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Наведені результати обстеження технічного стану греблі Мигіївської 
ГЕС на р. Південний Буг. Визначені дефекти і пошкодження, які 
виникли в процесі експлуатації та встановлені причини їх появи. 

 

Приведены результаты обследования технического состояния плотины 

Мигеевской ГЭС на р. Южный Буг. Определены дефекты и 

повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и установлены 

причины их появления. 

 

The results of the dam technical condition of the Myhiivska HPP on the 

Souther Buh river are given. The main demands of water users to operating 

regimes of Myhiivskyy hydroelectric complex are maintenance of hydrological 

river regime close to natural and guarantee the passing of minimum flows 

with value to ecological flows during low-flow period of dry year. The 

hydropower plant does not influence on daily and seasonal flow regulation of 
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the river. Coming flows pass through hydroelectric complex transitionally. 

The r. Southern Buh downstream hydroelectric complex is used for water 

supply of habitancy (including drinking water), industry and agriculture, 

moreover for local shipping, recreation and amateur fishing. The defects and 

damages that arose during the operation and the reasons of their occurrence 

were determined. The inspection of the object was carried out in order to 

determine the actual technical condition of the dam in general and to provide 

recommendations for elimination of identified imperfections (defects, 

damages, physical deterioration) for safe further operating. To achieve the 

goal, the following tasks were set: preparatory work, visual inspection, 

instrumental inspection. A diving inspection of the dam that adjoins a 

hydropower plant was carried out on the upper water and tail water in 

relation to the river current. The strength of the concrete rubblework solution 

was fulfilled by the shock pulse method which relates to unbreakable methods 

of strength control. 

 

Ключові слова: 

Гребля, технічний стан, дефекти та пошкодження, розлом, промоїна, вир. 

Плотина, техническое состояние, дефекты и повреждения, разлом, промоина, 

водоворот. 

Dam, technical condition, defects and damages, break, washout, vortex. 

 

Пріоритетним напрямом використання гідропотенціалу малих рік є 

будівництво і реконструкція малих та середніх ГЕС на рівнинних річках 

України. Починаючи з 2009 року, Кабінетом Міністрів України приймаються 

заходи щодо розвитку відновлювальних джерел енергії, у тому числі і малої 

гідроенергетики. Був прийнятий Закон України "Про внесення змін до Закону 

України "Про електроенергетику" щодо стимулювання використання 

альтернативних джерел енергії", Програма розвитку гідроенергетики до 

2026 року та про встановлення "зеленого" тарифу. 

У відповідності до Технічного завдання та ДСТУ-Н Б.В.1.2-18:2016 

«Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх 

технічного стану» проведено обстеження об’єкта: “Гребля Мигіївської ГЕС 

на р. Південний Буг” з метою визначення фактичного технічного стану 

греблі в цілому та надання рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків 

(дефектів, пошкоджень, фізичного зносу) для безпечної подальшої 

експлуатації. 

Для реалізації мети були поставлені наступні задачі: підготовчі роботи; 

візуальне обстеження; інструментальне обстеження. 

Коротка характеристика об’єкта 

Гідровузол Мигійської ГЕС розміщений на р. Південний Буг в с. Мигія, 

Мигійської сільської ради, Первомайського району, Миколаївської області. 
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Русло Південного Бугу в районі створу розподілено скельним островом на 

два рукава і характерне наявністю ділянок з порогами, які створюють 

зосереджене падіння ріки. У 1954 році виконано реконструкцію Мигійської 

гідроелектростанції за проектом Української філії «ГіпросільЕлектро». 

Потужність Мигійської ГЕС, після реконструкції та підвищенні напору до 

4,35 м досягне 865 кВт. 

Річка Південний Буг нижче Мигійського гідровузла використовується для 

водопостачання населення (в тому числі питного), промисловості та 

сільського господарства, а також для місцевого судноплавства, відпочинку та 

аматорського рибного лову. 

