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Таблиця 4.2 – Дати настання останнього весняного морозу і першого осіннього морозу (дані 
Білгород-Дністровської метеостанції). 
Таблиця 4.3 – Дані переходу середньодобової температури повітря (дані Білгород-Дністровської 
метеостанції). 
Таблиця 4.4 – Середньорічна і річна кількість опадів (дані Білгород-Дністровської метеостанції). 
Таблиця 4.5 – Сезонний розподіл опадів (дані Білгород-Дністровської метеостанції). 
Таблиця 4.6 – Дані відносної вологості повітря (дані Білгород-Дністровської метеостанції). 
Таблиця 4.7 – Характеристики метеорологічної щогли. 
Таблиця 4.8 – Динаміка викидів в атмосферне повітря. 
Таблиця 4.9 – Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин (в кратності 
ГДК) в атмосферному повітрі. 
Таблиця 4.10 – Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Таблиця 4.11 – Характеристика потенційних забруднюючих речовин при виконанні будівельних 
робіт. 
Таблиця 4.12 – Рослини, що, вірогідно, можуть бути зустрінуті на території ділянок ВЕС і занесені 
до Червоної книги України. 
Таблиця 4.13 – Характеристика пунктів прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Білгород-Дністровської ВЕС (№№ згідно рис. 4.15). 
Таблиця 4.14 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Білгород-
Дністровської ВЕС  23-24.09 (№№ згідно рис. 4.16). 
Таблиця 4.15 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Білгород-
Дністровської ВЕС 15-16.10.2017 р. (№№ згідно рис. 4.17). 
Таблиця 4.16 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Білгород-
Дністровської ВЕС  02-03.11.2017 (№№ згідно рис. 4.18). 
Таблиця 4.17 – Характеристика голосової активності кажанів в межах Білгрод-Дністровської ВЕС 
восени 2017 р. 
Таблиця 4.18 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Дністровської 
ВЕС 27.03.2018 (№№ згідно рис. 4.19). 
Таблиця 4.19 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Дністровської 
ВЕС 28.03.2018 (№№ згідно рис. 4.20). 
Таблиця 4.20 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Дністровської 
ВЕС 23.04.2018 (№№ згідно рис. 4.21). 
Таблиця 4.21 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Дністровської 
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ВЕС 24.04.2018 (№№ згідно рис. 4.22). 
Таблиця 4.22 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Дністровської 
ВЕС 18.05.2018 (№№ згідно рис. 4.23). 
Таблиця 4.23 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Дністровської 
ВЕС 19.05.2018 (№№ згідно рис. 4.24). 
Таблиця 4.24 – Голосова активність кажанів в межах Дністровської ВЕС навесні 2018 р. 
Таблиця 4.25 – Перелік кажанів Одеської області. 
Таблиця 4.26 – Кажани, які підлягають особливій охороні на території Одеської області. 
Таблиця 4.27 – Видовий склад кажанів за результатами спостережень на території Дністровської 
ВЕС восени 2017-навесні 2018 років. 
Таблиця 4.28 – Кажани Одеської області в охоронних списках державного та міжнародного рівня*. 
Таблиця 4.29 – Розподіл і чисельність кажанів в Україні*. 
Таблиця 4.30 – Чисельність коловодних птахів 7-8.10.2010 р. у північній частині Дністровського 
лиману (Русєв І.Т., Щоголєв І.В. Результати обліків на окремих водно-болотних угіддях: Північна 
частина Дністровського лиману//Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического 
мониторинга. октябрь 2010. Азово-Черноморское побережье Украины.–2011.–Вып.6.–28с.). 
Таблиця 4.31 - Характеристика осінньої міграції птахів на Дністровській ВЕС та прилеглих 
територіях у 2017 році. 
Таблиця 4.32 – Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу в межах Дністровської 
ВЕС восени 2017 року. 
Таблиця 4.33 – Характеристика орнітокомплексів Дністровської ВЕС та прилеглих територій восени 
2017 року. 
Таблиця 4.34 – Результати обліку птахів у межах площадки Дністровської ВЕС 23.09.2017 р. 
(відповідно до картосхеми, рис. 4.27). 
Таблиця 4.35 – Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки Дністровської 
ВЕС 23.09.2017 р. (відповідно до картосхеми, рис. 4.28). 
Таблиця 4.36 – Поширення птахів в різних біотопах в межах Дністровської ВЕС, буферних зон та 
прилеглих територій. 
Таблиця 4.37 – Розподіл птахів функціональними зонами Дністровської ВЕС, буферних зон та 
прилеглих територій. 
Таблиця 4.38 – Основні напрямки осінньої міграції птахів в межах Дністровської ВЕС та на 
прилеглих територіях у 2017 р. 
Таблиця 4.39 – Характеристика висот міграційного прольоту птахів, зареєстрованих в межах 
Дністровської ВЕС та прилеглих територій восени 2017 р. 
Таблиця 4.40 – Види Червоної книги України за результатами обліків восени 2017 р. 
Таблиця 4.41 – Птахи Дністровської ВЕС в національних та міжнародних охоронних списках (осінь, 
2017). 
Таблиця 4.42 – Характеристика результатів досліджень на трьох пунктах спостережень у лютому 
2018 р. 
Таблиця 4.43 – Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під час 
маршрутних обліків. 
Таблиця 4.44 – Характеристика зимового орнітокомлексу на території Дністровської ВЕС у 2018 р. 
Таблиця 4.45 – Таксономічна характеристика зимового орнітокомплексу в межах Дністровської ВЕС 
у лютому 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час маршрутних обліків). 
Таблиця 4.46 – Основні напрямки переміщень птахів у межах Дністровської ВЕС взимку 2018 р. 
Таблиця 4.47 – Характеристика основних висот перельотів птахів у межах Дністровської ВЕС 
взимку 2018 р. 
Таблиця 4.48 – Види птахів Червоної книги України за результатами обліків взимку 2018 р. 
Таблиця 4.49 – Розподілення видів птахів, зустрінутих взимку 2018 року, за категоріями 
природоохоронних списків. 
Таблиця 4.50 – Розподілення видів птахів, зустрінутих взимку 2018 р., за кількістю 
природоохоронних списків. 
Таблиця 4.51 – Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у березні 2018р. 
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Таблиця 4.52 – Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у квітні 2018 р. 
Таблиця 4.53 – Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під час 
маршрутних обліків. 
Таблиця 4.54 - Характеристика весняного орнітокомплексу в межах Дністровської ВЕС у 2018 р. 
Таблиця 4.55 – Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу в межах Дністровської 
ВЕС навесні 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час маршрутних 
обліків). 
Таблиця 4.56 – Напрямки весняної міграції птахів у межах Дністровської ВЕС у 2018 р. 
Таблиця 4.57 – Висоти весняної міграції птахів у межах Дністровської ВЕС у 2018 р. 
Таблиця 4.58 – Птахи Червоної книги України за результатами обліків навесні 2018 року. 
Таблиця 4.59 – Розподілення видів птахів, зустрінутих під час весняної міграції 2018 року, за 
категоріями природоохоронних списків. 
Таблиця 4.60 – Розподілення видів птахів, зустрінутих під час весняної міграції 2018 р., за кількістю 
природоохоронних списків. 
Таблиця 4.61 – Характеристика результатів досліджень на трьох пунктах спостережень у травні 2018 
р. 
Таблиця4.62 – Гніздовий орнітокомплекс Дністровської ВЕС у 2018 р. 
Таблиця 4.63 – Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під час 
маршрутних обліків. 
Таблиця 4.64 – Видове різноманіття орнітокомплексу Дністровської ВЕС у гніздовий період 2018 р. 
Таблиця 4.65 – Таксономічна характеристика гніздового орнітокомплексу в межах Дністровської 
ВЕС у травні 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час маршрутних 
обліків). 
Таблиця 4.66 – Основні напрямки переміщень птахів у межах Дністровської ВЕС у гніздовий період 
2018 р. 
Таблиця 4.67 - Характеристика основних висот перельотів птахів у межах Дністровської ВЕС у 
гніздовий період 2018 р. 
Таблиця 4.68 – Види птахів Червоної книги України у гніздовий період 2018 р. 
Таблиця 4.69 – Розподілення видів птахів, зустрінутих у гніздовий період 2018 року, за категоріями 
природоохоронних списків. 
Таблиця 4.70 – Розподілення видів птахів, зустрінутих у гніздовий період 2018 р., за кількістю 
природоохоронних списків. 
Таблиця 4.71 – Тварини, що, вірогідно, можуть бути зустрінуті на території ділянок ВЕС і занесені 
до Червоної книги України. 
Таблиця 6.1 - Номенклатура і характеристики технічних засобів, що забезпечують виконання 
будівельно-монтажних робіт (типовий  пусковий комплекс). 
Таблиця 6.2 - Характеристики показників емісії пилу при перевантаженні і зберіганні шлаку. 
Таблиця 6.3 - Характеристики показників емісії пилу при перевезенні шлаку самоскидом «Scania» 
P380. 
Таблиця 6.4 - Характеристики показників емісії пилу при перевезенні земельної маси самоскидом 
«Scania» P380. 
Таблиця 6.5 - Характеристики показників емісії пилу при доставці бетону по гравійно-щебеневому 
полотну дороги авто бетонозмішувача. 
Таблиця 6.6 – Значення усереднених питомих викидів шкідливих речовин автомобілями при русі 
(г/кг палива). 
Таблиця 6.7 – Значення коефіцієнтів впливу на питомі викиди технічного стану автомобілів (𝐾𝑗

𝜏). 
Таблиця 6.8– Базові лінійні норми витрат палива (л/100 км шляху). 
Таблиця 6.9- Розрахункові потужності викидів забруднюючих речовин рухомими автотранспортними 
засобами. 
Таблиця 6.10 - Значення усереднених питомих викидів шкідливих речовин автотранспортом (г/кг 
палива). 
Таблиця 6.11 – Витрати дизельного палива будівельними машинами за 20-ти хвилинний інтервал 
роботи. 
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Таблиця 6.12 - Розрахункові потужності викидів забруднюючих речовин будівельно-дорожніми 
машинами. 
Таблиця 6.13 - Зведені дані за потужностями джерел викидів типового пускового комплексу. 
Таблиця 6.14 - Зведені дані за потужностями джерел викидів при електрозварювальних роботах 
типового пускового комплексу. 
Таблиця 6.15 - Доцільність проведення розрахунків розсіювання при будівництві типового пускового 
комплексу. 
Таблиця 6.16 - Метеорологічні характеристики, які визначають умови розсіювання забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі. 
Таблиця 6.17 - Характеристики контрольних точок. 
Таблиця 6.18 – Результати розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій 
забруднюючих речовин при будівництві ІІ та ІІІ пускового комплексу (будівельний майданчик з 
північної сторони вітрополя). 
Таблиця 6.19 – Результати розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій 
забруднюючих речовин при будівництві І та ІІІ пускового комплексу (будівельний майданчик в центрі 
вітрополя). 
Таблиця 6.20 – Результати розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій 
забруднюючих речовин при будівництві ІІ та ІІІ пускового комплексу (будівельний майданчик на 
півдні вітрополя). 
Таблиця 6.21 – Час виживання патогенних мікроорганізмів залежно від гідрогеологічних умов. 
Таблиця 6.22 - Розподіл території за функціональним використанням. 
Таблиця 6.23 - Дані щодо площ ділянок, зайнятих фізичними структурами Проекту. 
Таблиця 6.24 – Залежність біологічних ефектів від щільності наведеного в тілі струму. 
Таблиця 6.25 – Граничні припустимі рівні впливу електричного поля, створюваного повітряними 
лініями змінного струму 330 кВ і вище в землі (№ 2971-84). 
Таблиця 6.26 – Нормована й еквівалентна напруженість електричного поля промислової частоти. 
Таблиця 6.27 – Припустимі рівні впливу магнітного поля промислової частоти для виробничих умов. 
Таблиця 6.28 – Тимчасові гранично допустимі рівні магнітного поля промислової частоти на висоті 
0,5 м від поверхні землі або від підлоги. 
Таблиця 6.29 – Нормована й еквівалентна напруженість магнітного поля промислової частоти. 
Таблиця 6.30 - Витяг з таблиці 8.5а* ДБН 360-92** - охоронні і санітарно-захисні зони ПЛ. 
Таблиця 6.31 – Нормативні граничнодопустимі еквівалентні і максимальні рівні шуму. 
Таблиця 6.32 – Параметри ВЕУ, які розглядаються для встановлення, використані при розрахунку 
поширення шуму. 
Таблиця 6.33 – Кліматичні характеристики за найбільш несприятливим сценарієм (зимовий період). 
Таблиця 6.34 – Рівні шуму від ВЕУ біля населених пунктів, розташованих поблизу ВЕС  
(за умови установки ВЕУ типу Nordex N131, потужністю 3,9 МВт). 
Таблиця 7.1 – Періодичність і параметри контролювання джерел забрудненості під час моніторингу 
в період будівництва ВЕС. 
Таблиця 7.2 – Періодичність і параметри контролювання джерел забрудненості під час моніторингу 
в період експлуатування ВЕС. 
Таблиця 7.3 – Сировинні, земельні, водні та енергетичні використовувані ресурси. 
Таблиця 7.4 - Відходи при монтажі і експлуатації ВЕУ. 
Таблиця 7.5 - Передбачувана кількість відходів при експлуатації об’єкту. 
Таблиця 8.1 - Заходи попередження і завдання, які будуть досягнуті ТОВ «Дністровська ВЕС» та 
підрядником з будівництва. 
Таблиця 8.2 – Попереджувальні заходи з боку підрядника з будівництва та їх мета. 
Таблиця 8.3 – Норми площ санітарно-побутових приміщень. 
Таблиця 8.4- Потенційні види руйнування вітрогенераторів. 
Таблиця 8.5 - Надійність (кількість відмов на рік) окремих компоненті вітрогенераторів. 
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Рисунки 
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1. ВСТУП 

 
В зв’язку з стратегічним курсом України на приєднання до Європейського Союзу одним із 

завдань вітчизняної енергетики є досягнення долі відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) у 
загальному енергобалансі країни до 11%. Декарбонізація енергетики набуває більшого впливу з 
точки зору запобігання зміні клімату, що вливає на формування балансу енергогенеруючих 
потужностей. Набуття чинності «Паризькою угодою» вимагає від міжнародної спільноти вжиття 
рішучих консолідованих заходів із протидії процесу глобального потепління на Землі. Важливу роль 
у виконанні цього завдання в Україні буде відігравати вітрова енергетика з найменшим рівнем 
викидів парникових газів.  

Україна має істотний потенціал розвитку вітроенергетики. Найбільш перспективними для її 
розвитку є південні та південно-східні регіони країни, де середня швидкість вітру перевищує 5 м/с. 
За даними Енергетичної стратегії України на період до 2035р. «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність», затв. Розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017 р. № 605-р, - потенціал 
для розвитку вітрогенерації в Україні, за різними оцінками, може досягати 10-15 ГВт. Проте, цей 
потенціал нині не використовується. Україна істотно відстає від світових тенденцій. В 2009 р. в 
Україні діяли лише 12 державних вітряних електростанцій (ВЕС) із сумарною встановленою 
потужністю 94 МВт, що становило лише 0,2% від загального обсягу генеруючих потужностей в 
Україні. Устаткування старих державних ВЕС не відповідає сучасним нормам ефективності, оскільки 
більша його частина була вироблена з використанням технологій 80-х років минулого сторіччя. Ще 
одна причина такого низького рівня встановлених потужностей полягає в тому, що до 2009 р., коли 
було введено «зелений тариф», були відсутні стимули для потенційних інвесторів. Сьогодні «зелений 
тариф» - забезпечує рентабельність виробництва електроенергії з нетрадиційних та поновлюваних 
джерел. Стимулювання розвитку ВДЕ в Україні сприяє, у подальшому, зниженню вартості їх 
будівництва за рахунок напрацювання досвіду. Станом на кінець 2017р. в Україні великого значення 
набували інвестпроекти будівництва ВЕС з вітроагрегатами з великою (більше 1 МВт) одиничною 
встановленою потужністю. 

На першому етапі реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035р. (ЕСУ) 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затв. Розпорядженням КМУ від 18 серпня 
2017р. № 605-р, - очікується досягнути радикального прогресу у сфері відновлюваних джерел 
електроенергії (ВДЕ) через збільшення їх частки у кінцевому споживанні до 11% (8% від загального 
первинного постачання енергії (ЗППЕ) за рахунок проведення стабільної та прогнозованої політики у 
сфері стимулювання розвитку ВДЕ та у сфері залучення інвестицій.  

З огляду на певну обмеженість викопних енергоресурсів в Україні, у 2015 році показник 
імпортозалежності країни становив, з урахуванням постачання ядерного палива, 51,6%, що становить 
істотний ризик для енергетичної безпеки держави. Питання зменшення імпортозалежності – один із 
ключових пріоритетів ЕСУ. Прогнозується, що частка імпортних компонентів у ЗППЕ знизиться до 
<50% вже до 2020 року та до <33% у 2025-2035 рр., зокрема, завдяки розвитку ВЕС та підвищенню 
енергоефективності з дотриманням високих екологічних стандартів.  

