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І. ПОЯСЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ПЕРЕДМОВА
Детальний план території - містобудівна документація, що визначає
планувальну організацію та розвиток території. Детальний план за межами
населеного пункту уточнює положення схеми планування території району
та визначає планувальну організацію та розвиток частини території.
Детальний план розробляється з метою визначення планувальної
організації та функціонального призначення, просторової композиції та
параметрів забудови пропонуємо!' до розгляду земельної ділянки.
Детальний план території визначає:
- принципи планувально-просторової організації забудови;
- червоні лінії та лінії регулювання забудови;
- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи
декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними
нормами, державними стандартами та правилами;
- містобудівні умови та обмеження;
- черговість та обсяги інженерної підготовки території;
- систему інженерних мереж;
- порядок організації транспортного та пішохідного руху;
- порядок комплексного благоустрою та озеленення;
Проект детального планування території виконаний з метою
вставнолення цільового призначення земельної ділянки для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
передачі електричної енергії (повітряної та кабельних ліній електропередачі)
сонячної електростанції ТОВ «ВОСХОД СОЛАР», за межами населених
пунктів, в межах території Березанської селищної ради Березанського
району Миколаївської області, орієнтовною площею 0,25 га, виконаний з
метою деталізації архітектурно-планувальних рішень та урахування
раціонального розташування об’єктів нового будівництва, а також здійснення
інженерного забезпечення в межах території, що проектується.
Дана робота виконана на підставі таких даних:
- завдання на проектування;
- Розпорядження
08.12.2017р.

Березанської

райдержадміністрації

№353

від

- матеріали топогеодезичного знімання М 1 :1000, результати натурних
обстежень та контрольних обмірів;
з

В проекті враховані такі вимоги:
- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»
- ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»
- ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням
дощових і снігових стічних вод з території промислових підприємств»
- ДБН В. 1.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»
- ДБН А.2.2.1.2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище при проектуванні й будівництві підприємств,
будинків і споруд»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009р. №489
«Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування
об'єктів містобудування»;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про електроенергетику»;
- Закон України «Про альтернативні джерела енергії»
Схема планування території Березанського району розроблена
Київською філією Українського науково-дослідного і проектного інституту
цивільного сільського господарства «УкрНДІпроцивільсільбуд», затверджена
рішенням Березанської районної ради народних депутатів від 09.08.1989
№ 179.
Детальний план території розроблено з деталізацією графічних
матеріалів, згідно ДБН Б .1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану
території». Креслення виготовляються на паперових носіях в масштабі 1:1000
та в електронному вигляді на магнітних носіях.
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1
ділянки

Містобудівна оцінка території, виділеної під забудови земельної

Розглядаєма земельна ділянка знаходиться в степовій зоні
Березанського району, що дає можливість розглядати її як перспективну, для
розміщення об’єктів передачі електричної енергії(повітряної та кабельних
ліній електропередачі) сонячної електростанції ТОВ «ВОСХОД СОЛАР».
СЕС знаходиться в Миколаївській області на території
Березанської селищної ради та розподілена на 2 майданчики, а саме: 1
майданчик - 47,5902 га; 2 майданчик - 60,3847 га. Обидва майданчики
знаходяться на схід від с.м.т. Березань, та розміщуються один від одного