Основною вимогою водокористувачів до режиму роботи Мигійського 

гідровузла є збереження гідрологічного режиму річки, близького до 

природного і забезпечення мінімальних витрат у меженний період 

маловодних років до величини екологічного попуску. 

Режими роботи Мигійської ГЕС в передповеневий та меженний періоди 

встановлені та затверджені Технічною радою Південно-Бузького басейнового 

управління водних ресурсів (протокол №125 від 31.07.2017 р.) з наступними 

показниками: 

Напір Мигійської ГЕС 

- максимальний Нмакс=5,10 м; 

- розрахунковий Нрозр=4,35 м; 

- мінімальний Нмін=3,00 м. 

Витрата ГЕС 

- мінімальна Qмін=15,2 м
3
/с; 

- розрахункова Qрозр=26,6 м
3
/с. 

Потужність ГЕС 

Потужність ГЕС (встановлена на шинах ГЕС) – 865 кВт. 

Потужність середньомісячна по року розрахункової забезпеченості – 

788 кВт. 

Виробіток електроенергії 
Середній рік 50% забезпеченості – 6336 тис/кВт·год. 

Рік 75% забезпеченості  – 5793 тис/кВт·год. 

Склад споруд ГЕС 

В нинішній час гідровузол складається з будівлі ГЕС, кам’яно-накидної 

греблі з бетонним лицюванням напірної та зливної грані, водозливної греблі 

із бутової кладки на цементному розчині, льодозахисної стінки, аванкамери, 

підвідного та відвідного каналів. Для покращення умов водозабору води з 

річки, існуюча гребля подовжена до повного перекриття лівого рукава ріки. 

Довжина греблі – 206,7 м, максимальна висота – 3,5-4,0 м. Водозливна гребля 

складається із двох частин довжиною 71,5 м (гребля №1) і 135,2 м 

(гребля №2). Перша частина примикає безпосередньо до водозабору будівлі 

ГЕС і має невелику кривизну в плані, друга закінчується біля острова (рис. 1, 

2). 
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Рис. 1. Загальний вигляд гідровузла Мигійської ГЕС 

 

Водозливна гребля №1 

Водозливна гребля №1 примикає безпосередньо до льодозахисної стінки 

водоприймача ГЕС (рис. 1). Побудована у 1924-1925 рр. разом з іншими 

спорудами станції. Ця гребля влаштована із кам’яної накиді, а верхова і 

низова грані греблі побудовані із монолітного бетону товщиною 0,2-0,4 м, 

укладеного безпосередньо на кам’яну накидь. Гребінь греблі має трикутну 

форму і не призначений для проїзду. Відмітка гребеню греблі ↓ГГ=55,39 м і 

прийнята на відмітці підлоги машинної зали будівлі ГЕС, з метою 

недопущення затоплення її під час повеней. 

Гребля №1 має невелику кривизну в плані з деяким розширенням 

примикаючої частини водосховища для забезпечення сприятливих умов при 

вході потоку до станції. Довжина греблі становить 71,5 м. 

Під час обстеження в середній частині греблі №1 виявлено часткове 

руйнування низового укосу на двох ділянках Д1 і Д2. Пошкоджена ділянка 

Д1 знаходиться на відстані 45,0 м від льодозахисної стінки водоприймача. 

Довжина цієї ділянки становить 10,0 м, ширина – 2,0 м, висота – 1,0 м. 

Ділянка Д2 знаходиться на відстані 58,0 м від льодозахисної стінки 

водоприймача ГЕС. Довжина цієї ділянки становить 6 м. пошкодження 

кріплення низового укосу водозливної греблі №1 на цій ділянці є незначним, 

проте для недопущення розвитку руйнувань у подальшій експлуатації об’єкта 

необхідно провести ремонт цієї ділянки греблі. 
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Рис. 2. Генеральний план гідровузла Мигійської ГЕС 
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Наявність зруйнованих ділянок викликана руйнуванням плити та 

бетонного упору і подальшим розмивом кам’яної накиді. 