Завданнями Держави є запровадження механізмів залучення інвестицій для реалізації 
програми заміщення застарілих потужностей з генерації електроенергії, що мають бути виведені з 
експлуатації, новою високоефективною енергетичною інфраструктурою; підвищення рівня 
корпоративного управління суб’єктів господарювання та їх спроможності використовувати доступні 
інструменти внутрішнього та зовнішнього ринків капіталу й ресурсів енергетичного ринку України. 
У результаті системної трансформації енергетична інфраструктура України з врахуванням реалізації 
проектів ВЕС - має стати гнучким інструментом системи енергетичної безпеки України, базисом 
надійного енергозабезпечення споживачів та ланкою системи безпеки постачань електроенергії до 
ЄС зі східного напрямку.  

 
1.1. Опис проекту 

Проектом передбачено будівництво і експлуатація Дністровської Вітроелектростанції 
(Дністровської ВЕС) загальною встановленою потужністю 150 МВт та внутрішніх ліній 
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електропередачі в межах вітрополя ВЕС. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок 
місцевого відновлюваного джерела енергії – вітру, орієнтовний термін експлуатації ВЕС – 25 років 
(може бути продовжений в залежності від технічних характеристик обраного типу основного 
обладнання ВЕС). 

Основним обладнанням для данного проекту є вітрові турбіни. Вітроустановки мають 
відповідні сертифікати якості по міжнародним стандартам ISO 9001 та IЕС 61400-12-1. Основні 
компоненти Проекту ВЕС наведені на рисунку 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Основні компоненти Проекту Дністровської ВЕС 
 

Планована діяльність з будівництва та експлуатації Дністровської вітроелектростанції 
належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п.4) ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля». У частині другій статті 49 Закону України «Про охорону земель» зазначається, 
що розміщення об'єктів, які можуть справляти вплив на екологічний стан і якість земельних ресурсів, 
проводиться з урахуванням результатів інтегральної оцінки  цього  впливу і розробки відповідних 
заходів щодо запобігання небезпечним екологічним і санітарно-гігієнічним наслідкам та 
раціонального використання  і охорони земель лише після здійснення оцінки впливу на довкілля в 
порядку, визначеному законом. Слід відзначити, що згідно чинного законодавства, ОВД слід 
розпочинати та проводити на самій ранній стадії проектного циклу, оскільки резільтати ОВД 
використовуються для потреб зміни цільового призначення земель сільськогосподарського 
призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у 
частинах 2 та 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), тому ТОВ «Дністровська 
ВЕС» у Білгород-Дністровському районі Одеської області розпочало процедуру ОВД на самому 
ранньому етапі, з метою дотримання всіх вимог земельного та природоохоронного законодавства при 
оформленні містобудівної, землевпорядної та проектної документації.  

Наміри розміщення комплексу споруд Дністровської ВЕС орієнтовною потужністю 150 МВт в 
Білгород-Дністровському районі Одеської області, в рамках стратегічного курсу України на 
приєднання до Європейського Союзу, виконуватимуть стратегічні завдання вітчизняної енергетики 
по досягненню долі відновлювальних джерел енергії у загальному енергобалансі країни до 11%, 
відповідають стратегічним положенням містобудівної документації на регіональному рівні, 
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затвердженій в Білгород-Дністровському районі, а саме - «Схемі планування території Білгород-
Дністровського району», затвердженої рішенням Білгород-Дністровської районної ради від 
28.04.2012р. за №256-VI, де у розділі «Енергопостачання» зазначено про необхідність розвитку 
альтернативних видів енергетики: вітрової та сонячної, й наближатимуть показники 
енергоефективності та енергогенерації на території Білгород-Дністровського району Одеської області 
до стратегічних цілей України, зазначених в «Енергетичній стратегії України на період до 2035р. 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженій розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 18 серпня 2017р. за № 605-р. 

Орієнтовні (на момент розробки ОВД) техніко-економічні показники Дністровська ВЕС у 
Білгород-Дністровському районі Одеської області (рекомендований варіант) наведено в таблиці 1.1. 

 
Таблиця 1.1 – Орієнтовні техніко-економічні показники Дністровська ВЕС  

(рекомендований варіант, на момент розробки ОВД) 
 

Показник Одиниці 
виміру Загалом  

Відповідно до черг будівництва 

Черга 1 Черга 2 Черга 3 

Вид будівництва – нове будівництво 

Клас наслідків – СС2 

Тип ВЕУ - General Electric GE137-3,6; General Electric GE 134-3.6 MW; Nordex N131-3.9 MW;  
Vestas V136-4.0 MW; Envision EN 110 2.5 MW 

Встановлена потужність ВЕС МВт 150 40 60 50 

Одинична потужність ВЕУ МВт 2,5 - 4,0 2,5 - 4,0 2,5 - 4,0 2,5 - 4,0 

Кількість ВЕУ* шт. 38-60 10-16 15-24 13-20 

Площа ділянок**  (ВЕУ та ПС 
ВЕС), у т.ч.: 

- долгострокова оренда 
- долгостроковий 

сервітут на підстанцію 
- долгостроковий 

сервітут на КЛ 110кВ  
- сервітут на перідод 

будіницьтсва  

га  

    

12,1-22,2 3,2-5,9 4,8-8,9 4,1-7,4 

1,3 1,3 0 0 

0,6 0,6 0 0 

7,6-15,0 2,0-4,0 3,0-6,0 2,6-5,0 

Річний розрахунковий обсяг 
виробленої електроенергії 

тис. 
кВт·год 

525  140 210 175 

Тривалість будівництва місяць 23 10 5 8 

* Уточнюється проектом в залежності від одиничної потужності ВЕУ 
** Уточнюється проектом в залежності від кількості ВЕУ 
 
 

1.2. Вигоди від впровадження проекту 

Впровадження проекту Дністровської ВЕС в Білгород-Дністровському районі дозволить 
виробляти електроенергію для надійного енергозабезпечення півдня Одеської області України та 
зменшення залежності півдня Одеської області України від зовнішніх джерел енергії̈. 

Одеська область, а особливо її південна частина, не має достатньої потужності генерації 
електроенергії з власних джерел, еквівалентної рівню споживання електроенергії 
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домогосподарствами, комунально-побутовими та промисловими споживачами. Південь Одеської 
області не можна назвати енергонезалежним. На всій області є лише одна традиційна електростанція 
- Одеська ТЕЦ. Зараз вона має потужності менше 32 МВт, і не здатна задовольнити споживчі потреби 
навіть одного району Одеси, а там більше - області. Крім того, Одеська ТЕЦ виробляє 
електроенергію лише в період опалювального сезону. Одеса і велика частина півдня області 
отримують електроенергію, в основному, від Південноукраїнської АЕС. Південно-західні райони 
Одеської області живляться від Молдавської ГРЕС, розташованої на території невизнаного 
Придністров'я і російської компанії «Інтер РАО ЄЕС». Розподіляє енергію основна підстанція - в 
Арцизі, замикаючи на собі основну частину енергопотоку. Таким чином, обвішай південь Одеської 
області на даному етапі частково знаходиться в «енергетичній безвиході», оскільки відсутня 
можливість «перетікання» сюди електроенергії з інших місць і джерел. Щоб забезпечити південь 
Одеської області безперебійними джерелами енергопостачання, в регіоні шукають альтернативні 
джерела генерації електроенергії. Так, з 2012 року на півдні Одеської області побудовано п'ять 
великих сонячних електростанцій загальною потужністю 218 МВт. Планується введення в 
експлуатацію ще трьох сонячних станцій загальною потужністю в 86 МВт в Окнянському, 
Іванівському і Арцизському районах. Але сонячні електростанції можуть виробляти електроенергію 
лише вдень та в обмеженому обсязі в зимовий період. Більше того, у похмуру погоду вони втрачають 
до 40-50% потужності. Оскільки Одеська область має великий потенціал для вітроелектростанцій, 
особливо в Білгород-Дністровському районі, в якому наразі відсутні ВЕС, прийнято рішення оцінки 
впливів на довкілля щодо розміщення Дністровської ВЕС загальною потужністю 150 МВт. Наміри 
реалізації проекту відповідають Розпорядженню Кабінету Міністрів України від 25.11.2015р. №1228-
р «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року», Розпорядженню 
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N902-р «Про Національний план дій з 
відновлюваної енергетики на період до 2020 року», Розпорядженню Кабінету Міністрів України від 
17.12.08р. №1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоресурсів», Енергетичній стратегії України на період до 2035р. «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність», затв. Розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017 р. №605-р, Закону України 
№ 514-VIII від 04.06.2015р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії». 

Реалізація проектних рішень ТОВ «Дністровська вітроелектростанція» з виробництва 
електроенергії за рахунок вітру (будівництво та експлуатація ВЕС) дозволить покращити стан 
навколишнього природного середовища в цілому за рахунок скорочення викидів парникових газів у 
атмосферу, забезпечити регіон півдня Одеської області «зеленою», екологічно безпечною з точки зору 
забруднення довкілля електроенергією, створити нові робочі місця й завести прямі інвестиції в 
місцеву економіку для багатопланового розвитку регіону. 
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2. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДФЯЛЬНОСТІ 

2.1. Опис місця провадження планової діяльності 

 
Будівництво Дністровської ВЕС планується в Білгород-Дністровському районі Одеської 

області за межами населених пунктів с. Старокозаче, с. Козацьке Старокозацької сільської ради 
(Старокозацької ОТГ), с. Молога Мологівської сільської ради (Мологівської ОТГ), с. Семенівки 
Семенівської сільської ради та с. Удобне Маяківської сільської ради (Маяківської ОТГ).  

Плановане цільове призначення земель – 14.01 «розміщення, будівництво, експлуатація та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій». 

Ділянка запланованої ВЕС розташована вздовж північно-західного берегу Дністровського 
лиману, на півночі майже впритул до кордону з Молдовою, а на півдні - доходячи до с. Молога. План 
розміщення проектної території площадки Дністровської ВЕС наведено на рисунку 2.1. 

Ділянку вітропарку перетинає автострада Одеса-Ізмаїл (Е 87) та дорога місцевого значення, 
яка проходить практично крізь всю площадку ВЕС. Протяжність майданчика з північного заходу на 
південний схід складає 28 км, маючи найбільшу ширину у 7,5 км, однак, на більшій своїй частині 3-4 
км. Загальна площа території ВЕС приблизно складає 96 км.кв.  
 

 
 

Рисунок 2.1 – План розміщення проектної території площадки розміщення ВЕУ в складі 
Дністровської ВЕС 

 
Місцевість представлена богарною ріллею, насадженнями винограду, перемежованими 

полезахисними лісосмугами. Серед видів діяльності домінує сільськогосподарське виробництво. 
При розміщенні об’єктів враховувалася охоронна зона 400 м по обидва боки від існуючих 

автошляхів та зона 210 м по обидва боки від існуючих повітряних ліній електропередачі. 
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Ландшафтно - екологічна характеристика регіонального природного комплексу 
Місцевість являє собою відносно рівне плато з ухилом в один бік у південно-східному 

напрямку з абсолютними відмітками від 120,0 до 98,0 м 
По своєму географічному положенню Білгород - Дністровський район з двох сторін оточений 

водними екосистемами – на півдні побережжям Чорного моря, на сході - Дністровським лиманом. 
Інші території району представлені сільськогосподарськими угіддями. В межах проектної території 
(включаючи і 2 –х км буферні зони) знаходяться 4 основних типи природних та антропогенних 
комплексів: 

а) природний комплекс узбережжя Дністровського лиману; 
б) балочна мережа з ярами різної глибини; 
в) сільськогосподарські угіддя; 
г) антропогенно - трансформовані біотопи, населені пункти.  
Територія площадки Дністровської ВЕС представлена виключно сільськогосподарськими 

полями, відокремленими між собою штучними лісосмугами, які сформовані деревними породами та 
кущами. Домінуючими культурами на полях на 2011-2012 роки є зернові, озимий ріпак та бобові. 
Лісосмуги сформовані, головним чином, із ясеня звичайного (Fraxinus excelsior L.), в`яза звичайного 
(Ulmus laevis Pall.), софори японської (Styphnolobium japonicum (L.) Schott), акцієї білої (Robinia 
pseudoacacia L.), гледичії колючої (Gleditsia triacanthos L.), горіха волоського (Juglans regia L.), дуба 
звичайного (Quercus robur L.) тощо. У цілому вони не постраждали від несанкціонованих рубок та 
мають зрілий високий деревостан. Лісосмуги, які віддалені від населених пунктів і не піддані 
пасовищному навантаженню, мають підлісок, захаращені хмизом. 

Типовими для регіонального ландшафту є байрачні ліси. Вони збереглися на території області 
у балках (байраках), ярах, на схилах біля узбережжя Дністровського лиману. Основними видами є 
невисокі дерева та посухостійки кущі: глід, шипшина, терен, степова вишня. Дуже часто в таких 
балках навесні цвітуть великі за площею популяції рідкісних ефемероїдів, які охороняються. 

У межах проектної території знаходяться штучні лісові насадження, які представлені на 
окремих територіях відносно значними за площею ділянками. 

 
Землеустрій 
У частині другій статті 49 Закону України «Про охорону земель» зазначається, що розміщення 

об'єктів, які можуть справляти вплив на екологічний стан і якість земельних ресурсів, проводиться з 
урахуванням результатів інтегральної оцінки  цього  впливу і розробки відповідних заходів щодо 
запобігання небезпечним екологічним і санітарно-гігієнічним наслідкам та раціонального 
використання і охорони земель лише після здійснення оцінки впливу на довкілля в порядку, 
визначеному законом. Слід відзначити, що згідно чинного законодавства, ОВД слід розпочинати та 
проводити на самій ранній стадії проектного циклу, оскільки резільтати ОВД використовуються для 
потреб зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове 
призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах 2 та 3 статті 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), тому ТОВ «Дністровська ВЕС» у Білгород-
Дністровському районі Одеської області розпочало процедуру ОВД на самому ранньому етапі, з 
метою дотримання всіх вимог земельного та природоохоронного законодавства при оформленні 
містобудівної, землевпорядної та проектної документації.  

Всі об’єкти проектної Дністровської ВЕС розташовані на території Білгород-Дністровського 
району Одеської області на землях с. Старокозаче, с. Козацьке Старокозацької сільської ради 
(Старокозацької ОТГ), с. Молога Мологівської сільської ради (Мологівської ОТГ), с. Семенівки 
Семенівської сільської ради та с. Удобне Маяківської сільської ради (Маяківської ОТГ) 

Усі ділянки під фундаменти та платформи ВЕУ відносяться до сільськогосподарських земель 
комунальної власності. Для цих ділянок передбачено процедуру відведення в оренду Замовнику 
після зміни їх цільового призначення на землі енергетики. Наміри розміщення комплексу споруд 
Дністровської ВЕС орієнтовною потужністю 150 МВт в Білгород-Дністровському районі Одеської 
області, відповідають стратегічним положенням містобудівної документації на регіональному рівні, 
затвердженій в Білгород-Дністровському районі, а саме - «Схемі планування території Білгород-
Дністровського району», затвердженої рішенням Білгород-Дністровської районної ради від 
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28.04.2012р. за №256-VI, де у розділі «Енергопостачання» зазначено про необхідність розвитку 
альтернативних видів енергетики: вітрової та сонячної, й наближатимуть показники 
енергоефективності та енергогенерації на території Білгород-Дністровського району Одеської області 
до стратегічних цілей України, зазначених в «Енергетичній стратегії України на період до 2035р. 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженій розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 18 серпня 2017р. за № 605-р. 

Оформлення постійних та тимчасових сервітутів, у т.ч. для об’єктів лінійно-транспортної 
інфраструктури, передбачає процедуру укладання договорів безпосередньо з приватними 
власниками, з сільскими радами та обласним управлінням Держгеокадастру або отримання згоди на 
розміщення об’єктів лінійно-транспортної інфраструктури у випадку неможливості укладання 
договорів сервітутів з будь-яких причин. 

Загальна площа досліджуваного в процесі девеломпенту масиву (вітрополя), де планується 
розмістити ВЕС, становить близька 6800 га. Площа ділянки, необхідна для розміщення однієї 
вітроенергетичної установки з платформою, яка використовуватиметься на праві оренди впродовж 
усього терміну експлуатації ВЕС, становить до 0,37 га. Площа земельної ділянки на праві сервітуту, 
необхідної для забезпечення будівництва однієї ВЕУ, становить до 0,25 га. 

 

Таблиця 1.2 – Потреба у земельних площах 
 

Об’єкт К-ть Форма власності/ 
розпорядник земель 

Загальна 
площа, 

га* 

Тип відведення 
земельних ділянок 

ВЕУ (платформи) 38-60 од.  Комунальна власність 12,1-22,2 Довгострокова оренда 

ПС ВЕС 1 од. 
Приватна власність/ 

громадяни 
1,3 Довгостроковий 

сервітут 

Підземна кабельна лінія 
110кВ  2,9 км Комунальна власність 0,6 Довгостроковий 

сервітут 

Тимчасова транспортна 
інфраструктура на період 

будіницьства 
- 

Приватна власність/ 
громадяни 

7,6-15,0 Тимчасовий сервітут 

Загалом, га: 
- Долгострокове користування 

- Користування на період будіницьства 

 

 
14,0-24,1 
 

7,6-15,0 
- 

* Уточнюється проектом в залежності від одиничної потужності ВЕУ та кількості ВЕУ 
 
 

2.2. Цілі планової діяльності 

Метою будівництва запланованої Дністровської ВЕС в Білгород-Дністровському районі є 
вироблення електроенергії̈ для надійного енергозабезпечення півдня Одеської області України та 
зменшення залежності півдня Одеської області України від зовнішніх джерел енергії. Щорічна 
генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 525 000 МВт*год. 