приблизно на відстані З км. . П ідклю чення 1 м айданчика виконується
кабельною лінією ЮкВ приблизно 350-450м/п, а 2 майданчика
виконується ЛЕП 35 кВ приблизно 3,72 км. до ПС 220/35/10 кВ
«Березань». Для розміщення опори повітряної лінії електропередачі
ЛЕП 35кВ необхідно виділення земельної ділянки площею 0,062га. Для
прокладання кабельних ліній електропередачі ширина полоси відводу
землі згідно СН 465-74 становить 6 метрів. Орієнтовна площа земельної
ділянки для прокладання кабельних ліній електропередачі становить
0,19га.
Статус земельних ділянок:
Майданчик №1._______ Згідно договору оренди (реєстраційний номер №
482090004000562) від 05.12.2011р. між Миколаївською облдержадміністрацією та
ТОВ
«ВОСХОД
COJIAP»,
земельна
ділянка
(кадастровий
№
4820955000:20:000:0289) площею 47,5902 га. знаходиться в оренді у ТОВ
«ВОСХОД COJIAP» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств.
Майданчик №2________ Згідно договору оренди (реєстраційний номер №
482090004000562) від 05.12.2011р. між Миколаївською облдержадміністрацією та
ТОВ
«ВОСХОД
COJIAP»,
земельна
ділянка
(кадастровий
№
4820955000:03:000:0050) площею 60,3847 га. знаходиться в оренді у ТОВ
«ВОСХОД СОЛАР» для розміщсішя, -будівницт ва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств.
Відповідно до інтерактивної карти сонячного випромінювання в
Україні, найперспективнішими областями для розміщення об’єктів
генерування електричної енергії із використанням сонячних елементів є
Миколаївська, Одеська та Херсонська область.
Сонячна енергетика - це напрям нетрадиційної енергетики, засноване на
безпосередньому використанні сонячного випромінювання для отримання
енергії в будь-якому вигляді.
Сонячна енергетика використовує
поновлюване джерело енергії і є екологічно чистою, тобто не виробляє
шкідливих відходів. Виробництво енергії за допомогою сонячних
електростанцій добре узгоджується з концепцією розподіленого виробництва
енергії.
Альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких
належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів,
гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційноочисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать
доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ,
перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів.
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Сонячна енергія - це кінетична енергія випромінювання (в основному
світла), що утворюється в результаті реакцій у надрах Сонця. Оскільки її
запаси практично невичерпні її відносять до поновлюваних енергоресурсів. У
природних екосистемах лише невелика частина сонячної енергії
поглинається хлорофілом, що міститься в листах рослин, і використовується
для фотосинтезу, тобто утворення органічної речовини з вуглекислого газу і
води. Таким чином, вона вловлюється і запасається у вигляді потенційної
енергії органічних речовин. За рахунок їхнього розкладання задовольняються
енергетичні потреби всіх інших компонентів екосистем.
Через відносно невелику величину сонячної постійної для сонячної
енергетики потрібне використання великих площ землі під електростанції
(наприклад, для електростанції потужністю 1 Гвт це може бути декілька
десятків квадратних кілометрів). Проте, цей недолік не такий великий,
наприклад, гідроенергетика виводить з користування значно більші ділянки
землі. До того ж фотоелектричні елементи на великих сонячних
електростанціях встановлюються на висоті 1,8— 2,5 метра, що дозволяє
використовувати землі під електростанцією для сільськогосподарських
потреб, наприклад, для випасу худоби.
Диверсифікація виробництва енергії стимулюватиме розвиток
"зелених" технологій на півдні України, пбкращення інфраструктури регіону,
посилення його туристичної та інвестиційної привабливості, забезпечення
збалансованого розвитку регіону, що відповідає завданню досягнення
енергонезалежності України від зовнішніх енергетичних ресурсів згідно
Європейської і Української енергетичної стратегії до 2030 року та сприяє
енергетичній безпеці України.
Сумарний річний потенціал сонячної енергії на території України
Потенціал сонячної енергії
МВт'год/рік
№ п/п

Області

Загальний
потенціал

Технічний
потенціал

('109)

(107)

Доцільноекономічний
потенціал
('105)

