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Загальні положення. 

Підстави для розроблення проекту: 

1. Розпорядження Чечельницької РДА від 21.03.2013. про надання 

дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки 

площею 34,5245 га за межами населеного пункту на території Лузької 

сільської ради для будівництва електростанції з використанням енергії сонця 

ТОВ «Луги Інвест 2»; 

2. Договір з Чечельницькою районною державною адміністрацією 

№ 12 від 04.04.2013 р.; 

3. Завдання на проектування, затверджене замовником; 
4. Топографо-геодезичної зйомки, виконаної ПАТ  НВК «Світязь» в 

2012р.; 
5. Схема планування території Чечельницького району затверджена 

рішенням від 7.07.1983 р. №332. (Примірник знаходиться в управлінні 
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації); 

6. Рішення Чечельницької районної ради щодо актуалізації схеми 
планування території району №202 від 05.03.2013р.; 

7. Земельний кодекс України, Закон України «Про особисте 
селянське господарство», Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності»; 

8. ДБН Б.1.1-14: 2012 "Склад і зміст детального плану території"; 
9. ДБН 360-92 ** "Містобудування. Планування і забудова міських і 

сільських поселень "; 
10. СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания"; 
11. ДБН В.2.3-4-2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги"; 
12. ДСП 173-96 "Державні санітарні правил планування та забудови 

населених пунктів". 
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            Мета роботи - визначити доцільність будівництва та обґрунтувати 
обрану територію для розміщення фотоелектричної сонячної наземної 
електростанції. 

На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної 
містобудівної документації проектом передбачається: 

- визначити відповідність земельної ділянки для запланованої 
діяльності; 

- оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання 
суміжних земельних ділянок; 

- уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій; 
- визначити межі зон екологічного та техногенного впливу 

проектованого об'єкта; 
          - обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної 
території в умовах сформованої містобудівної ситуації. 
 

Розділ 1 Стислий опис природних, соціально-економічних та 
містобудівних умов. 

  
            Земельна ділянка орієнтовною площею 34,5245 га  розміщена  за 
межами населеного пункту на території Лузької сільської ради 
Чечельницького району  Вінницької області. Місце знаходження земельної  
ділянки  зазначено в графічній частині, див. ситуаційний план та проектний 
план  даного детального плану, а також відповідні викопіювання в вихідних 
даних.  
             Ділянка  відноситься до земель запасу Лузької сільської ради. 
Земельна ділянка, яку пропонується використовувати для розташування  
модулів сонячної електростанції, в плані неправильної прямокутної форми,  
витягнута з заходу на схід, не огороджена і вільна від забудови. Ділянка 
вільна від інженерних мереж. 
           Земельна ділянка має активний рельєф з пониженням у східному 
напрямку і  характеризується абсолютними відмітками в межах від 153,00 м.  
до 212,50 м. На ділянці  є  зелені насадження – дерева та кущі малоцінних 
порід, які підлягають видаленню в місцях встановлення сонячних модулів. 

  З південної, західної та східної сторони ділянки проходять польові дороги. 
 Ділянка, яку пропонується надати в оренду  ТОВ « ЛУГІ  ІНВЕСТ 2»  з 
північної, західної, східної сторони оточена земельними ділянками що 
використовуються як огороди (паї), з північної сторони межує з пасовищем. 
На земельній ділянці, що планується для надання в оренду ТОВ « ЛУГІ  
ІНВЕСТ 2», передбачається   встановлення  модулів  сонячної 
електростанції. 

            Згідно з розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 
 18 вересня  2012 року  №529 «Про внесення змін до розпорядження голови  
облдержадміністрації від  18 червня  2012 року  № 343»  пп.1.1  п.1, погоджене 
 місце розташування земельної ділянки за межами населеного пункту на  
території Лузької сільської ради Чечельницького району  Вінницької області,  



 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

11 
14-ДПТ/2013- ПЗ 

 

за рахунок земель запасу,  орієнтовною площею 34,5245 га, для розміщення,  
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів  
енергогенеруючих підприємств (будівництва  електростанцій з використанням  
енергії сонця) ,  яка плануються для  передачі в оренду  ТОВ «ЛУГІ  ІНВЕСТ 2». 
 

1.2 Природно-кліматичні умови. 
 

Ділянка знаходиться в північно-західній зоні, клімат помірно 
континентальний, зі сніжною зимою і помірним літом. Зона проектування 
відноситься до I кліматичному підрайону, I кліматичного району з 
розрахунковою зимовою температурою повітря -250С, нормативна глибина 
промерзання ґрунтів –0,9 м. Сейсмічність майданчика до 6 балів. 

За вагою снігового покриву до 4 району (снігове навантаження Sо = 
1400Па). 

По тиску вітру до 5 району (вітрове навантаження Sо = 500Па). 
Середньомісячна температура повітря у січні - (-5; -8) 0С. 
Середньомісячна температура повітря у липні - (+18; +20) 0С. 
. 