Конструкція водозливної греблі №1 характерна тим, що кам’яна накидь, 

яка знаходиться в середині тіла греблі, не має в’яжучих (цементних чи 

інших) матеріалів і схильна до виносу дрібних фракцій накиді та подальшого 

осідання і руйнування накиді. В умовах зруйнованої бетонної захисної плити 

зверху накиді цей процес активно розвивається під час повеней та льодоходу. 

При цьому розміри зруйнованої частини збільшуються, а процес руйнування 

кам’яної накиді відбувається і під зруйнованою плитою кріплення низового 

укосу. 

 
Рис. 3. Пошкоджена ділянка Д1 водозливної греблі №1 

 

Водозливна гребля №2 

Гребля №2 примикає до греблі №1 і закінчується біля острова. 

Призначена для відгородження лівої протоки р. Південний Буг від правої з 

метою направлення більшої частини стоку ріки (до 60%) на агрегати ГЕС, 

побудована у 1955 р., довжина її дорівнює 135,2 м. Гребля складається із 

двох частин довжиною відповідно 80,0 та 55,2 м, розділених деформаційним 

швом. При цьому сумарна довжина напірного фронту, створеного греблями 

№1 і №2 складає 200,2 м, а сумарна довжина гребель з врахуванням 

кінцевого заокруглення греблі №1 (який не несе напору і має дожину 6,5 м) 

дорівнює 206,7 м. 

Водозливна гребля №2 влаштована із бутової накиді на цементному 

розчині. На першому етапі відмітка гребеню дорівнювала 54,5 м. Тоді гребля 

мала нахилену верхову грань з коефіцієнтом укосу m
в
=1,0 та низову 

водозливну грань, окреслену за координатами Крігера-Офіцерова. В процесі 

експлуатації Мигіївської ГЕС було визнано доцільним збільшити значення 

відмітки гребеню греблі №2 до величини 55,0 м, що на перших порах 

здійснювалося за допомогою дерев’яних щитів, які встановлювалися на 

гребені греблі. В результаті реконструкції гідровузла у 1961 р. гребля №2 
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була реконструйована з нарощенням бетонного оголовка до відмітки 55,0 м 

та влаштуванням на гребені горизонтальної вставки шириною 1,0 м. 

Спряження гребель №1 і №2 виконано у вигляді бетонного стояка. 

Результати проведених натурних обстежень показали, що гребля № 2 має 

істотні пошкодження. Значна частина греблі деформована, є тріщини, 

розломи і промоїни в тілі греблі та відповідне просідання окремих елементів. 

У багатьох місцях бетон зруйнований. У тілі греблі є три наскрізні поперечні 

розломи (Р1, Р2, Р3) дві великі промоїни в зоні гребеню (ПГ1, ПГ2), а також у 

трьох місцях руйнування підводної частини греблі біля дна з боку нижнього 

б’єфа (РД1, РД2, РД3). 

Через розломи та промоїни значна частина витрати води ріки протікає в 

нижній б’єф, непопадаючи на турбіни, що у великій мірі зменшує 

ефективність роботи ГЕС. Досить великим є розлом Р1, розташований на 

певній глибині від гребеню греблі з потужною течією води. У водосховищі 

перед цим розломом утворюється великий вир з вертикальною віссю 

обертання. Діаметр цього виру змінюється в часі і в окремі періоди доходить 

до 1,2 м (рис. 3). Віддалі від стояка, що розділяє греблі №1 і №2, до розломів 

Р1, Р2 і Р3 становлять відповідно 42, 45 і 80 м. 
 

а)  б)  

Рис. 3. Вири у водосховищі перед розломом греблі 

Перша промоїна гребеню греблі ПГ1 розташована на віддалі 47,0 м від 

стояка і має довжину 20,0 м (рис. 4). Глибина промоїни доходить до 1,1 м. Є 

просідання окремих елементів тіла греблі та вилучення із кладки каменів 

водним потоком. Верхня частина гребеню греблі, яка була нарощена у 

1961 р. практично повністю зруйнована. На поверхні споруди є залишки 

арматури та металевих стержнів, що з’єднували верхню і нижню частини 

оголовка. Уламки бетону та брили каменю знаходяться на дні нижнього і 

верхнього б’єфів. 