1

Вінницька

30,8

14,8

2,3

2

Волинська

21,8

10,5

1,6

3

Дніпропетровська

37,6

18

2,8

б

/1

Донецька

5

1

ОС

33

15,8

Житомирська

32,3

15,5

2,4

6

Закарпатська

15,5

7,5

1,2

7

Запорізька

34,8

16,7

2,6

8

Івано-Франківська

16,4

7,9

1,2

9

Київська

31,5

15,5

2,4

10

Кіровоградська

28,8

13,8

2,2

11

Луганська

34

16,3

2,5

12

Львівська

25,4

12,2

1,9

13

Миколаївська

32,5

15,6

2,4

14

Одеська

45,4

21,8

3,4

15

Полтавська

31.9

15,3

2,4

16

Рівненська

21,8

10,5

1,6

17

Сумська

26

12,5

2,0

18

Тернопільська

16,3

7,8

1,2

19

Харківська

35,4

17

2,7

20

Херсонська

38,4

18,4

2,9

21

Хмельницька

24,3

11,6

1,8

22

Черкаська

24,2

11,6

1,8

23

Чернівецька

9,6

4,6

0,7

24

Чернігівська

34,2

16,4

2,6

25

АР Крим

36,5

17,5

2,7

Всього

718,4

345,1

53,8
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Потенціал сонячної енергії на території України
1.2
Характеристика приролио-клі\іатичних, інженерно-геологічних
та інженерно-гідрологічних умов.
В кліматичному відношенні район характеризується помірноконтинентальним кліматом з тривалим спекотним літом, короткою
малосніжною зимою. В окремі роки сурові морозі змінюються тривалими
відлигами. Довго тривалість без морозного періоду - 185 днів.
Кількість випадаючих опадів схильне значними коливаннями як по
сезонам, так і в окремі роки. В теплий період випадає 285 мм опадів, в
холодний період - 125 мм. Відносна вологість повітря 73%.
Середня із найбільших декадних висот снігового покрову досягає 8 см.
Максимальна глибина промерзання грунту може досягати 0,8 - 1,0 метри.
Переважний напрямок вітрів:
літом - північно-західний;
зимою - північно-східний.
Переважні ґрунти пилуваті супісі.

причорноморський чорнозем, суглинки, легкі

До несприятливих кліматичних умов районна відносяться:
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- невідповідність температур, що виявляються в тривалих відлигах,
знищуючих сніговий укрив, в літку високі температури повітря при північнозахідник вітрах визивають підвищену випаровуваність, пересихання ґрунтів,
засухи та опіків рослин;
- недостатня кількість атмосферних опадів, періоди тривалої засухи та
зливовий характер дощів не забезпечують нормальний розвиток рослин;
- територія районна
накопичення підземних вод.

знаходиться

в

умовах

несприятливих для

1.3 Інженерно-будівельні умови
Архітектурно-планувальна організація території розробляється з
урахуванням природних умов, існуючої забудови, розташування земельної
ділянки.
Згідно інженерно-будівельного зонування території району, земельна
ділянка розташована в зоні, яка є сприятливою для будівництва об’єктів
енергогенеруючих об’єктів.
Земельна ділянка, на якій передбачається розмістити об’єкти передачі
електроенергії (опору повітряної лінії та кабельні лінії електропередачі)
сонячної електростанції ФЕС «ВО СХ О ДСО Л АР», відноситься до земель
лісогосподарського призначення. Категорія земельної ділянки — землі
лісогосподарського призначення. Цільове використання за проектом - для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної енергії (повітряної та кабельних ліній
електропередачі) сонячної електростанції ТОВ «ВОСХОД СОЛАР».

2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ
2.1
Характеристика існуючої забудови, інженерно транспортної
інфраструктури та використання території
На даний час територія земельної ділянки вільна від забудови. Має
під’їзд у вигляді польової автодороги, яка в свою чергу є сполученням
смт. Березанка з поруч розташованими селами.
Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 1,5 км від
проектуємої земельної ділянки.
В повздовжньому профілі земельна ділянка проектування не має чітко
вираженого перепаду висот (відмітка складає 39,2 метри).