Земельна ділянка має активний рельєф з пониженням у східному 
напрямку і  характеризується абсолютними відмітками в межах від 153,00 м.  
до 212,50 м. Перепад рельєфу становить  близько 59,5 м. по висоті. На 
ділянці  є  зелені насадження –  само сіянці дерев та кущів   малоцінних 
порід. 

Ділянка вільна від забудови,  в західній частині, що характеризується  
більш рівнинним рельєфом, з деревами та кущами малоцінних порід.  

 
 

1.3 Соціально-економічні умови. 
 

          Розроблена Програма економічного і соціального розвитку 
Чечельницького району на 2013 рік №160 від 26.12.2012 р. Очікувані 
програмні показники не залежать від розвитку даної території в поточному 
році. 

 
1.4 Містобудівні умови. 

          Земельна ділянка орієнтовною площею 34,52 га  знаходиться  за 
межами населеного пункту на території Лузької сільської ради 
Чечельницького району  Вінницької області. Місце розташування земельної  
ділянки  зазначено в графічній частині див. схему розташування території  та 
проектного плану  даного детального плану території.     
Ділянка  відноситься до земель запасу Лузької сільської ради.  
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Межами території детального планування є: 
- з півночі – землі товарно-господарського виробництва (земельні частки 

паї), 
- з  півдня –  пасовище, землі товарно-господарського виробництва 

(земельні частки паї), 
- зі заходу – Землі товарно-господарського виробництва (земельні частки 

паї), 
- з сходу – Землі товарно-господарського виробництва (земельні частки 

паї), 
         З південної та західної сторони ділянки проходять польові дороги. 

Основні характеристики ділянки для будівництва ФЕС (Фотоелектрична 
сонячна наземна електростанція): 
        Земельна ділянка, яку пропонується використовувати для розташування  
модулів сонячної електростанції,  в плані неправильної прямокутної форми,  
витягнута з заходу на схід, не огороджена і вільна від забудови. Ділянка 
вільна від інженерних мереж. 
       Земельна ділянка має активний рельєф з пониженням у східному 
напрямку і  характеризується абсолютними відмітками в межах від 153,00 м.  
до 212,50 м.  
       На ділянці  є  зелені насадження – дерева та кущі,  самосіянці малоцінних 
порід. 

Обрана земельна ділянка відповідає всім необхідним критеріям для 
будівництва та найбільш ефективної роботи сонячної станції. 

Площа будівництва вибрана з урахуванням необхідності розміщення: 
• фотоелектричних генераторів (ФЕГ) загальною рекомендованою 

потужністю ФЕС близько 18,0 МВт. 
• комплектного розподільного пристрою закритого типу КРП3 10кВ; 
• кабельних ліній 10 кВ. 
За результатами проведених розрахунків для ФЕС, запропонована площа 

34,5245 га є достатньою для розміщення фотоелектричної сонячної станції з 
вказаною потужністю і допоміжних об'єктів.  

Містобудівні умови і обмеження земельної ділянки: 
• відступ від межі обстежуваної території до фотоелектричних модулів - 

7,0 м по периметру земельної ділянки; 
• інші планувальні обмеження - не встановлені.  
 Вимоги до організації під'їздів до будівель і споруд, пішохідних 

переходів, місць паркування транспортних засобів: 
• організувати під'їзди автомобільного транспорту до будівель і споруд; 
• передбачити місця для паркування особистого автотранспорту 

працівників, які обслуговують сонячну електростанцію, в т.ч. для 
маломобільних груп населення (МГН); 

• частина автомобільної дороги повинна бути облаштована дорожніми 
знаками, розміткою і т.д. технічними засобами згідно ДСТУ 3587-97 
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«Безпека дорожнього руху». В'їзд на територію забезпечують необхідними 
знаками за  

ГОСТ 12.4.026-76  «ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки» та 
ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожежна техніка безпеки для захисту 

об'єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування».  
Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади - з посиланням на номер 
документа) щодо: 

• благоустрою та озеленення ділянки - виконати благоустрій та 
озеленення ділянки, забезпечити вертикальне і горизонтальне планування 
території; 

• малих архітектурних форм – згідно наступного етапу проектування, на 
підставі Єдиних умов та обмежень на виконання проектних робіт і Завдання 
на проектування; 

• елементів зовнішньої реклами - зовнішню рекламу (інформаційні 
стенди) при потребі, погодити додатково в установленому порядку; 

• використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, 
першого поверху - не передбачається; 

• зовнішнє оздоблення будівель та споруд (колір, матеріал фасаду тощо) 
- розробляється на наступних стадіях проектування; 

• можливості зміни функціонального призначення об'єкта: відомості про 
історико-культурну та архітектурну цінність об'єкта, умов змін його окремих 
елементів, об'ємно-планувальних або об'ємно-просторового рішення - при 
намірі провести реконструкцію реставрацію, розширення, технічне 
переоснащення об'єктів, капітальний ремонт будівель і споруд - нове 
будівництво сонячної електростанції.  

Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу 
об'єкта містобудування: 

• у разі реалізації наміру забудови - будівлі і споруди по своєму 
функціональному призначенню повинні відповідати цільовому 
використанню земельної ділянки.  

Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, 
природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони 
джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони 
обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного розриву та 
санітарно-охоронної зони, рівень впливу хімічних, фізичних та біологічних 
факторів, забруднення атмосферного повітря, води та грунту тощо виконати 
на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про 
можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником 
відповідно до вимог земельного законодавства. 

Санітарно-захисна зона для даного типу об’єкту не встановлюється.  
Орієнтовна максимальна потужність одиниці обладнання сонячної 

електростанції становить 1260 кВт, а максимальна напруга обладнання 
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станції становить 10 кВ. Згідно п. 2.4.14 Наказу № 239 від 01.08.1996 
Міністерства охорони здоров'я «Про погодження державних санітарних 
правил і норм», захист населення від впливу електричного поля ліній 
електропередачі напругою  220 кВ і нижче задовольняє вимогам правил 
улаштування електроустановок і правил високовольтних електричних мереж. 

 Виникнення електричного поля навколо обладнання генеруючого 
електроенергію - сонячних модулів - повністю виключено. 

Устаткування, що забезпечує функціонування ФЕС (наприклад КРПЗ - 
комплексна розподільча підстанція закритого типу) є обладнанням що 
знаходиться усередині бетонного або металевого корпусу і не впливає на 
навколишнє середовище. 

Згідно з діючими нормами і правилами, основне електрообладнання 
заземлюється, а також захищається системою захисту від перенапруги. 

Все обладнання станції є серійним обладнанням імпортного або 
вітчизняного виробництва, і повинне  відповідати чинним в Україні нормам, 
в тому числі, санітарним, і за необхідності підтверджується відповідними 
сертификатами. 

 Перебування на території об'єкта людей, окрім персоналу самої станції, 
повністю виключено. 

Розробка проектної документації об'єкта буде виконана з дотриманням 
чинного законодавства України, в тому числі, статті 20 Закону України «Про 
електроенергетику». 

 При експлуатації споруд ФЕС встановлення джерел ультразвуку, 
вібрації електромагнітних та іонізуючих випромінювань, які перевищують 
допустимі норми, не передбачається. 

Розробка додаткових заходів з очищення та розсіювання вентиляційних і 
технологічних викидів не потрібна. 
Проектований об'єкт не надає техногенного впливу на навколишнє 
середовища. 

Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні 
надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта 
містобудування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного 
захисту - служби, що забезпечують пожежну, техногенну і цивільний захист.  
 

                      Характеристика проектованої території  
 

№ 
поз. 

Питання Відповідь 

1 Розташування ділянки в 
системі населеного пункту: 

Земельна ділянка розміщена  за 
межами населеного пункту на 
території Лузької сільської ради 
Чечельницького району  Вінницької 
області . 

2 площа земельної ділянки: 34,5245 га 
3 Ділянка межує:  
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 з півночі Землі товарно-господарського 
виробництва (земельні частки паї) 

 з півдня  Пасовище, Землі товарно-
господарського виробництва (земельні 
частки паї) 

 з заходу Землі товарно-господарського 
виробництва (земельні частки паї) 

 зі сходу  Землі товарно-господарського 
виробництва (земельні частки паї) 

4 Використання земельної 
ділянки: 

Розміщення фотоелектричної сонячної 
наземної електростанції 

5 Містобудівні умови та 
обмеження: 

За матеріалами існуючої містобудівної 
документації та представленої 
замовником документації охоронних, 
археологічних, заповідних та інших 
зон, що впливають на розташування 
об'єктів на обраній площадці немає. 

6 Наявність існуючої забудови: Капітальні будівлі та споруди відсутні. 
7 Наявність інженерних мереж: На розглянутій території інженерні 

мережі відсутні.  
8 Інженерно-будівельні умови 

району будівництва: 
Сприятливі для спорудження сонячної 
електростанції. 

9 Інженерно-кліматичні  
умови будівництва: 

Згідно ДСТУ Н Б.В.1.1.-27: 2010 
"Будівельна кліматологія" ділянка 
знаходиться у  І-му Північно-Західного 
кліматичному району. 
Сейсмічність майданчика до 6 балів. 
За вагою снігового покриву - до 4-го  
району (снігове навантаження Sо = 
1400Па). За тиском вітру  -до 5-го 
району (вітрове навантаження Wв = 
500Па); 
Середньомісячна температура повітря 
в січні – 5; -80С 
Середньомісячна температура повітря 
в липні - +18; +23 0С 
Глибина промерзання грунту: 0,90 м 
(нормативна). 