 
 

2.3. Основні характеристики планованої діяльності 

В залежності від системи збору потужностей усі ВЕУ об’єднуються у сім груп (при 
розташуванні 60 одиниць ВЕУ потужністю по 2,5 МВт): 

• Група 1: ВЕУ 1, 5a, 7a, 14a,14b; 
• Група 2: ВЕУ 2, 4 , 6, 11a, 11, 10, 12, 13; 
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• Група 3: ВЕУ 15, 18, 18a, 19, 20, 20b, 26, 29, 29b; 
• Група 4: ВЕУ 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 32, 33, 33a, 33b; 
• Група 5: ВЕУ 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 31b, 31c; 
• Група 6: ВЕУ 34, 34a, 34b, 34c, 34e, 35; 
• Група 7: ВЕУ 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 40a, 40b, 41, 42, 43. 
Будівництво об’єкта планується виконувати трьома чергами без виділення пускових 

комплексів: 
 Черга 1: ПС ВЕС з встановленням одного трансформатора (Т1), КЛ 110 кВ, групи ВЕУ 

1-2 та частково 3 з відповідними ділянками технологічних доріг та кабельних мереж; 
 Черга 2: Встановленням другого трансформатора (Т2), групи ВЕУ 3-4 та частково 5 з 

відповідними ділянками технологічних доріг та кабельних мереж. 
 Черга 3: Встановленням третього трансформатора (Т3), КЛ 110 кВ, групи ВЕУ 5-7 з 

відповідними ділянками технологічних доріг та кабельних мереж. 
Перелік об’єктів Дністровської ВЕС наведено у табл. 2.1. 

 
Таблиця 2.1 – Перелік об’єктів Дністровської ВЕС 

 
№ 
п/п Найменування Кількість/ 

Протяжність 
1. ВЕУ (в т. ч. платформи) 38-60 од. 
2. ПС ВЕС 1 од. 
3. Підземна кабельна лінія 110 кВ  2,9 км 
4. Кабельні мережі підземного закладання 38-45 км 

 
Відомість координат розміщення вітроенергетичних установок (ВЕУ) в системі WGS-84 

наведені у таблиці 2.2. 
 

Таблиця 2.2 – Відомість координат розміщення вітроенергетичних установок (ВЕУ) в системі  
WGS-84 

 

Номенклатура ВЕУ Широта Довгота 

1 2 3 

Перша черга будівництва* 

N16         46,326184             30,051029    

N20         46,317001             30,032605    

N26         46,305736             30,047217    

N29         46,299600             30,043303    

N30         46,296081             30,069308    

N30a         46,298159             30,074152    

N30b         46,288243             30,061327    

N30c         46,286576             30,071242    

N32         46,288604             30,090490    

N33         46,280212             30,083971    

N33b         46,280709             30,094431    

Друга черга будівництва* 

N10         46,369079             30,064709    

N11         46,367077             30,051937    

N11a         46,366102             30,032843    
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N12         46,360424             30,063298    

N13         46,356803             30,072408    

N34         46,244849             30,131096    

N34a         46,252955             30,142836    

N34b         46,258962             30,143615    

N34c         46,258094             30,152595    

N35         46,251071             30,163805    

N39         46,219914             30,197901    

N40         46,216023             30,193912    

N40a         46,215202             30,181457    

N40b         46,218834             30,165482    

N41         46,213333             30,211841    

N42         46,208139             30,207281    

N43         46,209150             30,217460    

Третя черга будівництва* 

N17         46,323923             30,061603    

N21         46,314047             30,069499    

N22         46,316185             30,083287    

N23         46,310357             30,075063    

N24         46,311425             30,083203    

N25         46,311263             30,097134    

N27         46,306938             30,086600    

N28         46,302250             30,093024    

N29b         46,299437             30,052597    

N30d         46,276742             30,057347    

N31         46,296555             30,097111    

N31b         46,297752             30,102874    

N31c         46,293041             30,104335    

N33a         46,277987             30,076120    

Резерв** 

N01         46,381247             29,961961    

N02         46,380120             30,002459    

N04         46,378061             30,011274    

N05a         46,372598             29,962077    

N06         46,371837             30,007780    

N07a         46,364832             29,964874    

N14a         46,340761             30,019461    

N14b         46,347192             30,009868    

N15         46,328193             30,026260    

N18         46,323524             30,015025    

N18a         46,324978             30,034877    

N19         46,321348             30,028850    

N20b         46,318432             30,043894    

N34e         46,250800             30,126909    
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N36         46,229292             30,143016    

N37         46,225760             30,155018    

N38         46,233914             30,164026    

N38a         46,237901             30,169680    
* поділ по чергах за умови встановлення ВЕУ потужністю 3.6 МВт. ** - резерв – за умови встановлення ВЕУ потужністю 
2.5 МВт. 
 
 

2.3.1. Суб’єкт господарювання 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІСТРОВСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ». 

Юридична адреса: 04053, м.Київ, вул. Січових стрільців, буд.37-41, 3-й поверх, контактний 
номер телефону +38 (066) 884-29-90. 

Керівник: директор – Грищенко Дмитро Іванович. 
 
2.3.2. Тип обладнання, технічні характеристики 

Основним обладнанням для даного проекту є вітрові турбіни. Вітроустановки мають 
відповідні сертифікати якості по міжнародним стандартам ISO 9001 та IЕС 61400-12-1.  

В рамках реалізації проекту передбачається встановлення, в залежності від виробника 
обладнання від 60 до 38 сучасних вітротурбін (ВЕУ) одиничною потужністю від 2,5 МВт до 4,0 МВт.  

Проектом розглядається 5 типів вітротурбін. Основна технічна характеристика ВЕУ наведена 
в табл.2.3. 
 

Таблиця 2.3 – Основна технічна характеристика ВЕУ, які розглядаються проектом 
 

Тип ВЕУ (виробник) Потужність, МВт Висота щоли, м Діаметр ротора, м 
1 2 3 4 

GE 134-3.6 MW 3,6 131 134 
GE 137-3.83 MW 3,83 131 137 

Nordex N131-3.9 MW 3,9 134 131 
Vestas V136-4.0 MW 4,0 112 136 

Envision EN 110 2.5 MW 2,5 120 110 
 

Остаточне рішення щодо технічної характеристики і параметрів планованої діяльності буде 
прийняте за результатами оцінки впливів на довкілля (ОВД) та техніко-економічного обґрунтування 
(ТЕО) діяльності. Сумарна встановлена потужність Дністровської вітроелектростанції складатиме 
150 МВт. Висоти башт ВЕУ, що розглядаються Інвестором, в місці розміщення гондоли становлять 
від 112 м до 134 м, в залежності від виробника обладнання. Діаметри роторів ВЕУ, що розглядаються 
Інвестором, становлять від 110 м до 137 м, в залежності від виробника обладнання.  

Вітроенергетичні установки трьохлопатні з орієнтацією проти потоку, оснащені системою 
пітча (регулювання кута атаки для забезпечення оптимального кута між поверхнею лопаті та 
вітровим потоком) та активною системою рискання (орієнтація гондоли відповідно до напрямку 
вітру). Кожна ВЕУ оснащена датчиками для вимірювання напрямку та швидкості вітру, що 
встановлені в верхній частині гондоли. Система захисту турбіни включає систему гальмування, 
блискавкозахисту, заземлення, захисту від КЗ та перевищення частоти тощо. 

Система заземлення складається з ряду окремих електродів заземлення, з’єднаних в одну 
систему. Частиною системи заземлення являється головна шина заземлення на вході кабелю в ВЕУ. 
Всі електроди заземлення з’єднані з головною шиною. 

Нижче наведені основні характеристику ВЕУ та криві потужності для кожного типу (табл.2.4, 
2.5). 
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Таблиця 2.4 - Характеристики ВЕУ 
 

№ 
з/п Найменування General Electric 

GE137-3. 83 
Vestas 

V136-4.0 
Nordex  

N131-3.9 

General 
Electric 

 GE 137-3.6 

Envision EN 
110 – 2.5 

1.  ІЕС клас ІІІb II B ІІI (S) ІІІb ІІІb 
2.  Діаметр ротора, м 137 136 131 137 110 

3.  Встановлена 
потужність, кВт 3800 4000 3900 3600 2500 

4.  Номінальна частота, 
Гц 50 50 50/60 50 50/60 

5.  Висота осі ротора, м 131,4 112 134 131,4 120 

6.  Вмикальна 
швидкість вітру, м/с 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

7.  Номінальна 
швидкість вітру, м/с 13,0 12,5 12,0 13,0 12,0 

8.  Вимикальна 
швидкість вітру, м/с 25,0 25,0 20,0 25,0 25,0 

9.  Довжина лопаті, м 67,2 66,66 64,4 67,2 53,8 
10.  Опора ВЕУ конусоподібна стальна  

11.  Термін 
експлуатації, років 20 

12.  Тип генератора 
асинхронний генератор 
подвійного живлення 

(DFIG) 

генератор 
з КЗ 

ротором 

асинхронний 
генератор 

подвійного 
живлення 

(DFIG) 

асинхронний 
генератор 

подвійного 
живлення 

(DFIG) 

асинхронний 
генератор 

подвійного 
живлення 

(DFIG) 

13.  Номінальна напруга 
видачі, В 690 690 660 690 690 

14.  Регулювання 
потужності Механізм пітчу 

15.  Механізм рискання Так  

16.  Діапазон робочих 
температур, °С -20 - +40 

 
Таблиця 2.5 – Криві потужності ВЕ 

 

Швидкість 
вітру, м/с 

Потужність, кВт 
General Electric 

GE137-3.83 
Vestas 

V136-4.0 
Nordex  

N131-3.9 
General Electric 

 GE 137-3.6 
Envision EN 110 – 

2.5 
3 49 57 20 48 0 
4 228 224 184 228 118 
5 496 477 447 496 296 
6 881 853 816 880 540 
7 1409 1380 1314 1408 881 
8 2067 2069 1967 2067 1323 
9 2747 2870 2754 2744 1846 
10 3325 3562 3468 3264 2294 
11 3688 3954 3823 3540 2492 
12 3825 3999 3900 3616 2500 
13 3830 4000 3900 3630 2500 
15 3830 4000 3900 3630 2500 
25 3830 4000 2820 3630 2002 

 
Залежність потужності для деяких ВЕУ від швидкості вітру представлено графічно на рисунку 

2.2. 
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Рисунок 2.2 – Криві потужностi ВЕУ 
 

Принципова технологічна схема ВЕС 
Дністровська ВЕС складається з 38-60 (в залежності від потужності) вітроенергетичних 

установок, розташованих на відстані 700-800 м одна від одної. Відстані між ВЕУ визначено, 
виходячи з результатів аналізу вітрових характеристик, з міркувань оптимізації розташування ВЕУ та 
збільшення обсягу виробленої енергії, а також з урахуванням наявної інфраструктури та існуючих 
об’єктів з відповідними санітарно-охоронними зонами в районі розташування ВЕС. 

У цілях технологічного обслуговування ВЕС передбачено мережу технологічних доріг з 
під’їздом до кожної ВЕУ. У місцях встановлення ВЕУ передбачено улаштування платформи для 
розміщення будівельної техніки в період будівництва та обслуговування ВЕУ в період експлуатації.  

Генерація потужності ВЕУ здійснюється на напрузі 0,69 кВ. Кожна ВЕУ оснащена 
підвищувальним трансформатором 0,69/35 кВ внутрішньої установки. Для збору потужності ВЕС 
вітроенергетичні установки об’єднуються у групи по 4-9 ВЕУ. Генерована потужність від кожної 
ВЕУ по мережі збору поступає на шини підстанції ПС ВЕС 110/35 кВ, що потребує встановлення 
силового підвищувального трансформатора 63 МВА для кожної черги будівництва, і далі по ЛЕП 110 
кВ передається в мережу шляхом підключення до існуючої ПС «Староокозаче».  

Управління ВЕС забезпечується системою SCADA, інтегрованою в кожну ВЕУ, яка забезпечує 
можливість дистанційного моніторингу та управління кожної ВЕУ. Інформація від кожної ВЕУ 
передається по волоконно-оптичних лініях зв’язку, що прокладаються в одній траншеї з силовими 
кабелями, на підстанцію та центральний пульт управління ВЕС і далі – на верхній рівень 
диспетчерського управління – ПС «Староокозаче». 

На рис. 2.3 представлена принципова технологічна схема ВЕС. 
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Рисунок 2.3 – Принципова технологічна схема Дністровської ВЕС 
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Система збору потужності 
Для забезпечення системи збору потужності планується об’єднати ВЕУ у п’ять груп. В 

таблиці 2.6 наведені параметри груп ВЕУ. На рис. 2.4 схематично зображено систему збору 
потужності відповідно до груп ВЕУ (за умови вибору максимальної кількості ВЕУ). 

 
Таблиця 2.6 – Групи ВЕУ 

 
№ 

групи* № кабелю по плану № ділянки Довжина, м 

1 2 3 4 

1 

1 ВЕУ1-ВЕУ5а 1271 
2 ВЕУ5а-ВЕУ7а 893 
3 ВЕУ7а-ВЕУ14b 4770 
4 ВЕУ14b -ВЕУ14а 1309 
5 ВЕУ14а-ПС ВЕС 641 

Сумарно по гр. 1 Σ = 8884 

2 

6 ВЕУ2-ВЕУ6 1057 
7 ВЕУ4-ВЕУ6 419 
8 ВЕУ6-ВЕУ11а 3630 
9 ВЕУ11а-ВЕУ11 1513 

10 ВЕУ11-ВЕУ 10 992 
11 ВЕУ10-ВЕУ12 1345 
12 ВЕУ12-ВЕУ13 1166 
13 ВЕУ11а -ПС ВЕС 3237 

Сумарно по гр. 2 Σ = 13359 

3 

14 ВЕУ29-ВЕУ29b 697 
15 ВЕУ29b-ВЕУ26 685 
16 ВЕУ26-ВЕУ20b 1500 
17 ВЕУ20b- ВЕУ20 858 
18 ВЕУ20- ВЕУ19 1294 
19 ВЕУ19- ВЕУ18а 663 
20 ВЕУ18а – ВЕУ15 830 
21 ВЕУ18 – ВЕУ15 865 
22 ВЕУ15- ПС ВЕС 1410 

Сумарно по гр. 3 Σ = 8802 

4 

23 ВЕУ33b-ВЕУ33 1079 
24 ВЕУ33a-ВЕУ33 550 
25 ВЕУ33-ВЕУ32 1030 
26 ВЕУ32-ВЕУ30a 1600 
27 ВЕУ30d-ВЕУ30b 2405 
28 ВЕУ30b- ВЕУ30c 410 
29 ВЕУ30c- ВЕУ30 1250 
30 ВЕУ30a- ВЕУ30 198 
31 ВЕУ30- ПС ВЕС 6930 

Сумарно по гр. 4 Σ = 15452 

5 

32 ВЕУ31c-ВЕУ31b 503 
33 ВЕУ31-ВЕУ31b 457 
34 ВЕУ31b-ВЕУ28 1181 
35 ВЕУ28-ВЕУ27 940 
36 ВЕУ27-ВЕУ24 925 
37 ВЕУ25-ВЕУ24 1225 
38 ВЕУ24- ВЕУ 23 508 
39 ВЕУ23- ВЕУ 22 1060 
40 ВЕУ21- ВЕУ 22 513 
41 ВЕУ17- ВЕУ 21 1740 
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42 ВЕУ17- ВЕУ 16 815 
43 ВЕУ 16- ПС ВЕС 3188 

Сумарно по гр. 5 Σ = 13055 

6 

44 ВЕУ35-ВЕУ34c 1126 
45 ВЕУ34c -ВЕУ34a 1086 
46 ВЕУ34e-ВЕУ34 748 
47 ВЕУ34-ВЕУ34a 1365 
48 ВЕУ34a-ВЕУ34b 236 
49 ВЕУ34b- ПС ВЕС 15473 

Сумарно по гр. 6 Σ = 20034 

7 

50 ВЕУ43-ВЕУ41 701 
51 ВЕУ41-ВЕУ39 1323 
52 ВЕУ42-ВЕУ41 1351 
53 ВЕУ42-ВЕУ40 457 
54 ВЕУ40-ВЕУ40a 1540 
55 ВЕУ40a- ВЕУ40b 1645 
56 ВЕУ40b- ВЕУ37 1118 
57 ВЕУ36- ВЕУ37 1163 
58 ВЕУ37- ВЕУ38 1158 
59 ВЕУ38- ВЕУ38a 629 
60 ВЕУ38a- ПС ВЕС 18645 

Сумарно по гр. 7 Σ = 29730 
Сумарно по всім групам Σ = 109316 

* - колір групи відповідає кольору кабелю на рис.2.4. 
 