Суттєвими факторами, що враховуються при виборі ділянки, є:
- використання території вільної від забудови і що не використовується
в цілях сільського господарства;
- відкрита місцевість;
- наявність транспортної інфраструктури, що забезпечує можливість
доставки крупного габаритного обладнання до місць його розміщення;
- мінімальний вплив об’єктів ДПТ на довкілля;
- відсутність впливу на роботу цивільної і військової авіації, а також на
об’єкти теле- та радіо зв’язку;
- наявність поблизу ділянки ДПТ підстанції енергосистеми та видачі
електроенергії що генерується в енергосистему України з мінімальними
витратами на мережеве будівництво.
2.2 Оцінка стану навколишнього середовища
При виробництві фотоелементів рівень забруднення не перевищує
допустимого рівня для підприємств мікроелектронної промисловості.
Незважаючи на екологічну чистоту отримуваної енергії, самі
фотоелементи містять отруйні речовини, наприклад, свинець, кадмій, галій,
миш’як і т. д., а їх виробництво споживає масу інших небезпечних речовин.
Сучасні фотоелементи мають обмежедщ^термін служби (ЗО— 50 років), і
масове їх застосування поставить в найближчий час складне питання їх
утилізації.
Згідно
переліку
екологічно
небезпечних
видів
діяльності,
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.07.1995 р.
№ 554 зі змінами від 14.02.2001 № 142 (дод. 21), сонячні електростанції не
належать до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. В
технології
будівництва
та
експлуатації
сонячних
елементів
не
використовують робочі речовини, що створюють умови для виникнення
масштабних техногенних катастроф: високий тиск, висока напруга
токодротів, легкозаймисті, вибухонебезпечні та отруйні речовини. Проте, як і
при будь-якому технологічному процесі, під час будівництва та експлуатації
сонячних електрокстанцій необхідно на загальних підставах виконувати
вимоги,
встановлені
природоохоронними
і
санітарно-гігієнічними
нормативами.
2.3 Вплив об’єктів проектування на довкілля
Фактично під час будівництва основним впливом на атмосферу є її
запилення та забруднення транспортними вихлопами. Проте рівень
забруднення та запилення і короткочасність впливу на довкілля не здатні
призвести до зміни мікроклімату даної території. Характер впливу можливо
прирівняти
до
впливу,
що
виникає
одноразово
в
період
сільськогосподарських робіт в зоні проектування.
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В глобальному відношенні будівництво сонячної електростанції
можливо розглядати як практичне втілення програми зменшення викидів
парникових газів, що спричиняють «парниковий ефект» та призводить до
змін клімату.
Під час будівельно-монтажних робіт на об’єктах основними джерелами
викидів забруднюючих речовин в атмосферу є двигуни вантажопідйомних
механізмів, землерийної техніки та автотранспорту. В складі викидів
присутні СО, 802, N0x5 СпНт , сажа. Сумарні викиди від транспорту,
будівельних машин і зварювальних апаратів не перевищуватимуть рівнів, які
утворюються під час проведення сільськогосподарських робіт або руху
звичайного автотранспорту по існуючій дорожній мережі. Вплив викидів на
довкілля від транспорту має тимчасовий характер переважно в період
будівництва.
Конструкція сонячної електроустановки передбачає експлуатацію без
постійної присутності персоналу та з виконанням регламентних робіт за
графіком обслуговування.
Безпосередньо
в
зоні
розміщення
проекту ємого
об’єкту
транспортування електроенергії сонячної електростанції поверхневі води
відсутні.
Перший від поверхні ґрунтовий водоносний горизонт в зоні
проектування, сформований у четвертинних еолово-делювіальних відкладах
є незахищеним від поверхневого забруднення. Ймовірним також є
формування «верховодок» (невитриманих в просторі та у часі водоносних
горизонтів) на місцевих водотривах (прошарках ущільнених відкладів) при
наявності додаткових джерел техногенних втрат води. В зоні розміщення
проектуємої сонячної електростанції ґрунтові води для цілей водопостачання
не використовуються.
В процесі будівництва для деяких видів будівельних робіт необхідне
використання води. Воду можливо ввозити поза меж ділянки. Види робіт,
пов’язані з використання водних ресурсів, містять у собі:
- використання води будівельними бригадами на власні потреби.
Потенційний негативний вплив на поверхневі та ґрунтові води під час
будівництва полягає в можливих аварійних виливах паливно-мастильних
матеріалів при експлуатації автотранспорту та будівельної техніки.
Для запобігання негативному впливу на водне середовище,
забруднення і засмічення зони проектування та прилеглої до неї території, в
її