10 Рельєф ділянки:        Земельна ділянка має активний 
рельєф з пониженням у східному 
напрямку і  характеризується 
абсолютними відмітками в межах від 
153,00 м.  до 212,50 м.  
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11 Водовідведення: По спланованій поверхні на понижену 
частину ділянки. 

12 Інженерно - геологічні умови 
будівництва: 

Територія придатна  для розміщення 
фотоелектричної станції. Інженерно-
геологічні дослідження слід провести 
перед розробкою проектно-
кошторисної документації. 

13 Інженерно-транспортні умови: Ділянка займає вигідне розташування в 
системі зовнішніх транспортних 
зв'язків. 
Під'їзд автотранспорту до об’єкта 
здійснюватиметься по діючій 
автомобільній дорогзі. На територію 
передбачено влаштування 2х в’їздів 
через ворота з західної та південної 
сторін. Проектовані авто під’їзди 
передбачені шириною 4,5 м з 
щебеневим  покриттям. 

14 Екологічний стан ділянки: Задовільний. 
15 Наявність лісових масивів: Поблизу досліджуваної території 

лісові масиви представлені у вигляді 
лісопосадки. 

16 Наявність зелених насаджень: На території ділянки немає регулярних 
багаторічних зелених насаджень за 
винятком само сіянців малоцінних 
порід дерев і кущів. 

17 Наявність водних джерел і 
водоймищ: 

Біля межі ділянки з південно-східної 
сторони розміщений меліоративний 
канал. Охоронно зона каналу – 6 м. 

18 Існуюче санітарно-гігієнічний 
стан території: 

Задовільний. 

19 Виробничі та побутові 
джерела забруднення водного 
та повітряного середовища: 

Не передбачаються. 

20 Джерела ультразвуку, вібрації, 
електромагнітних та 
іонізуючих випромінювань, 
що перевищують допустимі 
норми: 

Відсутні 

21 Джерела вентиляційних і 
технологічних викидів: 
 
 
 
 

Відсутні 
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22 Благоустрій території: Благоустрій відсутній. Благоустрій 
слід виконати згідно робочого проекту. 

23 Відведення дощових і талих 
вод: 

Не організований 

 
 

Розділ 2 Оцінка  існуючої  ситуації: стану  навколишнього  
середовища, використання  території, характеристика будівель, об’єктів  

культурної  спадщини, земель  історико-культурного  призначення, 
інженерного  обладнання, транспорту, озеленення  та  благоустрою, 

планувальних  обмежень.  
 

2.1 Стан навколишнього середовища 
У межах проектованої ФЕС відсутні об'єкти забруднення повітря, 

грунтів і водних об'єктів. На прилеглих територіях також відсутні об'єкти, що 
впливають на стан навколишнього середовища. В цілому в даний час стан 
навколишнього середовища району проектування можна оцінити як 
задовільний.  

2.2 Функціональне використання території 
Ділянка  відноситься до земель запасу Лузької сільської ради. 

Територія ділянки вільна від забудови та інженерних комунікацій. 
В даний час територія має грунтове покриття з природньою 

трав'янистою рослинністю. 
У межах проектованої території не існує об'єктів громадського, 

культурного і промислового призначення. 
2.3 Характеристика інженерного забезпечення, транспорту, 

озеленення, благоустрою, планувальних обмежень 
По обстежуваній території, призначеній для влаштування сонячної 

електростанції,  інженерні комунікації не проходять.  
Згідно п. 2.4.14 Наказу № 239 від 01.08.1996 Міністерства охорони 

здоров'я «Про погодження державних санітарних правил і норм», захист 
населення від впливу електричного поля ліній електропередачі напругою 220 
кВ і нижче (задовольняє вимогам правил улаштування електроустановок і 
правил високовольтних електричних мереж ) і встановлення санітарно 
захисних зон не вимагається.  

 
Розділ 3 Розподіл території за функціональним використанням, 

розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, 
структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність). 

 
        Детальним планом території передбачається влаштування сонячних 
модулів для отримання електроенергії з подальшою передачею у мережу 
енергосистеми України. 
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Для забезпечення функціонування ФЕС пропонується встановити: інвентарні 
будівлі і споруди:  КПП; диспетчерський пункт, бокс, побутове приміщення, 
пост охорони (одною будівлею), біотуалет, малі очисні споруди, артезіанська 
свердловина із охоронною зоною 30м (дозвіл на встановлення артезіанської 
свердловини отримати у відповідному порядку згідно чинного 
законодавства).  Необхідну кількість і потужність споруд уточнити робочим 
проектом. 

Загальна площа земельної ділянки, що розглядається, становить 34,5245 
га. 

