археологічні
вишукування на предмет наявності чи відсутності культурного шару, які будуть проведені до початку будівництва.
Вплив на іншу історико-архітектурну
пам’ятку — садибу князя П. М. Трубецького, що розташована на правому березі в с.
Козацьке на відстані близько 500 м — не
очікується.
Період експлуатації
Передбачено, що до пуску гідроагрегату
№ 1 в експлуатацію будуть завершені роботи з вилучення археологічних пам’яток,
що будуть знайдені під час земляних робіт,
та роботи із захисту об’єктів археологічної
спадщини, передбачені проектом будівництва.

Вплив на рекреаційний потенціал
Період будівництва
Вплив на рекреаційну забудову не передбачається з причини її відсутності.
Водночас у період будівництва буде обмежений доступ населення до території,
де будуть відбуватись роботи з будівництва ГЕС-2. Найбільш відчутним для населення буде обмеження доступу до прибережної зони Каховського водосховища
(верхній б’єф) та півострова правобережної земляної греблі, що використовується
для відпочинку місцевими мешканцями.
Відповідно зменшення кількості місць для
вилову риби та відпочинку в прибережній
зоні. Очікується, що обмеження доступу
до берега водосховища не позначиться на
житті людей, проте, Товариство здійснить
консультації з місцевим населенням, яке
потенційно може відчувати вплив зазначеного фактора, для узгодження придатного
альтернативного доступу.
Період експлуатації
Буде обмежений доступ населення до
ділянок, де будуть розміщені споруди
ГЕС-2. Ділянки обмеження доступу будуть
визначені з урахуванням встановлених
відповідно до вимог законодавства меж
охоронної зони та санітарно-захисної зони
ГЕС-2. Найбільш відчутним для населення
буде обмеження доступу до прибережної
зони Каховського водосховища та півострова в нижньому б’єфі, відповідно зменшення кількості місць для вилову риби та
відпочинку в прибережній зоні.

Не очікується, що обмеження доступу до
берега водосховища буде мати значний
вплив на життя людей. Товариство забезпечить механізм консультацій з місцевим
населенням, яке потенційно може відчувати вплив від обмеження доступу до природних ресурсів, для визначення заходів із
мінімізації негативного впливу (наприклад,
альтернативні варіанти доступу до водосховища).

Транскордонний вплив
Місце розташування Проекту і зона
впливу не розміщені поблизу національних
кордонів і не очікується, що вплив пошириться на міжнародні/транскордонні зони.
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

9. Належність планованої діяльності
до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля
(зазначити відповідний пункт і частину
статті 2 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»)
Планована діяльність з будівництва Каховської ГЕС-2 належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно
зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII
(пункт 4).

10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного
негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля (ОВД)
Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД відповідає ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
від 23.05.2017 р. № 2059-VIII.
Зокрема, планується провести дослідження з впливу запланованої Каховської
ГЕС-2 на гідроекологію (водообмін водойм), на седиментаційний режим, на гідрохімічну ситуацію та гідробіологічні умови, на ґрунти, рослинний та тваринний світ,
іхтіофауну, культурну спадщину та археологічні пам’ятки, прогноз підтоплення і переформування берегів р. Дніпро в нижньому б’єфі ГЕС.

12. Процедура оцінки впливу
на довкілля та можливості
для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання
діяльність може мати значний вплив на довкілля і тому підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на
довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення закону;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт
господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, вказаного у пункті
14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки
впливу на довкілля та отримання рішення
про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на
стадії обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим органом
поданого суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати
будь-які зауваження і пропозиції до звіту та
планованої діяльності, а також взяти участь
у громадських слуханнях. Детальніше про
процедуру громадського обговорення на
стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягів
досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу планованої
діяльності на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на
веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
При наданні таких зауважень і пропозицій потрібно вказати унікальний номер,
присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений у повідомленні). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду
ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів
з дня їх отримання). Особи, що подають
зауваження і пропозиції, своїм підписом
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського
обговорення обсягів досліджень та рівня
деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням
про провадження цієї планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних
робіт, що надається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

15. Усі зауваження та пропозиції
громадськості до планованої
діяльності, обсягів досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля,
надсилати на адресу:
Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної адміністрації,
поштова адреса:
73000, м. Херсон,
провулок Козацький, 10,
електронна адреса:
dp-ekology@khoda.gov.ua,
тел., факс: 0552-26 -31-95
Генеральний директор,
І. Г. Сирота

Розміщення Повідомлення про плановану діяльність,
що підлягає оцінці впливу на довкілля
щодо будівництва та експлуатації гідроелектростанції «Каховська ГЕС-2»
в приміщенні Веселівської сільської ради (з 11.04.2018 ÷ 11.05.2018)

в приміщенні Козацької селищної ради (з 11.04.2018 ÷ 11.05.2018)

в приміщенні Бериславської РДА (з 11.04.2018 ÷ 11.05.2018)

в приміщенні Новокаховської міської ради (з 11.04.2018 ÷ 11.05.2018)

в приміщенні Каховської районної ради (з 11.04.2018 ÷ 11.05.2018)