Генерація потужності ВЕУ здійснюється на напрузі 0,69 кВ. Мережа збору потужності 

організовується на напрузі 35 кВ, для чого кожна ВЕУ оснащується силовим підвищувальним 
трансформатором 0,69/35 кВ (постачається у комплекті з ВЕУ). ВЕУ у групах підключаються 
шлейфом за допомогою встановлених у ВЕУ комплектних розподільчих пристроїв 35 кВ відповідних 
типів. Кабелі від трансформатора до РП-35 кВ постачаються комплектно виробником ВЕУ. РП-35 кВ 
ВЕУ (MVSG) відповідної конфігурації прийняті внутрішньої установки та розташовуються у нижній 
секції опори ВЕУ.  

Силові кабелі мережі збору потужності прийняті марки YXC7V-R 35 kV виробництва Nexans 
(або аналог) - одножильні з мідною жилою відповідного перерізу у XLPE-ізоляції на напругу 35 кВ. 
Кабелі прокладаються в землі «трикутником» з переходом у «площину» в місці встановлення 
з'єднувальних кабельних муфт у нетипових кабельних траншеях глибиною 1250 мм. Кабельні 
траншеї влаштовуються уздовж технологічних доріг у технічному коридорі шириною 1,5 м на 
відстані 1 м від дорожнього полотна. 

Передача даних від кожної ВЕУ забезпечується шляхом улаштування волоконно-оптичної лінії 
зв'язку, побудованої за топологією «кільце», між усіма ВЕУ вітроелектростанції, що передбачає 
прокладання у одній траншеї з силовим кабелем по всій довжині двох взаємнорезервованих кабелів 
ВОЛЗ.  

Детальні рішення наведені на кресленнях ДВЕС-03/18-ЗПЗ-ЕП (рис. 2.4). 
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                             а)       б) 

 
в) 

а) 1, 2групи; б) 6,7 групи; в) 3,4,5 групи 

Рисунок 2.4 – Система збору потужності Дністровської ВЕС 

 
Система видачі потужності 
Відповідно до результатів ТЕО Схеми видачі потужності вітроелектростанції будівництво ПС 

планується трьома чергами (черга 1 – серпень 2019 року, черга 2 – до кінця 2019 року, черга 3 – 
серпень 2020) та передбачає наступний обсяг робіт: 

1 черга: 
- будівництво трьохтрансформаторної ПС 110/35/35 кВ 2х63МВА «Дністровська ВЕС» з 

встановленням другого та третього трансформатора 1х63МВА під час будівництва ІІ та ІІІ черги 
відповідно; 

- спорудження КЛ 110 кВ Дністровська ВЕС – Старокозаче; 
- встановлення додаткової лінійної комірки 110 кВ та модернізація РЗА на ПС 110 кВ 

«Старокозаче». 
2 черга: 
- встановлення другого трансформатора 110/35/35 кВ потужністю 63 МВА на ПС «ВЕС 

Дністровська»; 
3 черга: 
- встановлення третього трансформатора 110/35/35 кВ потужністю 63 МВА на ПС «ВЕС 

Дністровська»; 
- будівництво КЛ 110 кВ довжиною 2×3 км та заходів ПЛ 110 кВ Арциз – Старокозаче. 

 
ПС ВЕС 110/35/35 кВ 
Будівництво ПС ВЕС передбачено двома чергами з улаштуванням силових підвищувальних 

трансформаторів - трифазних трьохобмоткових з розщепленою обмоткою нижньої напруги 110/35/35 
кВ потужністю 63000 кВА кожний. 

ВРУ 110 кВ виконується за схемою – «блок лінія-два трансформатори». 
ЗРУ 35 кВ виконується за схемою 35-5 «одна робоча, секціонована вимикачем система шин». 
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Типи схем ВРУ-110 кВ та ЗРУ-35 кВ прийняті відповідно до рекомендацій «Схеми 
принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 до 750 кВ електричних підстанцій» 
(СОУ-НЕЕ 20.178:2008) та Розділу 4 ПУЕ (Харків, 2009). 

Основні компоненти ВРУ-110 кВ: 
• вимикачі 110 кВ; 
• трансформатори струму 110 кВ; 
• трансформатори напруги 110 кВ; 
• роз’єднувачі 110 кВ; 
• обмежувачі перенапруги 110 кВ. 
Закрита розподільча установка виконується на базі КРПЗ-35кВ, яка комплектується шафами 

КРУ заводського виготовлення з вакуумними вимикачами на ввідних комірках та лініях, що 
відходять. Всередині КРПЗ передбачено встановлення комірок трансформаторів власних потреб та 
трансформаторів напруги. 

Релейні комірки обладнуються сучасними мікропроцесорними пристроями релейного захисту, 
автоматики і управління. 

Впродовж 1 черги будівництва передбачено підключення груп ВЕУ 1-2 до секції І та ІІ 35 кВ. 
Впродовж 2 черги будівництва передбачено підключення груп ВЕУ 3, 4 та 5 до секцій ІІ, ІІІ та 

IV відповідно. 
На стадії проект можливий розгляд інших варіантів схеми 35 кВ відповідно до уточнених 

результатів розрахунку та кількості груп ВЕУ, якщо доречно. 
Перелік основних будівель та споруд ПС ВЕС: 
• будівля ЗПУ; 
• будівля ЗРУ 35 кВ; 
• будівля насосної пожежогасіння; 
• ВРУ 110 кВ; 
• трансформатори силові 2 х 63 МВА з маслоприймачами; 
• маслозбірник;  
• пожежні резервуари; 
• КТП 35/0,4; 
• ДЕС. 
Архітектурно-конструктивні рішення будівель та споруд ПС ВЕС визначаються проектом. 

 
Підземна кабельна лінія 110 кВ 

Для забезпечення видачі потужності проектом передбачено підключення проектної ПС ВЕС 
35/110 кВ до ВРУ-110 кВ ПС «Старокозаче» шляхом будівництва одноколової КЛ 110 кВ.: 
будівництво підземної КЛ 110 кВ Старокозаче – ПС ВЕС та подальшим перевлаштуванням на заходи 
110 кВ Старокозаче - МІЗ, орієнтовна довжина лінії 2,9 км. 
 

Експлуатація об’єкта 
Експлуатація об’єкту не передбачає присутності постійного оперативного персоналу на 

об’єкті. Управління об’єктом здійснюється диспетчером дистанційно. Оперативне обслуговування 
передбачено оперативно-виїзними бригадами. 

Для забезпечення належних умов експлуатації та безпеки ВЕС в цілому та окремих її 
компонентів планове технічне обслуговування об’єкта повинне виконуватися у відповідності до 
інструкцій виробника ВЕУ та чинних нормативних вимог. 

Позапланове обслуговування (ремонт) здійснюється у випадку пошкодження обладнання або 
відмови обладнання чи виникнення аварійної ситуації.  

З метою забезпечення охорони об’єкта на території ПС ВЕС планується встановлення засобів 
відеоспостереження з передаванням відповідних даних по каналах ВОЛЗ у режимі реального часу на 
диспетчерський дистанційний пульт управління ВЕС. Також передбачене встановлення засобів 
сигналізації для захисту від несанкціонованого проникнення з передачею сигналів на пульт 
управління ВЕС. Для забезпечення охорони об’єкта рекомендується розглянути варіант укладання 
відповідних договорів зі спеціалізованими охоронними фірмами. 
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2.3.3. Технічна документація, інформація про підтвердження оцінки відповідності 

обладнання нормативній документації на виготовлення 

 
ВЕУ сертифіковані у відповідності до стандарту IEC61400-22 (Національний стандарт 

України. Системи турбогенераторні вітряні. Частина 22. Сертифікація вітряних турбін (ІЕС 61400-
22:1999, IDT)). 

Під час придання відповідних вітротурбін від виробника будуть надані всі необхідні 
сертифікати якості.  

Технічна документація, а саме технічні паспорти ВЕУ, які передбачаються до встановлення на 
проектованій ВЕС наведені у додатку. 
 

2.3.4. Спосіб приєднання до енерго-, газо-, водо-, комунальних мереж, та мереж зв’язку 

Електрична підстанція 
Для організації системи видачі потужності ВЕС передбачено будівництво електричної 

підстанції ПС ВЕС та лінії електропередачі до існуючої ПС «Старокозаче». 
Систему збору потужності планується організувати підземними кабельними мережами 

напругою 35 кВ. Для цього усі ВЕУ об’єднуються у сім груп: 
• Група 1: ВЕУ 1, 5a, 7a, 14a,14b; 
• Група 2: ВЕУ 2, 4 , 6, 11a, 11, 10, 12, 13; 
• Група 3: ВЕУ 15, 18, 18a, 19, 20, 20b, 26, 29, 29b; 
• Група 4: ВЕУ 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 32, 33, 33a, 33b; 
• Група 5: ВЕУ 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 31b, 31c; 
• Група 6: ВЕУ 34, 34a, 34b, 34c, 34e, 35; 
• Група 7: ВЕУ 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 40a, 40b, 41, 42, 43. 
Кабельні мережі 
Для забезпечення збору потужності Дністровської ВЕС передбачено мережу силових 

кабельних ліній 35 кВ, оптоволоконних підземних кабелів контролю та управління, елементів 
системи заземлення. Прокладання кабелів управління та зв’язку передбачено у одній траншеї з 
силовими кабелями уздовж технологічних доріг. 

На ПС ВЕС передбачено мережу силових та контрольних кабельних ліній. 
 
Водопровід та каналізація 
Водопостачання на побутові потреби ВЕС планується на привозній воді, яка буде завозитися 

автоцистерною та зберігатиметься в ємності, встановленій у будівлі ЗПУ ПС ВЕС. Подача води до 
сантехнічного обладнання здійснюватиметься насосним обладнанням. 

Для забезпечення потреб пожежного водопостачання необхідно передбачити встановлення на 
території ПС двох резервуарів протипожежного запасу води та протипожежну насосну станцію. Для 
поповнення резервуарів протипожежного запасу води доцільно розглянути варіант підключення до 
існуючої водопровідної мережі с. Старокозаче, яке розташовується на відстані близько 1800 м від 
ділянки ПС ВЕС або варіант улаштування артезіанської свердловини, або, враховуючи наближеність 
до населеного пункту, варіант наповнення резервуарів привозною водою.  

Відведення господарсько-побутових стічних вод від будівлі ЗПУ передбачити з підключенням 
у водонепроникний септик. Відведення дощових та талих води з території ПС передбачити 
поверхневим способом з влаштуванням водовідвідних лотків та відведенням стоків у дренажний 
канал. 

Проектом передбачити систему автоматичного пожежогасіння трансформаторів. 
Для забезпечення відведення води та масла під час пожежогасіння маслонаповненого 

обладнання передбачити улаштування маслоприймачів, масловідводів та маслозбірників. 
Рішення з водопостачання та каналізації визначаються проектом на стадії «П». 
 
Опалення, вентиляція та кондиціонування. 
Опалення усіх будівель ПС ВЕС передбачити із застосуванням електроконвекторів.  
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Вентиляція будівель – припливно-витяжна природна та примусова, у т.ч. окрема система 
кондиціювання для приміщення операційної системи SCADA та серверної. 

Для насосної пожежогасіння передбачити улаштування механічної витяжної вентиляції. Для 
компенсації тепловтрат та припливного повітря передбачити встановлення електроконвекторів 
відповідної потужності.  

Рішення з опалення, вентиляції та кондиціювання визначаються проектом. 
 

 
2.3.5. Інформація про випробування та ступінь амортизації обладнання 

Спосіб випробування вітроенергетичної установки полягає в тому, що спарені 
повномасштабні ВЕУ однакового типу встановлюють на спільному майданчику, при цьому одну з 
установок використовують як еталонну, не змінюючи ії конструкції, а іншу, досліджувану, як таку, що 
модифікується. Досліджувану ВЕУ встановлюють стаціонарно, а еталонну використовують в 
мобільному виконанні. Обидві ВЕУ розміщують на мінімальній відстані одна від одної, при якій 
вони взаємно не затінюють вітроколеса. Потім проводять синхронний запуск установок і оцінку 
ефективності роботи досліджуваної ВЕУ шляхом диференціального порівняння вихідних 
потужностей (струмів), що виробляються генераторами обох установок. 

Потім проводять поетапне модифікування вітроколеса досліджуваної ВЕУ і після кожної 
зміни повторюють запуск і випробування за однаковою програмою. За однотипними випробуваннями 
отримують роздільну статистику по всьому спектру змін характерних сезонних метеоумов, а також 
по всіх румбах вітрових фронтів. Складену інформаційну базу оптимізують по сезонах, 
виготовляючи для кожного сезону своє вітроколесо, яке дає максимальну продуктивність, причому 
максимальне доведення отримує одне вітроколесо, уніфіковане по повній карті вітрів. 

Одержану адаптовану модифікацію ВЕУ запускають в серію для комплектації цілого 
енергопарку, розміщуваного на майданчику, де проводилися випробування, а еталонну ВЕУ 
переміщають на місця закладки інших енергопідприємств з іншими регіональними особливостями 
поведінки вітрів і структурою їх течій. 

Відповідно до технічних даних, наданих виробниками ступінь амортизації всіх типів ВЕУ 
становить 20 років. 

 
 
2.3.6. Способи транспортування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання до та 

на місці планової діяльності 

Транспортування обладнання до ділянки ВЕС планується здійснювати з Білгород-
Дністровського морського порту по існуючій трасі Р72 та дорогах місцевого призначення. 

Транспортування обладнання та пересування будівельних машин та механізмів в період 
будівництва, а також пересування транспорту в межах ділянки ВЕС в період експлуатації буде 
організовано по мережі технологічних (відомчих) доріг, виконаних у відповідності до вимог 
виробника ВЕУ та чинної нормативної бази.  

Організація технологічних доріг планується шляхом реконструкції існуючих ділянок. Полотно 
технологічних шляхів планується виконувати завширшки 4,5 м. На стадії Проект необхідно уточнити 
параметри технологічних доріг з урахуванням вимог виробника обраного типу ВЕУ щодо покриття, 
навантаження, розмірів тощо. Також на стадії Проект буде визначений обсяг робіт з реконструкції 
існуючих шляхів у відповідності до детального плану транспортування обладнання. 

Технологічні проїзди на території підстанції планується виконувати з твердим покриттям 
полегшеного типу. Конструкція дорожнього одягу для технологічних проїздів на території підстанції 
визначається проектом з урахуванням характеру рухомого складу та розрахункової інтенсивності 
руху транспорту. 

Враховуючи великі розміри основних компонентів ВЕУ, буде забезпечено цілий ряд вимог 
виробника основного обладнання щодо його транспортування. З цією метою передбачається 
провести ряд заходів з реконструкції існуючих доріг. Вимоги щодо цього передбачено прописати в 
окремому звіті щодо проведення оцінки стану існуючих доріг та наявності умов для безпечного 
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транспортування обладнання. Транспортування обладнання в межах ділянки ВЕС буде організовано 
по мережі технологічних доріг з посиленим покриттям. Для цього буде виконаний ряд заходів по 
реконструкції існуючих та роботи з будівництва нових шляхів у відповідності до вимог виробника 
ВЕУ. 

Основні вимога шодо транспортування ВЕУ наступні: 
- ширина дорога – 4,5 м; 
- ширина узбіччя - мінімум по 0,75 м з обох сторін; 
- радіус повороту дороги - 50 м; 
- система дренажу. 
На рисунках 2.5-2.8 наведені схеми транспортування елементів ВЕУ. 

 

 
 

Рисунок 2.5 - Схема транспорту для доставки лопатей ВЕУ 
 

 
 

Рисунок 2.6 - Схема транспорту для доставки гондоли ВЕУ 
 

 
Рисунок 2.7 - Схема транспорту для доставки елементів башт ВЕУ 

 

 
 

Рис.унок 2.8 - Схема транспорту для доставки 5-го та 6-го елементів башти ВЕУ  
 
Для проз'їзду вантажного транспорту в межах технологічних доріг будуть використовуватись 

тимчасові майданчики уздовж кожної ВЕУ в період будівництва та платформи ВЕУ в період 
експлуатації. На стадії «Проект» генпроектувальником буде розроблений детальний план 
транспортування обладнання, визначені основні вимоги шодо параметрів доріг, включаючи 
поздовжні/поперечні ухили, мінімальні допустимі навантаження, типи покриття тощо, визначені 



35 
 

заходи та обсяги реконструкції існуючих та будівництва нових доріг. 
 