Ділянка  відноситься до земель запасу Лузької сільської ради 
Чечельницького району. 
Земельну ділянку планується віднести до категорії земель «Ж» згідно статті 
19 Земельного кодексу України – «Землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, энергетики оборони та іншого призначення».  
        Забудова ділянки капітальними спорудами не передбачається. 
 
 

Розділ 4.Характеристика видів використання територій 

(виробнича). 

       Земельна ділянка, надається  для будівництва та обслуговування 
сонячної електростанції. 
 

Розділ 5. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, 
передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для 

розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини. 

          Влаштування ФЕС не порушує властивостей землі, оскільки сонячні 
модулі розміщуються таким чином, що поверхня землі отримує достатню 
кількість тепла і вологи. Після демонтажу ФЕС з якоїсь причини, земля може 
бути використана за іншим призначенням. 
 

Розділ 6.Переважні, супутні та допустимі  види використання  
території, містобудівні умови та обмеження (уточнення). 

    Земельна ділянка призначається під будівництво сонячної електростанції 
з комплексом будівель і споруд і відповідного обладнання. Інші види 
використання території даним ДПТ не передбачаються. 
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Розділ 7. Основні принципи планування і забудови території, 
формування архітектурної композиції. 

  
7.1 Функціональне зонування території. 
Схемою детального плану територія поділяється на пускові комплекси.  
Кожен пусковий комплекс (ПК) має рядне розташування секції з кроком 

7,0 м.  
Відстань між рядами - 3,5 м, між секціями в ряду 0,4 м. Відстані між  
рядами достатньо, щоб уникнути затінення  від секцій, розташованих 

південніше, коли кут падіння сонячних променів складає 20°-30. По 
периметру станції передбачається проїзд шириною 3,5 м. Таким чином, 
забезпечується  під'їзд до кожної секції для обслуговування. Для оптимальної 
роботи ФЕС ряди секцій орієнтуються строго на південь. 

На північному сході розташованийРП-10 кВ.  
По периметру ФЕС передбачається огорожу парканом висотою 2,0 м з 

металевих стійок і сітки з порошковим полімерним покриттям.  
Освітлення території вирішується шляхом встановлення на стовпах у 

вздовж огорожі світильників з кроком між світильниками  30м. 
По периметру майданчика рекомендується встановлення системи відео 

спостереження. 
Загальна площа території проектованої ФЕС становить 34,5245га, 
 в тому числі:  площа земельної ділянки під встановлення сонячних 

модулів – 30,9 га; 
Площа під проїздами – 1,8га. 
Площа для розміщення допоміжних споруд  – 1,2  га. 
Площа забудови некапітальними спорудами – 487,0м2 
Коефіцієнт використання території – 90,6%. 
 
7.2 Архітектурно-планувальна й об'ємно-просторова композиція. 
Об'ємно-планувальні рішення приймалися з урахуванням: 
- орієнтації ділянки по сторонах світу; 
- розмірів, конфігурації ділянки, його розташуванням і оточенням; 
 - компактного функціонального зонування ділянки, і організації чіткого 

технологічного процесу; 
- забезпечення нормативних санітарних і протипожежних вимог; 
- зручності і економічності в подальшій експлуатації будівель і споруд, з 

урахуванням сучасних вимог енергозбереження. 
Технологічне оснащенняе ФЕС складається з наступних 

компонентів: 
1. Система генерації електроенергії: 
- фотоелектричні генератори (ФЕГ); 
- кабелі постійного струму; 
- суматори постійного струму. 
2. Система інвертування: 
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- інвертори; 
- підсистема моніторингу роботи інверторів. 
3. Система трансформації електроенергії: 
- комплектні трансформаторно-інверторні підстанції 0,4 / 10 кВ 
(КТІП). 
4. Система подачі електроенергії напругою 10 кВ: 
- КЛ 10 кВ. 
 

 
7.3 Короткий опис функціонування фотоелектричної сонячної 

електростанції. 
Основним елементом сонячної електростанції є фотоелектричні модулі, 

які розташовуються на металоконструкціях під певним кутом до горизонту. 
Модулі генерують постійний електричний струм, величина і напруга якого 
залежать від ряду факторів (рівня сонячного випромінювання, кута нахилу 
модуля до горизонту, пікової потужності модуля та ін.)  

У даному проекті будуть використані сонячні модулі провідних світових  
виробників. Максимальна потужність одного модуля становить 250 Вт, 

максимальна сила струму  7-10 А, максимальна напруга –35-40 В. 
Струмопровідні  елементи модуля захищені герметично від впливу 
навколишнього середовища за допомогою матеріалів, які є діелектриками 
(зверху - скло, знизу - пластик). 

Певна кількість сонячних модулів з'єднуються між собою в ряд (або 
стринг) за допомогою кабелів постійного струму. Максимальна напруга 
одного ряду модулів становить 1000 В, максимальна сила струму 7-9 А. 
(технічні характеристики панелі дивитися додатки). 