складі проектної документації передбачити розроблення проекту організації
будівництва та експлуатації сонячної електростанції, в якому передбачити
заходи захисту від забруднення поверхневих та підземних вод під час
виконання будівельних робіт та експлуатації об’єкту. До таких заходів
належать: обладнання будівельних майданчиків у відповідності до вимог
будівельних та екологічних норм, складування ґрунту та будівельного сміття
в пристосованих місцях для запобігання їх попадання у поверхневі та
підземні водні об’єкти, організація руху будівельного транспорту виключно
технологічними проїздами та ін.
Для мінімізації негативного екологічного впливу в місцях розміщення
об’єктів необхідно:
1. Під час проектування та устрою технологічних проїздів і монтажних
майданчиків максимально використовувати існуючу мережу польових
сільськогосподарських проїздів та антропогенно змінені/утворені форми
рельєфу, які вже позбавлені рослинного або ґрунтового покрову.
2. Суворо заборонити складування ґрунту на прилеглих до території
будівництва цілинних степових ділянках. Виключити можливість проїзду
вантажних автомобілів та важкої техніки поза межами доріг загального
користування та поза межами—спеціально прокладених технологічних
проїздів.
3. Виникнення фактору неспокою та відлякування птахів з традиційних
місць помешкання або перебування носитиме короткостроковий характер,
переважно в період будівництва.
3.
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ
ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ
3.1
Архітектурно-просторове вирішення
забудови та функціональне використання території.

ТА
забудови.

ОБ’ЄМНОСтруктура

При вирішенні планувальної організації території значну увагу
приділено ув’язці проектних рішень схеми планування території
Березанського району. Планувальне та архітектурно-просторове рішення
земельної ділянки обумовлене конфігурацією ділянки, планувальними
обмеженнями та побажаннями замовника.
СЕС «ВОСХОД СОЛАР» розподілена на 2 майданчики, а саме: 1
майданчик - 47,5902 га; 2 майданчик - 60,3847 га. Обидва майданчики
знаходяться на схід від с.м.т. Березань, та розміщуються один від одного
приблизно на відстані 3 км.
Генеральний план. Проектом передбачено будівництво: монтаж сонячних
модулів типу CNBM-245P; диспетчерських №1 та №2, КРПЗ та інш.
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Вертикальне планування поверхні ділянки передбачається - будівництво
модулів передбачено по спланованому рельєфу. Відвід води - по існуючому
рельєфу ділянки в понижені частини. Проектом передбачено комплекс робіт
з благоустрою та озеленення території, в який входять: влаштування проїздів;
частково озеленення; загорожа території - з металевої сітки, з влаштуванням
основних в ’їзних воріт. Озеленення території виконується після прокладання
інженерних мереж по існуючому рослинному шару грунту.
СЕС
розташована у II кліматичній зоні.
Констуктивні рішення. Група з із ФЕМ на опорній металоконструкції
складає секцію ФЕГ . Група секцій з інвертором складає фотоелектричний
генератор. Після інверторів електрична енергія змінного струму напругою 0,4
кВт находить до КТП.
ФЕС має рядне розташування секцій. Дистанція між рядами 4-6м., інтервал
між секціями в ряду відсутній, нахил ФЕМ до горизонту 30 градусів. Ряди
орієнтовані строго на південь для оптимальної роботи ФЕГ.
Електротехнічні рішення. Підключення 1 майданчика виконується
кабельною лінією ЮкВ приблизно 350-450 м/п, а 2 майданчика виконується
ЛЕП 35 кВ приблизно 3,72 км. до ПС 220/35/10 кВ «Березань». Для
розміщення опори повітряної лінії електропередач і ЛЕП 35кВ необхідно
виділення земельної ділянки площею 0,062га. Для прокладання кабельних
ліній електропередачі ширина полоси відводу землі згідно СН 465-74
становить 6 метрів. Орієнтовна площа земельної ділянки для прокладання
кабельних ліній електропередачі становить 0,19га.
На обох майданчиках встановлюються КРПЗ та встановлюються по 2
КТПГС - 160 10/0,4 кВ для власних потреб. Також встановлюються
фотоелементи, суматори та інверторні станції які підключені до КРПЗ, а
потім до ПС. В інверторних станціях встановлюються:
- трансформатор потужністю 1,25МВА;
- в/в ячейка;
- інвертор РУ.630 - 2шт;
- головні генераторні коробки - 2шт;
- щит власних потреб СН-0,4кВ;
- блок безперебійного живлення;
- шафа зв’язку PV.LoG , та інш.
із