 
2.4. Характеристика діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт 

та провадження планованої діяльності 

 
Організація будівельного виробництва 
Організація будівельного виробництва полягає у спрямуванні організаційних, технічних, 

технологічних рішень та інших заходів на реалізацію проектних рішень щодо будівництва об'єкта з 
дотриманням вимог законодавства та нормативних документів і забезпеченням під час будівництва: 

а) механічного опору та стійкості конструктивних елементів, що споруджуються; 
б) пожежної безпеки; 
в) унеможливлення загрози здоров'ю або безпеці людей та шкідливого впливу на навколишнє 

природне середовище; 
г) захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації 
Організація будівельного виробництва включає заходи щодо: 
а) календарного планування підготовчих і будівельних робіт з врахуванням необхідних 

термінів завершення будівництва об'єктів та виконання окремих етапів робіт, узгоджених діями 
учасників будівництва, дотриманням вимог законодавства, нормативних актів та документів; 

б) трудового та матеріально-технічного забезпечення виконання запланованих робіт; 
в) раціональної організації праці та механізації робіт; 
г) управління виконанням виробничих процесів відповідно до вимог проектних рішень з 

урахуванням складу, обсягів, термінів та сезону виконання робіт, вимог до технологічної 
послідовності, можливостей засобів механізації, складу та кваліфікації виконавців робіт; 

д) досягнення проектних експлуатаційних властивостей об'єкта будівництва, забезпечення 
відповідної якості будівельної продукції; 

е) забезпечення комплексної безпеки будівництва, включаючи охорону та збереження 
навколишнього середовища - природного, соціального, техногенного та дотримання вимог ДСанПіН 
щодо небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; 

ж) здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва об'єктів, а також, за 
необхідності, науково-технічного супроводу відповідно до ДБН В. 1.2-5; 

і) прийняття виконаних робіт і закінчених будівництвом об'єктів. 
При організації будівельного виробництва мають бути враховані індивідуальні властивості 

об'єкта будівництва (архітектурно-планувальні та конструктивні рішення, категорія складності, 
заглибленість, висотність тощо), терміни будівництва, а також умови будівництва (геологія та 
гідрогеологія, навколишнє середовище, особливості будівельного майданчика тощо). 

На кожному об'єкті будівництва організація будівельних робіт має здійснюватись на підставі 
розробленої проектно-технологічної документації (ПТД). 

Відповідно до вимог ДБН А.2.2-3 питання організації будівництва відображаються на стадії 
ТЕО (ТЕР) у розділі «Основні положення з організації будівництва», а на стадії П або 
затверджувальної частини робочого проекту - у проекті організації будівництва (ПОБ). 

ПОБ та сукупність розроблених на його підставі проектів виконання робіт (ПВР) складають 
комплект ПТД, яка повинна містити рішення з реалізації заходів, визначених у п. 4.1, 4.2, 4.3 ДБН 
А.3.1-5:2016. 

У випадку виникнення на об'єкті будівництва та/або прилеглій території небезпеки для життя 
та здоров'я людей роботи мають бути припинені і вжиті заходи щодо усунення небезпечних 
виробничих факторів. 

При будівництві має здійснюватися контроль якості виконання робіт та їх результатів 
відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016. 

За результатами виконаних будівельних робіт має бути оформлена виконавча документація. 
Перелік необхідної виконавчої документації, визначений відповідно до вимог нормативних 
документів щодо виконання відповідного виду робіт на конкретному об'єкті будівництва, має бути 
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наведений у ПВР. 
До виконавчої документації належать: 
а) загальний журнал робіт (додаток А ДБН А .3.1-5:2016); 
б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті 

організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б ДБН А .3.1-5:2016); 
в) журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з 

науковотехнічного супроводу (за наявності на об'єкті будівництва науково-технічного супроводу) 
відповідно до ДБН В.1.2-5; 

г) акти на закриття прихованих робіт; 
д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; 
е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2; 
ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; 
і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; 
к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного 

виду будівельних робіт. 
 
Підготовка до будівництва 
Підготовка до будівництва має сприяти розгортанню і виконанню будівельних робіт у 

відповідності з проектними рішеннями, створенню об’єкта будівництва з передбаченими проектом 
експлуатаційними властиостями. 

Підготовка до будівництва має бути реалізована як система організаційних заходів і 
підготовчих робіт. 

Підготовка до будівництва передбачає здійснення таких організаційних заходів: 
а) забезпечення об'єкта будівництва відповідною проектною та проектно-технологічною 

документацією; 
б) оформлення передбачених чинним законодавством документів дозвільного характеру щодо 

виконання підготовчих та будівельних робіт на об'єкті будівництва; 
в) забезпечення комплексної безпеки будівництва; 
г) організація системи управління будівництвом; 
д) припинення експлуатації будівель, що підлягають знесенню; 
е) забезпечення будівництва під'їзними шляхами, електро-, тепло- і водопостачанням (у тому 

числі протипожежним), системою зв'язку, засобами пожежогасіння, тимчасовими будівлями та 
спорудами, засобами збирання, безпечного тимчасового зберігання та видалення відходів і вторинної 
сировини; 

ж) організація авторського та технічного нагляду, а за необхідності - науково-технічного 
супроводу будівництва об'єкта; 

і) облаштування будівельного майданчика стендом з інформацією щодо об'єкта будівництва, 
замовника, проектувальника та виконавців робіт, а також схемами з позначенням вїздів, маршрутів 
проїзду, місць розвороту транспортних засобів, небезпечних зон тощо; 

к) забезпечення об'єкта будівництва засобами цивільного та протипожежного захисту. 
Підготовчі роботи 
Підготовчі роботи виконуються для розгортання фронту робіт відповідно до затвердженої 

документації, в тому числі проект підготовчих робіт (ПрПР). 
Відповідно до Порядку виконаненя підготовчих та будівельних робіт підготовчими роботами 

є; 
а) роботи з підготовки земельної ділянки; 
б) влаштування огорожі будівельного майданчика; 
в) знесення будівель і споруд; 
г) порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки; 
д) вишукувальні роботи; 
е) роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для 

організації і обслуговування будівництва; 
ж) улаштування під'їзних шляхів; 
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і) складування будівельних матеріалів; 
к) підведення тимчасових інженерних мереж; 
л) винесення інженерних мереж; 
м) видалення зелених насаджень. 
До складу окремих видів підготовчих робіт належить: 
а) підготовка земельної ділянки 
- відведення в натурі майданчика (траси) для будівництва; 
- зняття ґрунтового покриву земельної ділянки (родючого шару ґрунту), складування його в 

спеціально відведених місцях для подальшого використання під час рекультивації 
- вертикальне планування території будівельного майданчика з виконанням (за необхідності) 

заходів із захисту території та оточуючої забудови від можливого негативного впливу несприятливих 
природних або техногенних факторів; 

Роботи із захисту території та оточуючої забудови у складі підготовчих робіт - зниження рівня 
ґрунтових вод. закріплення ґрунтів, будівництво підпірних стін, дренажних, протифільтраційних 
вертикальних і горизонтальних споруд та інші заходи в залежності від їх складності можуть 
виконуватись за окремим проектом або відповідно до проектних рішень у складі ПТД. 

- створення геодезичної розмічувальної основи для будівництва об’єкта; 
б) влаштування огорожі будівельного майданчика 
- закріплення осьових ліній огорожі; 
- улаштування основ під огорожі; 
- влаштування необхідної огорожі будівельного майданчика, у тому числі, за необхідності, 

обладнаних 
охоронними, захисними, сигнальними системами; 
в) знесення будівель і споруд 
- знесення наземних та, за необхідності, підземних частин будівель та споруд; 
- засипка та ущільнення ґрунту в місцях знесених підземних частин будівель та споруд; 
- планування території будівельного майданчика; 
г) порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки 
- розбирання тротуарів, пішохідних доріжок, площадок, малих архітектурних форм, відкритих 

спортивних майданчиків; 
- розчистка (з вивезенням відходів) та планування території будівельного майданчика; 
д) вишукувальні роботи 
- інженерно-геодезичні; 
- інженерно-геологічні; 
- геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні (у складі комплексних інженерно-геологічних 

вишукувань або окремо); 
- інженерно-гідрометеорологічні; 
е) роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для 

організації і обслуговування будівництва 
- розміщення мобільних (інвентарних) споруд (будівель) виробничого, складського, 

допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування складських 
майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів, вторинної сировини; 

- будівництво тимчасових споруд (будівель) за індивідуальним проектом або облаштування 
існуючих будівель і споруд у випадку використання їх для потреб будівництва; 

- облаштування будівельного майданчика засобами освітлення, протипожежного 
водопостачання, пожежогасіння, сигналізації та зв'язку. 

ж) улаштування підїзних шляхів 
- улаштування доріг, під'їздів, переходів, місць розвороту, розвантаження і завантаження 

транспортних засобів з облаштуванням, за необхідності, інженерної інфраструктури. 
к) складування будівельних матеріалів 
- улаштування майданчиків для складування матеріалів, конструкцій, деталей з 

облаштуванням (за необхідності) засобами малої механізації, устаткуванням, оснасткою, інвентарем, 
пристроями та інструментом; 
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л) підведення тимчасових інженерних мереж 
- винесення в натуру трас інженерних мереж (електропостачання, водопостачання, каналізації, 

теплопостачання), розміщення пунктів підключення до зовнішніх інженерних мереж; 
- улаштування тимчасових інженерних мереж; 
м) винесення інженерних мереж 
- видалення інженерних мереж; 
- зворотна засипка траншей (за необхідності); 
- ущільнення ґрунту (за необхідності); 
- винесення інженерних мереж з глибини більше 5 м - за окремим проектом. 
За відповідного обґрунтування до підготовчих робіт можуть бути віднесені інші роботи, які 

пов'язані конструктивно та технологічно з підготовкою території об'єкта будівництва. 
Підготовчі роботи виконуються у відповідності з оформленими документами згідно з 

Порядком виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.04.2011р. № 466 (в редакції постанови КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 879). 

Проект підготовчих робіт 
ПрПР розробляється (якщо це передбачено в завданні на проектування) як окремий розділ 

проектної документації, в якому визначаються перелік, послідовність і терміни здійснення робіт і 
заходів з підготовки до розгортання будівельних робіт. 

ПрПР визначає склад, обсяги, методи, терміни і вартість підготовчих робіт. 
ПрПР розробляється на підставі вихідних даних до основного проекту у відповідності з 

вимогами додатків А та Б ДБН А.2.2.3. 
Склад і зміст розділів ПрПР наведений у додатку М ДБН А.3.1-5:2016 і може коригуватися в 

залежності від технічної та технологічної складності підготовчих робіт з урахуванням додатків Д і Е 
ДБН А.2.2-3. 

 
Організація виконання будівельних робіт 
При організації та виконанні будівельних робіт мають бути дотримані прийняті у ПТД 

рішення щодо організації виробництва та щодо забезпечення комплексної безпеки будівництва. 
Будівельні роботи на об'єкті будівництва мають здійснюватись на підставі декларативно-

дозвільних документів на їх виконання у відповідності з вимогами законодавства. 
Будівельний майданчик має утримуватись відповідно до рішень з організації будівництва, 

прийнятих у ПТД, вимог з охорони праці і промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2, Правил 
пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001). 

У разі здійснення будівництва в умовах ущільненої забудови будівельний майданчик 
облаштовується з урахуванням вимог ДБН В.1.2-12. 

У разі реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення існуючого об'єкта 
виконання будівельних робіт має бути узгоджене з умовами його експлуатації. Зокрема узгоджують 
терміни зупинки експлуатації і склад робіт, які виконуються в період зупинки, порядок виконання 
демонтажних і будівельних робіт та умови їх суміщення тощо. 

Роботи з консервації або розконсервації об'єкта будівництва мають виконуватись з 
дотриманням вимог Положення про порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництва. 

Виробничі та санітарно-побутові приміщення, виробничі ділянки, місця відпочинку, проходи 
для людей та маршрути проїзду транспортних засобів без спеціальних захисних пристроїв мають 
бути розташовані поза межами небезпечних зон, які мають бути позначені відповідними знаками. 

Якщо місця постійного чи тимчасового перебування людей вимушено розміщені в 
небезпечних зонах, необхідно розробити і дотримуватись графіка безпечного перебування там людей. 
Забезпечення будівельних робіт матеріально-технічними ресурсами має здійснюватись відповідно до 
їх нормативної потреби та прийнятих у ПТД термінів їх виконання, що відповідають визначеній 
технологічній послідовності. 

Для забезпечення технологічної послідовності та термінів виконання будівельних робіт на 
об'єкті будівництва необхідно: 

а) створити розрахунковий запас будівельних конструкцій, матеріалів і готових виробів; 
б) облаштувати майданчики і стенди укрупнювального складання конструкцій; 
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в) організувати своєчасну поставку або перебазування на робоче місце будівельних машин та 
пересувних (мобільних) механізованих установок; 

г) забезпечити бригади необхідними засобами малої механізації, засобами вимірювання і 
контролю, засобами огородження і монтажною оснасткою, засобами індивідуального захисту у 
складі і кількості, які передбачені у ПВР, організувати інструментальне господарство; 

д) забезпечити транспортування, складування та зберігання матеріально-технічних ресурсів 
відповідно до вимог стандартів та Правил пожежної безпеки України з виключенням можливості їх 
пошкодження, псування та втрат. 

Експлуатація будівельних машин має відповідати вимогам Порядку проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
26.05.2004 р. № 687, НПАОП 0.00-1.01, НПАОП 0.00-1.36, НАПБ А.01.001, ДБН А.3.2-2. 

Управління будівельними роботами має здійснюватися на основі формування планів робіт з 
урахуванням забезпечення об'єкта будівництва трудовими, матеріально-технічними і фінансовими 
ресурсами, формування графіків виконання робіт учасниками будівництва, розроблення поточних 
завдань на базі календарного планування робіт, доведення завдань до виконавців, відстеження і 
аналізу інформації щодо фактичного виконання завдань, здійснення в разі потреби вчасного 
коригування планів та завдань. 

Виконавці робіт мають залучатися з урахуванням відповідності їх кваліфікації складу та 
обсягам будівельних робот. 

При виконані будівельних робіт має бути забезпечено дотримання вимог з комплексної 
безпеки будівництва, в тому числі для об'єктів прилеглої забудови та навколишнього середовища. 

На всіх етапах будівництва має бути запроваджена система контролю якості (розділ 8 ДБН 
А.3.1-5:2016), за результатами якої встановлюється відповідність будівельної продукції вимогам 
проектної та нормативної документації, що має фіксуватись у виконавчій документації. 
 

Контроль якості виконання будівельних робіт  
Контроль якості виконання будівельних робіт спрямований на забезпечення об'єкта 

будівництва експлуатаційними властивостями, які мають відповідати основним вимогам відповідно 
до призначення об'єкта. 

Контроль якості включає комплекс технічних та організаційних заходів з ефективного 
управління якістю на всіх стадіях створення об'єкта будівництва відповідно до вимог чинного 
законодавства та нормативної бази, у тому числі: 

а) контроль показників якості матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування; 
б) контроль технологічних процесів; 
в) забезпечення виконання будівельних робіт з дотриманням вимог щодо: 
- пожежної безпеки; 
- безпеки людей; 
- впливу на навколишнє природне середовище; 
- впливу шуму та вібрації. 
Під час будівництва здійснюється державний та виробничий контроль, авторський та 

технічний нагляд. 
За умови проведення науково-технічного супроводу будівництва об'єктів контроль якості 

виконується з урахуванням програми цього супроводу згідно з вимогами ДБН В.1.2-5. 
Виробничий контроль якості виконання будівельних робіт включає: 
а) вхідний контроль проектної документації; 
б) вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; 
в) операційний контроль будівельних процесів; 
г) приймальний контроль будівельних робіт та їх результатів. 
Під час вхідного контролю проектної документації проводиться перевірка її комплектності, 

технологічності проектних рішень, відповідності умовам виконання будівельних робіт на об'єкті 
будівництва тощо. 

Підчас вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування перевіряється їх 
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відповідність вимогам проектної документації, паспортам, сертифікатам та іншим 
супроводжувальним документам. 

Вхідний контроль продукції здійснюється згідно з регламентом вхідного контролю і 
встановлює відповідність продукції вимогам проектної та нормативної документації. 

Операційний контроль будівельних процесів (технологічних операцій) здійснюється за 
регламентом в ході виконання будівельних робіт і забезпечує своєчасне виявлення дефектів для 
вжиття заходів щодо їх усунення та запобігання. Склад та параметри операційного контролю 
визначаються у ПВР. 

Результати операційного контролю заносяться до загального журналу робіт (додаток А ДБН 
А.3.1-5:2016). 

Усі виявлені відхилення від вимог технологічної та нормативної документації повинні бути 
виправлені до початку виконання наступних технологічно пов'язаних операцій. 

Під час приймального контролю проводиться перевірка якості відповідальних конструкцій та 
закінчених будівельних робіт, в тому числі прихованих. 

Приймання прихованих робіт здійснюється безпосередньо перед виконанням наступних робіт, 
які їх закривають, про що складається акт за формою, наведеною у додатку В ДБН А.3.1-5:2016. 

Відповідальні конструкції підлягають прийманню у процесі будівництва до закриття їх 
подальшими роботами зі складанням акта проміжного прийняття цих конструкцій за формою, 
наведеною у додатку Г ДБН А.3.1-5:2016. 

Перелік прихованих робіт та відповідальних конструкцій на конкретному об'єкті будівництва, 
для яких необхідне складання актів, наводиться у робочій документації. 

Основні види робіт та конструкцій, на які складаються акти, наведено у додатку Н ДБН А.3.1-
5:2016. 

В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт до підтвердження відповідної 
якості виконання попередніх прихованих робіт та відповідальних конструкцій. 

Приймальний контроль здійснюється за участю представників будівельної організації, 
технічного нагляду замовника та авторського нагляду (у випадках, передбачених договором про 
авторський нагляд). 

Результати приймального контролю фіксуються в загальному журналі робіт, в актах на 
закриття прихованих робіт, актах проміжного прийняття відповідальних конструкцій та інших докум 
ентах-за наявності вимог нормативних документів на конкретні види будівельних робіт. 