Застосовувані кабелі мають ізоляційне покриття, яке повністю захищає 
струмопровідні елементи кабелю від впливу навколишнього середовища, і 
одночасно запобігає появі електричного поля навколо кабелю. Ряди сонячних 
модулів заземлюються. 

Ряди, послідовно з'єднаних модулів, під'єднуються до комплектних 
трансформаторно-інверторних підстанцій (далі - КТІП). КТІП виконують дві 
основні функції: 

- Перетворення постійного струму, що генерується рядами сонячних 
модулів, на змінний струм, що є прийнятним для загальної електромережі; 

- Підвищення напруги з метою запобігання втрат при передачі 
електроенергії в загальну мережу. 

У даному проекті будуть використані КТІП, до складу яких увійдуть 
інвертори, підвищувальні трансформатори, і розподільний пристрій 10кВ. 
Потужність одного КТІП і відповідно точну кількість КТІП, будуть визначені 
проектом. Максимально можлива потужність КТІП становить 1260 кВт, 
максимальна напруга - 10 кВ. КТІП є пристроєм закритого типу - все 
обладнання знаходиться усередині бетонного або металевого корпусу. 
Внутрішнє обладнання КТІП і сам захисний корпус обов'язково 
заземлюється. 
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До складу ФЕС також входить КРПЗ - комплектна розподільна 
підстанція закритого типу - пристрій, що дозволяє підключити КТІП до 
кабельної лінії 10 кВ, що з'єднує ФЕС і лінію 10 кВ.  

КРПЗ також є пристроєм закритого типу, обладнання якого заземляется і 
захищається системою захисту від перенапруги. 

Кабельні лінії змінного струму на території ФЕС напругою 10кВ є 
стандартними лінійними об'єктами електроенергетики, які прокладаються в 
траншеях  на глибині близько 0,7 м з дотриманням діючих норм і правил для 
даного типу обладнання. 

Територія ФЕС огороджується парканом і цілодобово охороняється з 
метою запобігання несанкціонованого проникнення. Таким чином, перебування 
на території об'єкта людей, окрім персоналу самої станції, повністю виключено. 
Заходи з охорони праці персоналу станції є стандартними для об'єкта 
електроенергетики. 

Технологічний процес обслуговування ФЕС не потребує встановлення 
резервуарів з водою для миття сонячних модулів. Для побутового та 
господарського водопостачання детальним планом території передбачається  
влаштування артезіанської свердловини. 
 

Розділ 8. Житловий фонд та розселення. 
 

Територія знаходиться за межами сельбищої території. 
 Детальним планом не передбачається розміщення житлового фонду 

та розселення людей, як в межех території так і  за її  межами. 
Межа розробки детального плану території (50 метрів по периметру 

станції) являє собою також санітарно – захисну зону до житлових будинків, 
ділянок  дитячих  дошкільних закладів,   шкіл,   закладів   охорони   здоров'я,  
відпочинку  та  фізкультурних споруд згідно п.4.3 ДСП планування та 
забудови населених пунктів №173, затверджених МОЗ України від 19 червня 
1996р., так як розмір санітарно-захисної зони для даного об’єкту не 
нормується. 
 

Розділ 9. Система обслуговування населення, розміщення основних 
об’єктів обслуговування. 

 
Цим проектом не передбачає розміщення об’єктів обслуговування і 
системи обслуговування населення.  
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Розділ 10. Транспорт і вулично-дорожня мережа. 
  

Вулично-дорожня мережа. 
На територію ФЕС організовано два заїзди : Головний - на заході і 

Запасний–з півдня. Покриття під'їздів для автотранспорту на ділянку - 
щебеневе. Проїзди для технологічного транспорту по території ФЕС 
передбачені по контуру земельної ділянки. 

У даному проекті ширина проїздів для автомобілів по території 
становить 3,5м., із узбіччям по 1 м. з обох боків. Також передбачені 
розворотні майданчики, технологічні площадки та підходи для технічного 
обслуговування модулів по всій території ФЕС.  

 
Розділ 11. Організація руху транспорту і пішоходів, розміщення 

автостоянок. 
 

Під'їзди на територію запроектовані з північно-західної та північно-
східної сторін ділянки, де встановлюються ворота. ФЕС має круговий об’їзд 
по території та можливість руху в рядах між кварталами сонячних панелей 
для ремонту та обслуговування. Рух між рядами  сонячних панелей 
здійснювати мото - всюдихідними машинами (квадроцикли, мопеди, в 
зимовий період снігоходами). 

На території ФЕС передбачається можливість паркувальних місць для 
приїжджаючих (5 машино-місць, в т.ч. 1 машино-місце для МНС).  

 
Розділ 12. Інженерне забезпечення, розміщення магістральних 

інженерних мереж та споруд. 
 

Інженерне забезпечення - автономне.  
 

Розділ 13 Інженерна підготовка та інженерний захист території, 
використання підземного простору. 