Основні показники об’єкта будівництва:
Найменування основного
показника

Одиниця вимірювання

Встановлена потужність

МВт

53,398

53,398

Площа земельної ділянки

га

107,9749

107,9749

Власна потреба СЕС в
електроенергії із
зовнішніх джерел на рік

Тис кВт, Рік

718,0

718,0

Загальна кількість
обслуговуючого
персоналу на СЕС

Чол.

69

69

Відповідно до проектної документації
загальний
у тому числі пускового
комплексу або черги

3.2 Зовнішній благоустрій та озеленення
Враховуючи, що зелені насадження суттєво впливають на мікроклімат
території, на склад і чистоту повітря, захищають від шуму та випромінювань,
на всій запроектованій території, максимально збережені існуючі зелені
насадження.
Зелені насадження грають значну роль у санітарно-гігієнічному,
архітектурно-культурному та інженерному благоустрої території, що
проектується. Проектом пропонується висадка дерев і кущів, для яких
придані відповідні ґрунти.
Також проектом пропонується передбачити обладнання території
спорудами для відведення поверхневих вод, дощової каналізації, дренажу,
споруд для захисту від підтоплення та елементами благоустрою, забезпечити
освітлення проходів, встановлення контейнерів для сміття рівномірно по всій
території.
4.
ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
4.1
Особливості та переваги альтернативних енергогенеруючих
електростанцій
Проблеми з забрудненням навколишнього середовища та лімітованість
запасів привичних джерел електроенергії змушують шукати альтернативні
види палива. З самого початку слід відзначити, що в діючому законодавстві
терміни «альтернативні види енергетики» та «нетрадиційні види енергії»
вживаються як синоніми. Законодавство України о альтернативних джерелах
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енергії базується на Конституції України та складається з низки Законів та
підзаконних актів, регулюючих відносини у цій сфері.
Економічний розвиток людства тісно пов'язаний зі здатністю людини
замінити свою фізичну силу іншим джерелом енергії, але зростання ВВП на
душу населення в світі почне знижуватися, як тільки запаси викопного
палива будуть вичерпані. Вже зараз можливо спостерігати стрибки цін на
більшість викопних джерел енергії і істотні перебої в їх постачанні, що
викликані політичними проблемами. Такий стан демонструє слабкість
сучасної енергетичної системи на якій ґрунтується світова економіка.
Більшість експертів вважає, що поновлювані джерела енергії можуть
компенсувати недоліки існуючої системи.
Сонячні електричні станції для виробництва електричної енергії
використовують лише сонячні промені, що є необмеженим, природним,
відновлюваним джерелом енергії. їм притаманні всі переваги відновлюваних
джерел енергії, а саме:
- скорочення викидів вуглекислого газу;
- необмежені енергетичні ресурси;
- географічна диверсифікація;
- автономність роботи генераторів;
- створення умов для енергетичної незалежності і енергетичної безбеки
---------держави.
Характерними особливостями сонячних електричних станцій є те, що
для побудови досить потужної електричної станції використовується не
значна загальна площа земельних ділянок. Це зумовлено тим, що
електростанція складається з окремих електричних установок, які із умов
максимального використання земляного потенціалу, розташовані на досить
значній відстані від поверхні землі. Таким чином, майже вся територія на
якій розміщується сонячна станція може супутньо використовуватись для
сільськогосподарських потреб.
Особливості та переваги сонячних енергогенеруючих елементів:
- в процесі будівництва та усієї подальшої експлуатації не відбувається
ніякого порушення природного ландшафту або навколишнього середовища;
- не спостерігається суттєвих порушень якості грунтів: вони не
втрачають своїх природних властивостей, всі показники залишаються
колишніми,
та
можуть
спокійно
використовуватись
для
сільськогосподарських потреб;
- майже відсутня залежність від зовнішніх атмосферних проявів;
- подача споживачам економного виду електроенергії можлива цілий
рік без збоїв;