Авторський нагляд здійснюється протягом всього періоду будівництва. 
Склад та обсяги контролю та нагляду встановлюються на підставі вимог проектної 

документації, нормативних документів та відповідних регламентів на конкретні види будівельних 
робіт. 

За обсягом контролю показників, що характеризують якість будівельних робіт, матеріалів, 
конструкцій, обладнання тощо, контроль може бути: 

а) суцільний (контролюються всі контрольовані параметри); 
б) вибірковий (контролюється частина контрольованих параметрів). 
За періодичністю контроль може бути: 
а) безперервний (інформація надходить безперервно); 
б) періодичний (інформація надходить через певні проміжки часу); 
в) епізодичний (виконується за недоцільності застосування суцільного, вибіркового або 

періодичного контролю). 
За засобами проведення контроль може бути: 
а) візуальний; 
б) інструментальний (виконується із застосуванням засобів вимірювань, у тому числі 

лабораторного обладнання); 
в) реєстраційний (виконується шляхом аналізу даних, зафіксованих у документах - 

сертифікатах, актах огляду прихованих робіт, загальних або спеціальних журналах робіт тощо). 
Застосовується за недоступностіоб'єкта контролю або недоцільності виконання інструментального 
або візуального контролю. 

Для забезпечення виконання робіт з визначеними параметрами, що характеризують матеріали, 
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вироби, конструкції, обладнання, технологічні процеси та будівельну продукцію на всіх етапах її 
створення, має здійснюватись метрологічне забезпечення процедур контролю з дотриманням вимог 
законодавства та відповідних стандартів з метрології. 

Результати контролю відповідності будівельних робіт, конструкцій, обладнання та готової 
будівельної продукції вимогам проекту будівництва та нормативних документів фіксуються у 
виконавчій документації. 

У разі виявлення невідповідностей у процесі будівництва установленим вимогам приймається 
рішення про усунення допущених недоліків або про зупинення будівництва об'єкта до виправлення 
порушень. 

Вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків фіксуються у загальному журналі робіт. 
 
Інженерні вишукування 
Інженерні вишукування для будівництва виконують відповідно до норм чинного 

законодавства, нормативних актів, нормативних документів та стандартів, які регулюють діяльність у 
відповідних сферах з дотриманням вимог цивільного захисту у сфері техногенної безпеки, охорони 
праці та навколишнього середовища. 

Вишукування для будівництва в складних інженерно-геологічних умовах незалежно від класу 
наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єкта повинні виконувати вишукувальні та 
проектно-вишукувальні організації, які мають відповідне сучасне технічне оснащення та 
високопрофесійний кадровий склад. 

Інженерні вишукування виконують згідно з технічним завданням та програмою виконання 
робіт. 

Інженерні вишукування для будівництва включають такі види вишукувань: 
- інженерно-геодезичні; 
- інженерно-геологічні; 
- геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні (у складі комплексних інженерно-геологічних 

вишукувань або окремо); 
- інженерно-гідрометеорологічні; 
- вишукування для раціонального використання навколишнього середовища; 
- спеціалізовані (умовно вишукувальні). 
Обсяги вишукувальних робіт розподіляють так: 
- для передпроектних робіт та стадії ескізний проект (ЕП) – на основі літературних, фондових 

джерел (враховуючи і державний картографо-геодезичний фонд) і обґрунтованого обсягу польових і 
лабораторних робіт; 

- на стадіях: техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) чи техніко-економічний розрахунок 
(ТЕР), проект (П) або робочий проект (РП) – основні обсяги вишукувань (до ста відсотків); 

- на стадії робочої документації (Р) – додаткові обсяги вишукувальних робіт, за відповідного 
обґрунтування у технічному завданні. 

У складних інженерно-геологічних умовах, а також при проектуванні об’єктів з можливістю 
виникнення значних наслідків (відповідальності) та об’єктів IV-V категорій складності, що 
визначається технічним завданням, встановлюють постадійне виконання вишукувальних робіт. 

У всіх випадках склад і обсяги вишукувальних робіт визначає вишукувальна організація з 
урахуванням таких факторів: 

- вид будівництва (мета вишукувань); 
- регіональні, територіальні та локальні особливості території (складність умов); 
- ступінь вивченості території; 
- стадія проектування. 
Відповідні конкретні відомості необхідно вказувати у технічному завданні та програмі 

виконання робіт (технічному приписі) вишукувальної організації з обов’язковим урахуванням 
наявних фондових (геодезичних, геологічних тощо) матеріалів. 

Склад і обсяг вишукувальних робіт для будівництва будівель і споруд з можливістю 
виникнення значних наслідків (відповідальності) та IV-V категорій складності (гребель, АЕС тощо) 
регламентується відповідними національними, галузевими нормативними документами (розділ 
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«Вимоги до інженерних вишукувань»), а програми виконання робіт затверджують рішенням науково-
технічної ради вишукувальної (проектновишукувальної) організації. 

При виявленні у процесі вишукувальних робіт несприятливих факторів, вивчення яких не 
передбачене затвердженою програмою виконання робіт, до програми можливе внесення відповідних 
змін та доповнень за погодженням із замовником. 

Методи та технічні засоби для виконання окремих видів вишукувальних робіт залежать від 
цілей вишукувань, складності умов виконання робіт і регулюються нормативно- правовими актами, 
національними та галузевими нормативними документами, положення яких не суперечать цим 
нормам. 

Для об’єктів з можливістю виникнення значних наслідків (відповідальності) та об’єктів IV-V 
категорій складності, а також при виконанні інженерних вишукувань у складних інженерно-
геологічних умовах, можуть застосовуватись методи та технічні засоби, не передбачені 
нормативними документами, що, за погодженням із замовником, повинно бути обґрунтовано у 
програмі виконання робіт. 

Під час виконання вишукувань на територіях з особливим режимом програму робіт 
доповнюють інформацією про умови проведення робіт і додаткові заходи, необхідні для їх виконання. 

Матеріали вишукувань оформляються у вигляді науково-технічних звітів (далі - звітів) чи 
висновків. 

Польові матеріали не входять до складу звіту і не передаються замовнику, а зберігаються з 
основним примірником звіту в архіві організації-виконавця. 

Строки використання матеріалів вишукувань минулих років, без виконання контрольних 
досліджень та коректури (при відсутності змін), встановлюються наступні: 

- інженерно-геодезичні вишукування – до 1 року; 
- інженерно-геологічні та інші вишукування – до 5 років. 
В усіх випадках, рішення щодо можливості використання матеріалів вишукувань минулих 

років і визначення об’ємів контрольних вишукувань, виноситься керівником робіт відповідальним 
виконавцем) ґрунтуючись на рекогносцирувальному дослідженні ділянки (траси). 

На усіх етапах вишукувань проводять контроль якості виконаних робіт відповідно до вимог 
систем управління якістю. 

Встановлюються наступні види контролю якості робіт і продукції вишукувань: 
- самоконтроль на робочому місці; 
- приймальний контроль; 
- інспекційний контроль. 
Експертиза вишукувальних матеріалів виконується у відповідності з чинним законодавством. 
Метрологічне забезпечення єдності та точності вимірювань, перевірка дотримання 

метрологічних норм і правил в інженерних вишукуваннях для будівництва здійснюється згідно з 
чинним законодавством. 

Інженерно-геодезичні вишукування 
Інженерно-геодезичні вишукування повинні забезпечувати надання інформації, необхідної для 

комплексного оцінювання умов території будівництва, проектування та безпечної експлуатації 
об’єктів будівництва та архітектури, інженерного захисту територій, для цілей планування територій, 
архітектурно-містобудівного проектування, ведення містобудівного кадастру, геодезичного 
забезпечення будівництва. 

Метою виконання інженерно-геодезичних вишукувань є отримання даних для: 
- забезпечення територіального планування; 
- розробки ескізного проекту, техніко-економічного обґрунтування; 
- розробки проекту; 
- розробки робочої документації; 
- прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; 
- експлуатації об’єктів. 
Конкретні цілі та основні вимоги до проведення інженерно-геодезичних вишукувань 

визначаються технічним завданням (дод. А ДБН А.2.1-1-2014). 
Технічне завдання на виконання інженерно-геодезичних вишукувань для потреб планування 
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територій складається замовником за участі виконавця, генпроектувальника та містить інформацію 
щодо: 

- цільового призначення робіт; 
- системи координат та висот; 
- меж та площі ділянки вишукувань; 
- масштабу інженерно-топографічних планів; 
- вимог до складу, форми (цифрової та/або графічної) звітної технічної документації. 
Технічне завдання на виконання інженерно-геодезичних вишукувань для проектування 

об’єктів будівництва складається замовником за участі організації-виконавця геодезичних 
вишукувань, організації-генпроектувальника та містить інформацію щодо (дод. А ДБН А.2.1-1-2014): 

- цільового призначення робіт; 
- меж та площі ділянки вишукувань; 
- додаткових вимог замовника (підвищеної точності та повноти інженернотопографічних 

планів, закладання геодезичних знаків тощо). 
Програмою виконання інженерно-геодезичних вишукувань визначають склад, об’єм та 

технологію виконання робіт із урахуванням класу наслідків (відповідальності) та категорії складності 
об’єкта будівництва, категорії складності умов (дод. Б ДБН А.2.1-1-2014), табл. 2.7. При підвищених 
вимогах щодо точності результатів виконують попередній розрахунок точності вимірювань. 

 
 
 
 



44 
 

Таблиця 2.7 – Уніфіковані категорії складності умов при виконанні інженерно-геодезичних вишукувань для будівництва  
(відповідно до Б ДБН А.2.1-1-2014) 

 
Фактори І ІІ ІІІ ІV V 

1 2 3 4 5 6 
Ухил 

місцевості до 0,01 0,01...0,025 0,025...0,035 0,035…0,07 більше 0,07 

Пересіче- 
ність 

місцевості 

степова, 
лісостепова 

відкрита 
місцевість із 
невеликою 

кількістю великих 
контурів; 

кількість штативів 
на 1км ходу 

нівелювання – 
5…7, 

пікетів на 1 га 
зйомки – 16…25 

відкрита рівнинна або 
пагорбкувата 

місцевість зі значною 
кількістю чітко 

виражених форм 
рельєфу та ситуації, 

відкрите 
легкопрохідне 

болото; кількість 
штативів на 1 км ходу 
– 10…12, пікетів на 

1 га – 26…50 

напівзакрита рівнинна або 
пагорбкувата місцевість, 

пересічена балками і ярами 
з 

дрібними формами рельєфу 
та 

великою контурністю; 
відкрите болото середньої 

прохідності; відкрита 
гірська 

місцевість з рельєфом 
середньої складності; 

кількість 
штативів на 1 км ходу – 
15…20, пікетів на 1 га – 

51…80 

рівнинна або пагорбкувата 
місцевість, сильно 

пересічена балками і 
ярами; 

гірська місцевість із 
простими формами 
рельєфу; відкрите 

важкопрохідне болото; 
території промислових і 

будівельних майданчиків з 
великою кількістю 
контурів; кількість 

штативів 
на 1 км ходу – 25…30, 

пікетів на 1 га – 81…120 

гірська місцевість зі 
складними 

формами рельєфу; 
високогірні 

райони, напівзакриті із 
сильно 

розчленованим рельєфом, з 
відносними 

перевищеннями більше 
0,5 км; території 
промислових і 

будівельних майданчиків, 
кар'єрів 

відкритої розробки 
корисних 

копалин з великою 
кількістю 

контурів; кількість 
штативів на 

1 км ходу – 32…35, пікетів 
на 1 га 

– більше 120 

Забудова, 
насадження 

дерев 

щільність 
забудови 

до 20 відсотків; 
незначна кількість 

елементів 
благоустрою та 

ситуації 

щільність забудови 
20…30 відсотків; 
будівлі простої 

конфігурації, значна 
кількість елементів 

благоустрою та 
ситуації; міські 

сквери, сади та парки 
без подеревної 

зйомки 

щільність забудови 30…40 
відсотків; будівлі складної 

конфігурації; міста та 
селища з 

невеликою кількістю 
високих 

будинків і 
деревонасадженнями 

висотою 
10…15 м, місцями з 

підліском 
або густим чагарником; 
приміські зони великих 

щільність забудови 40…50 
відсотків; будівлі складної 

конфігурації, велика 
кількість елементів 

благоустрою та ситуації; 
міські сквери, сади та 

парки 
нескладної конфігурації за 
умови подеревної зйомки 

щільність забудови понад 
50 

відсотків; будови складної 
конфігурації з великою 

кількістю 
елементів благоустрою та 

ситуації; 
великі промислові центри; 

міські 
сквери, сади та парки з 

великою 
кількістю дрібних 

елементів 
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Фактори І ІІ ІІІ ІV V 
1 2 3 4 5 6 

міст; 
промислові та будівельні 
майданчики із середньою 

забудованістю 

ситуації, а також чагарнику 
та 

інших насаджень, що 
підлягають 

подеревній зйомці; головні 
магістралі великих міст 

Рух 
транспорту 

та 
пішоходів, 

інші 
перешкоди 

дороги з 
незначним 

рухом 
транспорту 

дороги та вулиці міст, 
селищ, промислових і 

будівельних 
майданчиків зі 
слабким рухом 

транспорту; незначна 
кількість котлованів, 

відвалів тощо 

рух транспорту та 
пішоходів 

середньої інтенсивності; 
діючі 

промислові та будівельні 
майданчики з наявністю 

котлованів, відвалів 

вулиці міст із інтенсивним 
рухом транспорту та 

пішоходів, що не затрудняє 
проведення робіт; 

промислові та будівельні 
майданчики зі значною 

контурністю 

головні магістралі великих 
міст із 

інтенсивним рухом 
транспорту та 

пішоходів; задимленість і 
загазованість атмосфери; 

діючі 
великі промислові та 

будівельні 
майданчики, діяльність 

яких 
викликає порушення 

безперервності 
технологічного 

процесу вишукувань 

Інженерні 
комунікації 

до 3 видів 
мереж; понад 20 
колодязів на 1 га, 

із чіткими 
зовнішніми 

ознаками, не 
потребуючі 
очищення 

3…5 видів мереж; 
15…20 колодязів на 

1 га, із чіткими 
зовнішніми ознаками, 

які не потребують 
очищення 

5…8 видів мереж; 9…14 
колодязів на 1 га, зйомка 
частини мереж вимагає 

очищення, пошуку 
зовнішніх 

ознак і використання 
приладів 
пошуку 

8…10 видів мереж; 4…8 
колодязів на 1 га; зйомка 

мереж вимагає очищення, 
пошуку зовнішніх ознак і 

використання приладів 
пошуку 

понад 10 видів мереж; до 3 
колодязів на 1 га; значна 

кількість 
зовнішніх ознак вимагає 

інструментального пошуку 
з 

розчищенням колодязів, 
розкриття 

окремих прокладок 
шурфами; 

загазованість елементів 
прокладок, 

що вимагає примусової 
вентиляції 

Примітка. В таблиці по кожній категорії наведено перелік факторів, які визначають ступінь складності умов виконання всіх основних видів топографічних і геодезичних робіт 
при інженерних вишукуваннях для будівництва, які передбачені Збірником цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва. 

При виконанні комплексу робіт категорії складності варто встановлювати по сукупності факторів, зазначених у додатку. Якщо який-небудь окремий фактор стосується більш 
високої категорії за видом робіт, який має визначальну вагу в загальному обсязі, то категорію складності варто встановлювати за цим фактором. 
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Для виконання геодезичного моніторингу будівель та споруд, геодезичних спостережень за 
небезпечними техногенними та природними процесами генпроектувальником за участі виконавця 
розробляється проект виконання геодезичних робіт (ПВГР) згідно з ДБН В.1.3-2. 

При виконавчій (контрольній) зйомці закінчених будівництвом об’єктів, споруд та інженерних 
мереж замовник надає виконавцю проектні матеріали – генеральний план, плани інженерних мереж. 

Строк використання матеріалів інженерно - геодезичних вишукувань складає: 
- інженерно-топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000 – не більше ніж десять років з 

дати реєстрації (без додаткового оновлення); 
- інженерно-топографічних планів масштабів 1:1 000, 1:500, 1:200 й точніше – не більше ніж 

один рік з дати реєстрації (без додаткового оновлення); 
- матеріалів моніторингу будівель та споруд, контрольних (виконавчих) зйомок – період 

експлуатації об’єкта; 
- матеріалів геодезичних спостережень за небезпечними техногенними та природними 

процесами – період існування фактору, що становить загрозу. 
Матеріали інженерно-геодезичних вишукувань повинні зберігатись виключно у цифровій 

(ІЦММ) формі відповідно до єдиної класифікації та кодування об’єктів містобудування в службі 
містобудівного кадастру. 

Матеріали інженерно-геодезичних вишукувань підлягають державній експертизі у складі 
проектів будівництва або окремо, згідно чинного законодавства. 