 
        Вертикальним планування території передбачаються планувальні 
роботи.  
        При розробці робочого проекту передбачити планування території для 
забезпечення водовідведення дощових і талих вод в понижені місця рельєфу.         
В місцях великих виїмок і підсипок ґрунту рослинний шар слід зрізати і 
перемістити до місць складування з послідуючим використанням для 
озеленення території та рекультивації. 
Благоустрій об’єкту проектування ув’язати з благоустроєм  прилеглих  
територій. 

В межах земельної ділянки  необхідно виконати умови щодо 
забезпечення під’їздів та підходів для обслуговування та ремонту інженерних 
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мереж, на які не поширюється право проїзду транспортних засобів та проходу 
третіх осіб в районі розташування земельної ділянки, де діють обмеження на 
їх використання у відповідності з чиним законодавством i державними 
нормами.  Використання підземного простору не передбачається. 
        Інженерно-технічним захистом території передбачено влаштування 
поліпшених покриття проїздів, укріплення поверхневого шару ґрунту за 
рахунок посіву стійких до витоптування трав, передбачаються планувальні 
роботи, влаштування лотків по периметру станції для відведення 
поверхневих і талих вод і захисту території від підтоплення. 

 
Розділ 14.Комплексний підхід та благоустрій території. 

 
        Схемою генерального  плану (основне креслення) передбачається 
благоустрій території: а саме влаштування озеленення території 
(влаштування газону із суміші трав стійких до витоптування), влаштування 
проїздів з поліпшеним покриттям (щебеневим). 
       Передбачається влаштування зовнішнього освітлення по периметру ФЕС. 
        Зона відпочинку працівників розміщується на північному заході, 
розміщуються лавки для відпочинку, встановлення урни, стенд з техніки 
безпеки та пожежної охорони, інвентарний щит з первинними засобами 
пожежогасіння, висадка низькорослих дерев і кущів  та елементів освітлення. 

Видалення сміття передбачити в спеціальні контейнери, встановлені на  
майданчику для збору сміття. 

На вивезення сміття замовнику необхідно  укласти договір з місцевою 
комунальною службою, яка відповідає за утилізацію сміття.  

Розділ15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 
навколишнього середовища.  

Проектом передбачено ряд заходів щодо збереження, охорони і 
поліпшення навколишнього середовища в межах проектованої ФЕС та  

прилеглої територій, що включають заходи з охорони атмосфери, 
грунтів,  захист від шуму і електромагнітного випромінювання. 

Проектовані споруди при дотриманні умов екологічної безпеки, правил 
технічної експлуатації обладнання не є джерелом забруднення. 

Будівництво та експлуатація об'єктів не зачіпає елементів геологічної, 
структурно-тектонічної будови і ландшафтів і не викличе негативних явищ 
геотехногенного походження в геологічному середовищі. 

При експлуатації ділянки за її цільовим призначенням не відбудеться 
змін, що негативно впливають на рослинний і тваринний світ. 

Розробка додаткових заходів з очищення та розсіюванню вентиляційних  
викидів не потрібна, оскільки розміщення об’єктів забруднення 

атмосферного повітря не передбачається. 
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При проектуванні і експлуатації об'єкта встановлення, джерел 
ультразвуку, вібрації електромагнітних та іонізуючих випромінювань, що 
перевищують допустимі норми не передбачається. 

Територія підлягає благоустрою та озеленення. Вертикальне планування 
території передбачає відведення поверхневих стоків з дорожнього покриття 
на смугу відчуження. 

Загалом у даний час стан навколишнього середовища району 
проектування можна оцінити як задовільний.  
       Будівництво елекростанціі на джерелах сонячної енергії передбачається з 
метою забезпечення стабільного електропостачання споживачів району та з 
метою практичного впровадження «Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлювальних  джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 
роки» та реалізацію у регіоні завдань, визначених «Енергетичною стратегією 
України до 2030 року». 
       Робота проектованої генеруючої електростанції заснована на прямому 
перетворенні сонячної енергії в електроенергію в фотоелементах, виготовлених 
з напівпровідникового матеріалу (кремнію) і об'єднаних в фотоелектричні 
модулі. 

    Використання сонячної енергії виключає спалювання природного палива, 
яке тягне за собою значні викиди в атмосферу на традиційних енергетичних 
об'єктах (теплоелектростанціях), що робить проектовану ФЕС екологічно 
безпечним об'єктом. 

     Відповідно до призначення до складу проектованої електоростанціі 
входять: сонячні модулі, інверторні станції, КТП для власних потреб, КРПЗ-
10кВ. При в'їзді на майданчик передбачається будівництво виробничої будівлі, 
у котрому розміщується контрольно-пропускний пункт (КПП) з цілодобовим 
постом охорони, артсвердловини, вигрібної ями і площадки для паркування 
легкових автомобілів. На території майданчика розміщується цілодобовий пост 
охорони, обладнаний біотуалетом. 