відсутні проблеми, пов’язані з організацією будівництва, які можуть
спостерігатись при зведені інших об’єктів.
Ці перераховані властивості та плюси застосування в свою чергу
доказують перспективність та доцільність використання такого виду
видобутку електроенергії. Окрім того, не порушується природний баланс.
В результаті обробки статистичних метеорологічних даних по
надходженню сонячної радіації визначено питомі енергетичні показники з
надходження сонячної енергії та розподіл енергетичного потенціалу
сонячного
випромінювання
для
кожної
з
областей
України.
Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що поступає на 1 м2
поверхні, на території України знаходиться в межах: від 1070 кВт'год/кв.м в
північній частині України до 1400 кВт'год/м2 і вище в АР Крим.
Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для
широкого впровадження як теплоенергетичного, так і фотоенергетичного
обладнання практично в усіх областях. Термін ефективної експлуатації
геліоенергетичного обладнання в південних областях України - 7 місяців (з
квітня по жовтень), в північних областях 5 місяців (з травня по вересень).
Фотоенергетичне обладнання може достатиьо ефекти вно експлуатуватися на
протязі всього року.
В
кліматометеорологічних
умовах
України
для
сонячного
теплопостачання ефективним є застосування плоских сонячних колекторів,
які використовують як пряму, так і розсіяну сонячну радіацію. Концентруючі
сонячні колектори можуть бути достатньо ефективними тільки в південних
регіонах України.
Достатньо високий рівень готового до серійного виробництва та
широкий діапазон можливого застосування в Україні обладнання сонячної
теплової енергетики показує, що для масштабного впровадження і отримання
значної економії паливно-енергетичих ресурсів необхідно лише підвищення
зацікавленості виробників до випуску великих партій такого обладнання.
Перетворення сонячної енергії в електричну енергію в умовах України
слід орієнтувати в першу чергу на використання фотоелектричних пристроїв.
Наявність значних запасів сировини, промислової та науково-технічної бази
для виготовлення фотоелектричних пристроїв може забезпечити сповна не
тільки потреби вітчизняного споживача, але й представляти для експортних
поставок більше двох третин виробленої продукції.
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Приведені енергетичні показники з надходження сонячної радіації є
базовими при впровадженні сонячного енергетичного обладнання і
рекомендуються до використання в першу чергу проектувальниками об'єктів
сонячної енергетики для вибору типу обладнання (сонячні теплові,
фотоелектричні установки) та для встановлення їх оптимальної потужності і
терміну ефективної експлуатації обладнання в конкретній місцевості.
4.2 Проблемні питання
В зв’язку з відсутністю єдиного концептуального та стратегічного
погляду на темпи розвитку видобутку альтернативної енергії та програм її
розвитку, різняться оцінки можливостей генерування електричної енергії із
використанням сонячних елементів, а також існують проблемні питання, які
можуть стримувати потенційних інвесторів. До таких питань слід віднести:
- відсутність спрощеного механізму виділення земель під будівництво
та реконструкцію сонячних електростанцій та погодження відповідних
документів;
- відсутність пільгового кредитування для потреб
будівництва сонячних електростанцій;