Інженерно-геологічні вишукування 
Інженерно-геологічні вишукування виконують з метою вивчення та оцінки інженерно-

геологічних умов території (ділянки) будівництва для: 
- оцінки складності, характеристики інженерно-геологічних умов території та отримання 

вихідних даних для проектів будівництва; 
- прогнозування змін інженерно-геологічних умов під дією природних і техногенних факторів, 

визначення допустимих впливів на елементи геологічного середовища та способів досягнення стану 
цього середовища, який вимагається; 

- оцінювання ризику життєдіяльності людини на конкретних територіях; 
- розроблення проектів захисту територій та окремих об’єктів від несприятливих і 

небезпечних процесів. 
Підставою для складання програми виконання робіт з інженерно-геологічних вишукувань є 

технічне завдання (дод. Е ДБН А.2.1-1-2014) на виконання інженерно-геологічних вишукувань. 
Технічне завдання на виконання інженерно-геологічних вишукувань для будівництва повинно 

містити: 
- найменування об’єкта; 
- дані про місце розташування та межі ділянки будівництва; 
- цілі та види вишукувань; 
- вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) або вид робіт на 

існуючому об’єкті (консервація, ліквідація тощо); 
- інформацію про стадійність проектування і будівництва; 
- клас наслідків (відповідальності) та категорію складності об’єкта будівництва; 
- характеристику проектованих об’єктів: дані про конструктивні рішення надземної частини, 

типи фундаментів, глибини їх закладання, орієнтовні навантаження на основи; 
- відомості про необхідні заходи інженерного захисту об’єктів і території; 
- відомості про раніше виконані інженерні вишукування та дослідження на території 

проектованого будівництва; 
- відомості про необхідність проведення вишукувань у процесі будівництва; 
- додаткові вимоги, обумовлені галузевою специфікою проектованого об’єкта. 
Програму виконання інженерно-геологічних вишукувань складають на основі відповідного 

технічного завдання, оцінки категорії складності інженерно-геологічних умов, приведені в табл.2.8 
(дод. Ж ДБН А.2.1-1-2014), складності геотехнічного будівництва (дод. И ДБН А.2.1-1-2014), ступеня 
вивченості ділянки (території) і порядку розроблення проектної документації. 
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Таблиця 2.8 – Категорії складності інженерно-геологічних умов  
(відповідно до дод. Ж ДБН А.2.1-1-2014) 

 
Фактори I (проста) II (середньої 

складності) III (складна) 

1 2 3 4 

Геоморфоло- 
гічні умови 

майданчик (ділянка) у 
межах 

одного геоморфологічного 
елемента; поверхня 

горизонтальна, 
нерозчленована 

майданчик (ділянка) у 
межах декількох геомор- 

фологічних елементів 
одного генезису; поверхня 

похила, слабко 
розчленована 

майданчик (ділянка) у 
межах 

декількох геоморфологічних 
елементів одного генезису; 

поверхня сильно 
розчленована 

Геологічні 
фактори в сфері 

взаємодії 
будівель і 
споруд із 

геологічним 
середовищем 

не більше двох різних за 
літологією шарів, що 

залягають 
горизонтально або слабко 

похило (ухил не більше 0,1); 
потужність витримана за 
простяганням; незначний 
ступінь неоднорідності 

шарів за 
показниками властивостей 
ґрунтів, що незакономірно 

змінюються в плані й за 
глибиною; скельні ґрунти 
залягають із поверхні або 
перекриті малопотужним 

шаром 
нескельних ґрунтів 

не більше чотирьох 
різних по літології шарів, 
що залягають похило або 

з виклинцьовуванням; 
потужність змінюється 

закономірно; 
закономірна зміна харак- 
теристик ґрунтів у плані 
або за глибиною; скельні 

ґрунти мають нерівну 
покрівлю і перекриті 

нескельними ґрунтами 

більше чотирьох різних за 
літологією шарів; 

потужність 
різко змінюється; 

лінзоподібне залягання 
шарів; 

значний ступінь 
неоднорідності за 

показниками властивостей 
ґрунтів, що незакономірно і 

(або) закономірно 
змінюються 

в плані або за глибиною; 
скельні ґрунти мають 

сильно 
розчленовану покрівлю і 
перекриті нескельними 

ґрунтами 

Гідрогеологічні 
фактори в сфері 

взаємодії 
будівель і 
споруд із 

геологічним 
середовищем 

підземні води відсутні або є 
один витриманий горизонт 
підземних вод з однорідним 

хімічним складом 

два або більше 
витриманих горизонти 

підземних вод, місцями з 
неоднорідним хімічним 
складом або з напором, 
територія потенційно 

підтоплювана 

горизонти підземних вод не 
витримані за проляганням і 
потужністю, з неоднорідним 
хімічним складом; місцями 

складне чергування 
водоносних і водотривких 

порід; напори підземних вод 
змінюються за проляганням; 

територія підтоплюється 
або 

вже підтоплена й потрібні 
заходи захисту 

Геологічні 
процеси, що 
негативно 

впливають на 
умови будівниц- 
тва і експлуатації 
будівель і споруд 

відсутні, районна 
сейсмічність < 6 балів 

мають обмежене 
поширення, районна 

сейсмічність < 6 балів, 
ділянки ≤ 6 балів 

мають велике поширення і 
вирішально впливають на 

проектування та 
будівництво, 

районна сейсмічність ≥ 6 
балів, 

ділянки > балів 
Специфічні ґрунти 
в сфері взаємодії 

будівель і споруд із 
геологічним 
середовищем 

відсутні 

не роблять істотного 
впливу на вибір 

проектних рішень; мають 
витримане залягання 

вирішально впливають на 
вибір проектних рішень; 

ускладнюють будівництво й 
експлуатацію 

Примітка: Категорії інженерно-геологічних умов встановлюють за сукупністю встановлених або прогнозованих факторів, 
зазначених у додатку К. Якщо який-небудь окремий фактор відноситься до більш високої категорії складності і є 
визначальним при прийнятті основних проектних рішень, то категорію складності інженерно-геологічних умов 

встановлюють за таким фактором. У цьому випадку повинні бути збільшені обсяги або додатково передбачені ті види 
робіт, які необхідні для забезпечення з'ясування впливу на проектовані будівлі та споруди саме цього фактора. 

 
У випадку, коли будівництво передбачають в простих інженерно-геологічних умовах, на 

достатньо вивченій території чи планують будівництво будівель і споруд, що відносяться до класу 



48 
 

незначних наслідків (відповідальності) та І…ІІІ категорій складності, замість програми робіт 
допускається складати технічний припис. 

За складом інженерно-геологічні вишукування є комплексними і включають види робіт, які 
направлені на вивчення геологічної будови, стану та властивостей ґрунтів, гідрогеологічних умов, 
інженерно-геологічних процесів і явищ, а також розроблення основних видів прогнозів – пошукового 
і нормативного. 

Види та обсяги інженерно-геологічних робіт визначають залежно від: 
- ступеня інженерно-геологічної вивченості території; 
- цільового призначення вишукувань; 
- складності геологічних умов; 
- наявності ґрунтів із особливими властивостями; 
- глибини залягання та режиму підземних вод; 
- зони активної взаємодії з геологічним середовищем; 
- категорії складності об’єктів будівництва та класу наслідків (відповідальності).  

 
Інженерно-гідрометеорологічні вишукування 
Інженерно-гідрометеорологічні вишукування здійснюють з метою комплексного вивчення 

природних умов навколишньої території та локальних умов проектованого об’єкта, визначення 
розрахункових гідрометеорологічних (кліматичних і гідрологічних) характеристик, складання 
прогнозу зміни гідрометеорологічних умов – у обсягах, необхідних для вибору майданчика 
будівництва та прийняття проектних рішень. При визначенні складу цих видів вишукувань необхідно 
враховувати регіональний характер поширення небезпечних явищ і процесів. 

Склад робіт і методи отримання гідрометеорологічних характеристик встановлюються в 
залежності від ступеня вивченості території та класу наслідків (відповідальності) об’єктів, що 
проектуються. Замовник забезпечує розробку завдання на виконання інженерно-
гідрометеорологічних вишукувань, склад якого наведено у додатку Ф ДБН А.2.1-1-2014. Це завдання 
затверджується генеральним проектувальником. 

Програма вишукувань складається виконавцем робіт з урахуванням переліку необхідних для 
визначення розрахункових гідрометеорологічних характеристик, вивченості гідрологічних і 
кліматичних умов об’єкта. 

У програмі вишукувань необхідно встановлювати окремі види робіт для вивчення 
небезпечних гідрометеорологічних процесів. 

В якості критерію при визначенні величини розрахункової характеристики приймається 
щорічна ймовірність перевищення (забезпеченість) цієї величини, при оцінці ризиків – показник 
можливої шкоди, а для процесів – прогнозований розвиток до кінця розрахункового періоду. 

Значення розрахункових характеристик належить визначати із ймовірністю, яку встановлено 
нормативними документами для окремих видів споруд з урахуванням класу наслідків 
(відповідальності) та стадії проектування. 

Особливу увагу слід приділяти виявленню екстремальних значень гідрометеорологічних 
характеристик (рівнів річок і озер, витрат води річок, параметрів вітру, опадів, ожеледиці тощо) за 
можливо більший період. 

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування поділяються на наступні види: 
- інженерно-метеорологічні вишукування, які виконують для визначення метеорологічного 

режиму та кліматичних характеристик території, мікрокліматичних особливостей майданчика 
об’єкта будівництва, наявності та ступеня впливу небезпечних метеорологічних явищ і процесів; 

- інженерно-гідрологічні вишукування, які виконують для визначення гідрологічного режиму 
території суходолу, прилеглого до майданчика будівництва, режиму водних об’єктів, у зоні впливу 
яких перебуває майданчик, визначення розрахункових гідрологічних характеристик, ступеня впливу 
небезпечних гідрологічних явищ і процесів; 

- морські інженерно-гідрологічні вишукування, які виконують для визначення водного режиму 
акваторій морів, великих озер і водоймищ, у зоні впливу яких перебуває майданчик будівництва, 
визначення розрахункових характеристик, ступеня впливу небезпечних явищ і процесів, пов’язаних із 
цими акваторіями. 
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Вишукування для раціонального використання навколишнього середовища 
Вишукування для раціонального використання навколишнього середовища виконують за 

спеціальним технічним завданням з метою забезпечення: 
- вихідних даних для прийняття оптимальних рішень щодо розміщення, реконструкції, 

технічного переоснащення або ліквідації об’єктів будівництва та створення нормативних умов для 
життєдіяльності населення; 

- вихідних даних для розробки розділів проектів «Оцінка впливу на навколишнє середовище»; 
- оцінки фактичних впливів на навколишнє середвище та ведення моніторингу. 
Склад та об’єми вишукувальних робіт визначаються цільовим призначенням та технічним 

завданням. 
При розробці програми робіт враховується наступне: 
а) результати збору та аналізу інформації щодо: газоподібних, рідких і твердих відходів 

об’єкту планованого будівництва, його акустичних, електромагнітних, іонізуючих і теплових 
характеристик, даних про наявність і планове розташування у районі планованого будівництва 
об’єктів природно-заповідного фонду, пам’яток природи, археології, історії та архітектури, родовищ і 
об’єктів видобування корисних копалин (підземних питних водозаборів тощо); офіційних довідок-
характеристик про кліматичні умови району розміщення об’єкту планованого будівництва на 
поточний рік (середньорічні швидкості вітру по румбах восьми румбової рози вітрів тощо) і про 
фоновий вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі району розміщення об’єкту на 
поточний рік; 

б) результати польового рекогносцирувального дослідження району і ділянки планованого 
будівництва, існуючих промислових підприємств, місць видалення відходів з урахуванням 
транспортних об’єктів і магістралей, житлових і рекреаційних зон, учбових і лікувальних закладів, 
поверхневих водних об’єктів, наземних і підземних водозаборів, характеру, масштабів й 
інтенсивності небезпечних природно-техногенних процесів;  

в) ґрунтові вишукування на ділянці; 
г) подеревна зйомка і таксація зелених насаджень; 
д) хімічні і біологічні дослідження ґрунтово-рослинного покриву, а також товщі ґрунтів, 

підлягаючих вилученню при будівництві (перелік показників, які визначаються, складається за ГОСТ 
17.4.2.01 з урахуванням номенклатури викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
джерелами існуючих об’єктів навколишнього територіально-виробничого комплексу, а також 
специфіки попереднього господарського використання земельної ділянки); 

е) гідрологічні, гідродинамічні, хімічні і біологічні дослідження підземних і поверхневих вод 
на ділянці, а також територіях, прилеглих до неї з боку потрапляння і подальшого просування 
підземного і поверхневого потоків (перелік гідрохімічних і гідробіологічних показників, які 
визначаються складається по СанПіН 4630 з урахуванням скидів забруднюючих речовин зі стоками 
об’єктів навколишнього територіально-виробничого комплексу у водне середовище, а також 
номенклатури показників, прийнятих до визначення у ґрунтах ділянки); 

ж) оцінка природної захищеності підземних вод ділянки; 
з) визначення гама-фону на ділянці і щільності потоку радону у плямах забудови будівлями, у 

яких передбачається тривале перебування людей; 
и) оцінка сучасного стану природних компонентів за ступенем відхилення фактичного вмісту 

забруднюючих речовин, шкідливих мікробів і бактерій, а також фактичних рівнів фізичних факторів 
від фонових показників і нормативних значень, встановлених нормативними документами, які 
наведені у додатку Ц ДБН А.2.1-1-2014; 

к) оцінка умов ділянки відносно критеріїв, встановлених «Державними санітарними 
правилами планування і забудови населених пунктів». 

На ділянках планованого будівництва об'єктів невиробничого призначення визначаються: 
а) параметри шуму; 
б) параметри електромагнітних випромінювань; 
в) час інсоляції; 
На межах нормативних санітарно-захисних зон об'єктів виробничого призначення 

визначаються: 
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а) параметри хімічного і біологічного забруднення ґрунтово-рослинного покриву (відповідно 
номенклатурі планованого викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря джерелами об’єкту); 

б) параметри шуму (якщо на об’єкті передбачається установка обладнання, що шумить і 
вібрує); 

в) параметри електромагнітних випромінювань (якщо на об’єкті передбачається установка 
обладнання, яке створює електромагнітні поля промислової частоти). 

Вишукування повинні забезпечити: 
- характеристику небезпеки планованої господарської діяльності для існуючих будівель і 

споруд; господарської і життєвої діяльності людини; природних ресурсів; 
- можливість прийняття проектних рішень, які забезпечують допустимі показники стану 

природних компонентів для господарської діяльності, здоров'я та духовного розвитку населення 
(розробка адекватних заходів щодо підготовки, захисту від несприятливих процесів, меліорації, 
реабілітації і рекультивації території; безпечного поводження з відходами та раціонального 
використання вторинних ресурсів; визначення необхідного складу і потужності середовищезахисного 
обладнання тощо); 

- можливість здійснення покомпонентної і комплексної оцінки наслідків планованої діяльності 
при ОВД; 

- прогнозування і оцінка ризику, змін стану природних компонентів при збереженні існуючого 
становища і при здійсненні планованої діяльності; 

- складання науково-технічного звіту. 
 
Спеціалізовані вишукування 
Спеціалізовані вишукування (умовно вишукувальні роботи) виконують з метою забезпечення 

органів управління, юридичних і фізичних осіб продукцією, що може бути отримана за допомогою 
технічного та інтелектуального потенціалу вишукувальних організацій. 

До спеціалізованих вишукувань відносять: 
- моніторинг навколишнього середовища в межах населених пунктів (об’єктів); 
- контроль стану об’єкта (інжиніринг); 
- інвентаризацію земель і кадастрові роботи; 
- геодезичне забезпечення в процесі будівництва; 
- пошук і розвідку підземних вод; 
- проектування та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для питного й 

технічного водопостачання; 
- розвідування ґрунтових будівельних матеріалів; 
- обстеження ділянок для розроблення проектів локальної реконструкції ландшафтів; 
- бурові та гірничопрохідницькі роботи у процесі будівництва й реконструкції; 
- дослідження забруднення ґрунтів і підземних вод; 
- роботи з санації територій, забруднених нафтопродуктами та іншими хімічними речовинами; 
- створення штучних геотехнічних масивів (основ); 
- випробування натурних паль. 
 
Складові об’єкта будівництва Основними складовими об’єкта будівництва Дністровської 

ВЕС є (за умови встановлення ВЕУ 3.6МВт):  
- 42 ВЕУ,  
- мережа технологічних (відомчих) доріг та підземних кабельних ліній,  
- ПС ВЕС та КЛ 110 кВ.  
Будівництво об’єкта планується виконувати у 3 черги, а саме: 
Черга 1 

 ПС ВЕС (з встановленням 1 трансформатора Т1 63 МВА), КЛ 110 кВ до ПС 
«Старокозаче», ВЕУ 16, ВЕУ 20, ВЕУ 26, ВЕУ 29, ВЕУ 30, ВЕУ 30a, ВЕУ 30b, ВЕУ 
30c, ВЕУ 32, ВЕУ 33, ВЕУ 33b, з відповідними ділянками технологічних доріг та 
кабельних мереж; 

Черга 2 
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 Встановлення другого трансформатора Т2 63 МВА, ВЕУ 10, ВЕУ 11, ВЕУ 11a, ВЕУ 12, 
ВЕУ 13, ВЕУ 34, ВЕУ 34a, ВЕУ 34b, ВЕУ 34c, ВЕУ 35, ВЕУ 39, ВЕУ 40, ВЕУ 40a, ВЕУ 40b, ВЕУ 41, 
ВЕУ 42, ВЕУ 43 з відповідними ділянками технологічних доріг та кабельних мереж. 