      Біля поста охорони і виробничої будівлі передбачені майданчики для 
дизельгенераторів, забезпечують резервне (аварійне) електропостачання 
обладнання системи безпеки об'єкта. 

     За рахунок передбачених будівельних, технологічних та 
природоохоронних заходів, направлених на вдосконалення технологічного 
процесу, експлуатація проектованого об'єкта є екологічно безпечною. 

 
         Повітряне середовище. Діяльність електростанції з вироблення 
електроенергії не передбачає утворення будь-яких забруднюючих речовин і 
виділення їх в атмосферне повітря: сонячні батареї незалежні від палива, не 
виділяють ніяких шкідливих речовин, не забруднюють навколишнє 
середовище, безшумні при роботі. 

   Можливими джерелами забруднення атмосфери на проектованому об'єкті 
є стоянка автомашин, а також аварійна робота дизель-генераторів. 
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    Максимальна приземна концентрація забруднюючих речовин не 
перевищать 0,35 ГДК, що є нижче допустимих норм, валовий викид складе 
0,034 т / рік. 

   Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також 
вплив фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону відсутнє. 

 
    Водне середовище. Експлуатація проектованого об'єкта не передбачає 

використання води на виробничі потреби. Водоспоживання на господарсько-
побутові потреби передбачається від запроектованої артезіанської свердловини. 
Відведення  побутових  стоків – на малі очисні споруди з дренуючим 
колодязем. Тверді відходи від очисних споруд, по мірі  їх накопичення, 
вивозяться згідно з договорами. Пропонується встановити малі очисні споруди 
Алпінс СС, виробник Чехія, розробені у відповідності до вимог СНиП 2.04.03-
85 «Канализация наружние сети и сооружения» СЕN 12566-3/2005, постанова 
КМУ  № 455 від 25.03.1999 р. 

 
Утилізація сонячних модулів.  Утилізація сонячних модулів, після 

закінчення терміну експлуатації, здійснюється підприємством - виробником 
сонячних модулів. 

 
 

 
Розділ 16. Основні техніко-економічні показники. 

№ Найменування Показник 
1 Проектуємий об’єкт. 

 
Фотоелектрична сонячна наземна 
електростанція 

2 Функціональне 
призначення. 

Виробництво сонячної електроенергії 

3 Вид послуг. Екологічно чисте виробництво 
електоенергіі 

4 Загальна чисельність 
працюючих, в тому числі 
адміністративного 
персоналу, виробничого 
персоналу. 

6 чол. при двохзмінному робочому дні. 
3 чол. при однозмінному робочому дні. 
2 зміни – квітень – листопад (умовно). 
1 зміна – листопад – квітень (умовно). 
4 – 6 чол. при одній зміні. 
(в робочий час на ФЕС одночасне 
перебування до 11 чол.) 
Режим роботи охорони однозмінна доба , 
двозмінна доба.   

5 Склад і характеристика 
основних будівель і 
споруд, приміщень 

На ділянці передбачається виконати 
забудову одноповерховими 
некапітальними об'єктами - 
обслуговуючої інфраструктури. 
Технологічне оснащення ФЕС 
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складається з наступних компонентів: 
1. система генерації електроенергії: 
- фотоелектричні генератори (ФЕС); 
- кабелі постійного струму; 
- суматори постійного струму. 
2. Система інвертування: 
- інвертори; 
- підсистема моніторингу роботи 
інверторів. 
3. Система трансформації електроенергії: 
- Комплектні трансформаторно-
інверторні підстанції 0,4 / 10 кВ (КТІП). 
4. Система подачі електроенергії 
напругою 10 кВ: КЛ 10 кВ. 

6 Необхідність будівництва 
технологічної каналізації 
та очисних споруд 

Інженерне забезпечення - автономне. 

7 Комплексні мобільні 
споруди заводського 
виготовлення 

Для персоналу і охорони - компюторного 
обладнання для нагляду і обслуговування 
та управління і передачі даних роботи 
технологічного обладнання, а також 
пожежної безпеки і сповіщення. 

8 Технологічне обладнання Сонячні панелі розміщують на 
відкритому повітрі (кількість панелей 
визначається робочим проектом) 
 

9 Трансформаторні 
підстанції 

Кількість і потужність визначається 
робочим проектом. 

10 Технологічні проходи і 
проїзди  

Уточняються робочим проектом. 

11 Сировина  ФЕС використовує енергію сонця. 
12 Електрозабезпечення 10кВт (інвентарне обладнання станції 

освітлення території, власні потреби 
станції). 
Об’єм уточнити робочим проектом. 

13 Зовнішні інженерні 
мережі  

Визначаються робочим проектом 

14 Відходи виробництва Відсутні 
15 Черговість будівництва  Одна черга 
16 Побутові відходи Збір побутових відходів у контейнери  
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