Друга промоїна гребеню греблі ПГ2 починається на віддалі 90 м від 

стояка і примикає до острова (рис. 4). Довжина промоїни дорівнює 45 м, а 

глибина доходить до 1,3 м, спостерігаються великі просідання і зміщення 

окремих елементів греблі. Значна частина оголовка зруйнована, а окремі 

елементи верхньої частини оголовка (добудованої у 1961 р.) зірвані водним 

потоком і знаходяться у нижньому буфі на віддалі 3-4 м від греблі. На 
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поверхні зруйнованої частини споруди є залишки арматури та металевих 

стержнів, що з’єднували нижню і верхню зони оголовка. На дні потоку 

спереду і позаду греблі є багато уламків бетону та брил каменю. 

 

а)  б)  

Рис. 4. Промоїни гребеню греблі № 2 

а) промоїна гребеню – ПГ1 б) промоїна гребеню – ПГ2 
 

Руйнування придонної частини водозливної греблі №2 РД1, РД2, РД3 

відбулися з боку нижнього б’єфа внаслідок силових дій водного потоку як 

відкритого наземного, так і підземного фільтраційного. Ці дії призвели до 

часткового руйнування основи споруди, виносу мілких фракцій ґрунту 

(суфозії) та наступного просідання і деформації окремих елементів кладки 

тіла греблі. Під час повеней та льодоходів, коли істотно збільшувалися 

швидкості і силові навантаження на елементи споруд, процес руйнування 

тіла греблі посилювався. При цьому руйнування поширювалися в глибину 

тіла греблі. Висота таких промоїн доходить до 1,0-1,2 м, але треба мати на 

увазі, що уламки кладки падають на дно, закриваючи при цьому уже раніше 

зруйновану частину греблі. Зверху промоїни є залишки арматури та 

металевих стержнів, що з’єднували нижню і верхню части тни водозливної 

греблі. 

Ширина зони розмиву тіла греблі (у глибину) становить 0,5-3,0 м. 

Нависання тіла греблі над підводними промоїнами є надзвичайно 

небезпечним для проведення більш детальних підводних обстежень. 

Водозливна гребля №2 в описаних зонах руйнування знаходиться в 

аварійному стані. Особливо небезпечним є місця спів падіння поверхневих і 

підводних розломів, де товщини існуючої конструкції є невеликими, а 

загроза повного руйнування тіла греблі є реальною. 

Висновки. 1. У ході візуального обстеження греблі Мигіївської ГЕС на р. 

Південний Буг виявлено та зафіксовано ряд дефектів і пошкоджень. 
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2. Оцінюючи стан водозливної греблі №1, можна зазначити, що у 

загальному гребля знаходиться у задовільному стані, а зруйновані ділянки Д1 

і Д2 потребують відповідного ремонту. 

3. Оцінюючи загальний стан водозливної греблі №2, можна відмітити, що 

позитивним моментом на цей час є те, що придонні зруйновані зони 

охоплюють лише частину ширини греблі і не є наскрізними. При цьому зараз 

немає надзвичайно небезпечної суцільної течії води із верхнього б’єфу у 

нижній. У випадку змикання поверхневих і підводних промоїн та прориву 

води верхнього б’єфу у нижній через донні промоїни руйнування греблі є 

неминучим і може відбутися у будь-який час. Для недопущення аварійної 

ситуації необхідно терміново провести капітальний ремонт водозливної 

греблі №2. 

4. Через дефекти, пошкодження, розломи та промоїни, що виникли в 

процесі експлуатації греблі, значна частина витрати води ріки протікає в 

нижній б’єф, не потрапляючи на турбіни, що у значній мірі знижує 

ефективність роботи ГЕС. 

5. Загальний технічний стан греблі Мигіївської ГЕС на р. Південний Буг 

характеризується таким чином: 

- гребля №1 – задовільний; 

- гребля №2 – непридатний до нормальної експлуатації. 
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