фінансування

- відсутність вітчизняного виробника сонячних елементів.
4.3 Санітарне очищення
Санітарна очистка передбачає організацію збирання, знешкодження і
використання відходів з метою забезпечення нормальних санітарногігієнічних умов і охорони навколишнього природного середовища на
проектній території.
Збирання побутових відходів здійснюється сміттєзбірниками та
контейнерами. Пропонується передбачити окремі контейнери для скла,
пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів з подальшим їх
переробленням
за відповідними
технологіями
на спеціалізованих
підприємствах.
Система видалення відходів повинна бути
регулярною із залученням спец автотранспорту.

переважно

планово-

4.4 Інженерна підготовка території
Майданчик проектування знаходиться поза зоною впливу складних
інженерно-геологічних умов. На відповідних стадіях проектування необхідно
виконати інженерно-геологічні вишукування.
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За інженерно-будівельними умовами територія придатна для
обслуговування проектованого об’єкту. Особливих вимог до інженерної
підготовки території та заходів з інженерного захисту не потрібно.
Можливо, за висновками інженерно-геологічного обґрунтування на
відповідних стадіях проектування прийняти необхідні заходи.
При розміщенні проектованого об’єкту виконані санітарно-побутові,
протипожежні розриви, відстані до інженерних комунікацій, що проходять
поблизу об’єктів, що проектується, згідно ДБН 360-92** і ДСП 173-96.
Основне креслення детального плану, місце розташуванння об’єктів та
їх параметрів розроблено з урахуванням містобудівних, протипожежних і
санітарно-охоронних умов та обмежень і не суперечить ДБН 360-92** і ДСП
173-96.
При розроблені схеми інженерної підготовки території за основу
вертикального планування прийнято існуючі відмітки польових доріг. Роботи
з інженерної підготовки території виконуються за кошти землевласників
(орендарів) у відповідності з проектами, виготовленими згідно технічних
умов і погодженими в установленому законодавством порядку.
Проектом передбачається обов’язкова рекультивація земель та штучна
засипка існуючих котлованів (резервуарів) з метою вирівнювання території.
4.5 Містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища
Проведення робіт по спорудженню об’єктів сонячної енергетики
загалом включають: розчищення земельних ділянок для розміщення фото
елементів і трансформаторних підстанцій, влаштування будівельних
майданчиків та під’їздних технологічних проїздів, транспортування
устаткування та матеріалів, закладання фундаментів, в тому числі земляні
роботи, прокладання підземних кабельних ліній, експлуатацію кранів для
розвантажування та монтажу устаткування, введення устаткування в
експлуатацію.
До екологічних проблем, пов’язаних з вищевказаними роботами,
можуть відноситись: шум та вібрація, ерозія грунтів та загроза
біорізноманіттю, включаючи зміну середовища проживання та дію на дику
природу, дія на візуальне сприйняття.
Заходи зі зменшення впливу на етапі будівництва головних (сонячних
модулів та інверторних підстанцій) і пов’язаних з ними (ліній
електропередач) об’єктів проекту, такого як земляні роботи, пил, шум,
викиди в атмосферу від задіяних в роботі транспортних засобів:
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- підготувати та виконати план управління будівництвом для
скорочення і пом’якшення наслідків впливу загального будівництва,
включаючи шум, викиди в атмосферу, утворення та утилізація відходів,
просідання рекультивованого грунту;
- безперервний контроль впливу з метою дотримання із відповідними
державними екологічними стандартами і з вимогами ЄБРР;
- забезпечити відповідний рівень розробки і проведення маршруту лінії
електропередач для уникнення перетинання з суміжними землевласниками;
- правильне встановлення і регулярне обслуговування обладнання та
устаткування.
Джерел іонізуючих випромінювань, які можуть негативно впливати на
навколишнє середовище та здоров’я людей, детальним планом не
передбачено.
У випадку виявлення при проведенні робіт археологічних об’єктів
необхідно зупинити роботи та повідомити про це відповідні органи.
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