Черга 3 
 Встановлення третього трансформатора Т3 63 МВА, будівництво КЛ 110 кВ та заходів 

ПЛ 110 кВ Арциз – Старокозаче, ВЕУ 17, ВЕУ 21, ВЕУ 22, ВЕУ 23, ВЕУ 24, ВЕУ 25, ВЕУ 27, ВЕУ 
28, ВЕУ 29b, ВЕУ 30d, ВЕУ 31, ВЕУ 31b, ВЕУ 31c, ВЕУ 33a з відповідними ділянками технологічних 
доріг та кабельних мереж. 

 
Організаційно-технологічна схема виконання робіт 
Черга 1 
1. Роботи підготовчого періоду; 
2. Роботи з реконструкції під’їзних шляхів; 
3. Роботи з реконструкції та будівництва технологічних доріг на ділянці ВЕС, у т.ч. 

платформ ВЕУ першої черги; 
4. Роботи з будівництва кабельних трас мережі збору потужності ВЕС; 
5. Роботи з улаштування фундаментів ВЕУ; 
6. Монтаж ВЕУ; 
7. Виконати роботи з будівництва ПС ВЕС 110/35 кВ; 
8. Виконати роботи з будівництва КЛ 110 кВ від ПС ВЕС до ПС Старокозаче; 
9. Пусконалагоджувальні роботи. 
Черга 2 
1. Роботи підготовчого періоду; 
2. Роботи з реконструкції та будівництва технологічних доріг на ділянці ВЕС, у т.ч. 

платформ ВЕУ другої черги; 
3. Роботи з будівництва кабельних трас мережі збору потужності ВЕС; 
4. Роботи з улаштування фундаментів ВЕУ; 
5. Монтаж ВЕУ; 
6. Роботи з встановлення другого трансформатору на ПС ВЕС 110/35 кВ; 
7. Пусконалагоджувальні роботи. 
Черга 3 
1. Роботи підготовчого періоду; 
2. Роботи з реконструкції та будівництва технологічних доріг на ділянці ВЕС, у т.ч. 

платформ ВЕУ третьої черги; 
3. Роботи з будівництва кабельних трас мережі збору потужності ВЕС; 
4. Роботи з улаштування фундаментів ВЕУ; 
5. Монтаж ВЕУ; 
6. Роботи з встановлення третього трансформатору на ПС ВЕС 110/35 кВ; 
7. Роботи з будівництва КЛ 110 кВ та заходів ЛЕП 110 кВ; 
8. Пуско-налагоджувальні роботи. 
 
Роботи пп.7-8 виконуються паралельно у відповідності до календарного графіку в рамках 

черги (табл. 2.9). Графіком будівництва передбачено технологічну перерву тривалістю 2 місяці 
впродовж зимового періоду.  

Постачання будівельних матеріалів на ділянку будівництва передбачається з наявних 
місцевих джерел автотранспортом. 

На початку будівництва ВЕС виконуються роботи підготовчого періоду з улаштуванням 
майданчиків для зберігання обладнання, матеріалів та будівельної техніки і тимчасового 
енергозабезпечення об’єкта. 
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Таблиця 2.9 – Укрупнений план будівництва Дністровської ВЕС (дані Замовника на етапі розробки ОВД) 
 
№ 
п/п 

Найменування робіт* Рік будівництва 

2018 2019 2020 

ІV кв. І кв. ІІ кв. III кв. ІV кв. І кв. ІІ кв. III кв. 

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

1 Підготовчий період                         

2.  Період будівництва                         

2.1 І ЧЕРГА                         

2.1.1 Реконструкція під’їзних 
доріг 

                        

2.1.2  Реконструкція 
технологічних доріг та КЛ 

                        

2.1.3   Будівництво фундаментів 
та монтаж ВЕУ 30, 30a, 30b, 
30c, 32, 33, 33b 

                        

2.1.4  Будівництво фундаментів 
та монтаж ВЕУ 16, 20, 26, 
29 

                        

2.1.5   Будівництво ПС ВЕС (з 
встановленням Т1) 

                        

2.1.6   Будівництво КЛ 110 кВ                          

2.1.7  Будівництво фундаментів 
та монтаж ВЕУ  

                        

2.1.8  Благоустрій території                         

2.1.9  Пуско-налагоджувальні 
роботи 

                        

2.2 ІІ ЧЕРГА                         

2.2.1 Реконструкція 
технологічних доріг та КЛ 

                        

2.2.2 Будівництво ПС ВЕС (з 
встановленням Т2) 

                        

2.2.3 Будівництво фундаментів 
та монтаж ВЕУ 
10,11,11a,12,13 

                        

2.2.4  Будівництво фундаментів 
та монтаж ВЕУ 34, 34a, 34b, 
34c, 35 
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2.2.5 Будівництво фундаментів 
та монтаж ВЕУ 39, 40, 40a, 
40b, 41, 42, 43 

                        

2.2.6  Благоустрій території                         

2.2.7 
  

Пуско-налагоджувальні 
роботи 

                        

2.2 ІІ ЧЕРГА                         

 Реконструкція 
технологічних доріг та КЛ 

                        

2.2.1 Будівництво ПС ВЕС (з 
встановленням Т3) 

                        

2.2.2 Будівництво КЛ 110кВ та 
заходів ПЛ 110кВ 

                        

2.2.4 Будівництво фундаментів 
та монтаж ВЕУ 17, 21, 22, 
23, 24 

                        

2.2.5 Будівництво фундаментів 
та монтаж ВЕУ 25, 27, 28, 
29b 

                        

2.2.6 Будівництво фундаментів 
та монтаж ВЕУ 30d, 31, 31d, 
31c, 33a 

                        

2.2.7  Благоустрій території                         

2.2.8  Пуско-налагоджувальні 
роботи 

                        

                          

 ЗАГАЛОМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
4 

 
* - за умови встановлення ВЕУ 3.6МВт 
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Транспортування обладнання до ділянки ВЕС планується здійснювати з Білгород-
Дністровського морського порту по існуючій дорозі Р72 та дорогах місцевого призначення.  

Закінчення підготовчих робіт у обсязі, який забезпечує будівництво об’єкту, повинно бути 
затверджене відповідним актом у відповідності до чинних нормативних вимог. 

Огородження будівельного майданчика встановлюється відповідно до ГОСТ 23407-78 та 
вимог ДБН А.3.2-2-2009 в межах відведеної ділянки. 

У випадку наявності на будівельному майданчику родючого шару ґрунту, він повинен 
зрізатися та складатися у тимчасовий відвал на території будівельного майданчику для подальшого 
використання на об`єкті. Перед виконанням будівельних робіт необхідно забезпечити розробку та 
затвердження в установленому порядку проекту зняття родючого шару ґрунту.  

Будівництво об’єкта передбачає залучення до 117 осіб відповідних кваліфікацій. 
Усі будівельні роботи повинні виконуватися у відповідності до чинних нормативних вимог із 

застосуванням відповідної техніки та механізмів. Детальна організаційно-технологічна схема робіт, 
методи виконання та підбір будівельної техніки визначаються проектом. 

Загальна нормативна тривалість будівництва становить 22 місяці. 
 
Роботи підготовчого періоду 
Перед початком основного будівництва ВЕС (по кожній черзі) виконуються роботи 

підготовчого періоду: 
- реконструкція під їзної дороги; 
- огородження будівельного майданчика; 
- встановлення тимчасових будівель і споруд; 
- підготовка тимчасового майданчика для складування матеріалів та обладнання площею 

близько 1 га; 
- забезпечення будівельного майданчика водою; 
- забезпечення будівельного майданчика електроенергією (встановлення КТП); 
- створення геодезичної основи будівництва. 
Використовуються тільки існуючі дороги (за необхідності реконструюються). Закінчення 

підготовчих робіт в обсязі, який забезпечує будівництво об'єкту, повинно бути затверджене актом, 
складеним замовником, який виконав роботи підготовчого періоду, профспілковим комітетом, 
представником територіального органу Держнаглядохоронпраці згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009. 

 
Основні будівельні роботи 
Після закінчення робіт підготовчого періоду виконуються роботи основного періоду: 
- будівництво ВЕУ та виробничої бази (адміністративно-побутова будівля, складська будівля, 

склад технічних відходів, відкритий майданчик для зберігання негабаритних компонентів ВЕУ, 
стоянки для негабаритного транспорту та автомобілів, насосні станції та очисні споруди, 
трансформаторні підстанції 35/0,4 та 110/0,4 кВ), 

- будівництво кабельних ліній середньої напруги, кабельної лінії 110 кВ, реконструкція мережі 
технологічних доріг, благоустрій території. 

Огородження будівельного майданчика встановлюється відповідно до ГОСТ 23407-78 вимог 
ДБН А.3.2-2-2009 в межах відведеної ділянки. 

Після виконання попередніх підготовчих робіт розпочинаються роботи по будівництву 
фундаментів ВЕУ (рис. 2.5, 2.6), до яких відноситься: 

 екскавація ґрунту котловану під фундамент; 
 вирівнювання дна котловану щебінкою; 
 буріння отворів під палі; 
 облаштування заземлення фундаменту; 
 бетонування підготовки; 
 установка кільця основи і анкерів нижньої частини вежі; 
 армування; 
 установка опалубки фундаменту; 
 бетонування фундаменту. 
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Рисунок 2.5 - Екскавація ґрунту котловану під фундамент ВЕУ 
 

 
 

Рисунок 2.6 - Облаштування заземлення фундаменту та бетонування підготовки 
 

Після виконання підготовчих етапів будівництва ВЕС виконується етап доставки та монтажу 
ВЕУ (рис. 2.7-2.9). 

Монтаж ВЕУ включає: 
 монтаж башти, 
 зборка лопатей на роторі, 
 монтаж ротора на головний вал гондоли, 
 закріплення гондоли на вежі, 
 розвантажувальні роботи. 
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Рисунок 2.7 - Монтаж башти 
 

 
 

    
 

Рисунок 2.8 - Зборка лопатей на роторі 
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Рисунок 2.9 – Методи монтажу ротора на головний вал гондоли 
 

Для монтажу ВЕУ передбачається застосування двох кранів: основного та допоміжного. 
Характеристики основного монтажного крану (кран гусеничний Liebherr LR1600/2 або подібний) 
наступні: максимальна вантажопідйомність - 600 т, довжина головної стріли - 138-168 м, довжина 
допоміжної стріли - 24-96 м, максимальний вантажний момент – 8085 тм. В якості допоміжного 
крана передбачається застосування крану з телескопічною стрілою Liebherr LTM - 1200/1 або 
подібного з максимальною вантажопідйомністю 200 т та довжиною стріли 40+20 м.  

В період експлуатації ВЕС не планується використання стаціонарного кранового обладнання 
на ділянці в будівлях і спорудах.  

При наявності на будівельному майданчику родючого шару ґрунту, він зрізується та 
складується в тимчасовий відвал на території будмайданчика для подальшого використання на 
даному об'єкті. Розробка ґрунту під фундаменти та траншеї для прокладання інженерних мереж 
виконується екскаваторами зі зворотною лопатою. Монтажні роботи здійснюються авто- та 
гусеничними кранами. Доставка бетону на будмайданчик здійснюється автобетонозмішувачами, 
подавання - бетононасосами.  

Зрізання ґрунту під корито дороги виконується бульдозерами. Подача матеріалів у 
конструкцію дорожнього покриття провадиться безпосередньо з автосамоскидів з наступним 
розподілом автогрейдерами та ущільнюється. 

Тривалість будівництва – близька 10 місяців. 
 
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території: 
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та облаштування 

фундаментів ВЕУ, стовпів лінії електропередачі, площадки під підстанцію збору та передачі 
потужності ВЕС (ЦПС), адміністративно-побутовий корпус, ремонтно-складську базу з майданчиком 
відкритого зберігання комплектуючих ВЕУ, під’їзних доріг. Остаточне уточнення буде виконано при 
розробці ТЕО та проекту згідно ДБН А.2.2-3-2014 «Склад проектної документації на будівництво» та 
«Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів», затв. Наказом Мінрегіону 
№45 від 16.05.2011р. (зі змінами).  

При розробці проектів під кожний фундамент ВЕУ, всі заходи з інженерної підготовки та 
захисту проектованої території вітрополя ВЕС від можливих несприятливих природних факторів 
(зсуви, ерозія схилів, підтоплення, землетрус тощо) будуть розроблятися в проектній документації з 
урахуванням результатів вишукувань, які проводитимуться згідно ДБН А.2.1.1-2014 «Інженерні 
вишукування для будівництва» спеціалізованими підрядними організаціями за окремим замовленням 
Інвестора, і виступатимуть вихідними даними для розробки проекту, як це передбачено згідно 
додатку «А» ДБН А.2.2-3-2014 «Склад проектної документації на будівництво». 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, археологічні та інші вишукування 
виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період 
будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунтів, будуть 
передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а 
також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи. 
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Будівництво підземної КЛ 110 кВ  
Стандартна практика будівництва КЛ подається нижче. Процес будівництва КЛ І-ї черги 

ідентичний процесу будівництва КЛ ІІІ-ї черги. Будівництво здійснюється групами 
вузькоспеціалізованих працівників, кожна з яких виконує свій фронт робіт. Працівники, залучені до 
будівництва, проживатимуть у сусідніх населених пунктах (у гуртожитках, приватних оселях тощо). 
Буде організоване транспортне сполучення між будівельними майданчиками та місцями проживання 
будівельних бригад. Для скорочення термінів робіт лінія електропередачі будуватиметься одночасно 
на кількох відрізках (це збільшує потребу в робочій силі, але й забезпечує рівномірне завантаження 
будівельної техніки). Необхідне для будівельних робіт обладнання, техніка та матеріали будуть 
підвозитися з місць їх зберігання, які планується організувати вздовж траси КЛ та на ОВБ. 
Підвезення здійснюватиметься машинами малої вантажності (8-10 т). Будівельні роботи 
проводитимуться вдень.  

Планується така послідовність робіт:  
1. Перевірка зовнішніх і підземних комунікацій, які є в зоні роботи екскаватора (крану); 

перевірити повітряні лінії електропередачі, які є діючими в зоні роботи екскаватора. 
2. Геодезисти проектної організації виносять трасу «в натуру» згідно з робочими кресленнями 

(не менше 5 км за день). 
3) Розчистити монтажну площадку від пнів, кущів та інших предметів, які заважають 

проведенню робіт; 
4) Викопуються траншеї для прокладання кабелю.  
5) Підсипка дна траншеї товщиною не менше 0,1 м. Підсипка під кабель шару піщано-

гравійної суміші в кабельному колодязі з сполучними муфтами повинна бути визначена в проекті і 
узгоджена з підприємством-виробником муфт. 

5) Прокладання кабелю на глибині 1,5 м. Кабелі на всьому протязі повинні бути захищені від 
механічних ушкоджень залізобетонними плитами з боків траси і зверху. Необхідність перегородки з 
плит між двома ланцюгами кабельної лінії визначається при проектуванні кабельної лінії. 

6) Монтажу з'єднувальних муфт. Для монтажу на трасі кабельної лінії повинні бути 
підготовлені котловани, співвісні з траншеєю, шириною не менше 2 м для одноланцюгової лінії і 3 м 
для дволанцюгової лінії, глибина котловану не менше 1,5 м. Довжина котловану не менше 6 м. 

7) Після випробувань оболонок прокладений в траншеї кабель повинен бути присипаний 
стабілізованим грунтом, покладено механічний захист (залізобетонні плити). При засипці кабелі не 
повинні змінювати свого становища. За необхідністю кабелі повинні бути скріплені. Засипка траси 
грудками мерзлої землі, снігом, льодом, а також грунтом, що містить сміття, каміння, шматки металу 
не допускається. 

8) Проведення огляду траси зі складанням акту на приховані роботи представниками 
електромонтажної і будівельної організацій спільно з представником замовника і представником 
експлуатуючої організації. 

9) Після прокладки з траси кабельної лінії необхідно вивезти сміття, використані матеріалів і 
кабелю, що забруднюють навколишнє середовище. 

Кожна кабельна лінія повинна бути промаркована. 
Земляні роботи під час прокладання КЛ 110 кВ повинні виконуватись механізованим 

способом. Ручна розробка грунту допускається при малих об’ємах в недоступних для машин місцях і 
при доводці котлованів (траншей) до проектних розмірів (планування основи, добирання і зачистка). 
Розкочування кабелів виконується після підписання акту, підтверджуючого закінчення робіт по 
улаштуванню траншеї. 
Головна задача при розкочуванні кабелів – забезпечити збереження кабелів. 
Розкочування барабанів з кабелем виконують в відповідності з картою розвозки барабанів, на якій 
вказується місце установки барабана і напрямок розгортання. 
Розкочування проводять на дуже малій швидкості, не допускаючи волочіння кабелів, 10-15 витків 
розмотують вручну в зворотну сторону. При розкочуванні барабанів необхідно добиватися 
синхронності роботи розкоточного улаштування і швидкості руху трактору. 
Всі основні роботи по монтажу кабелів повинні виконуватись у відповідності до умов та вимог СНіП 
«Організація, виробництво та прийом робіт». 
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Умови збереження навколишнього природного середовища ід час проведення 
будівельних робіт 

Будівельно-монтажні та спеціальні роботи повинні виконуватися з дотриманням правил 
охорони довкілля та відповідних чинних нормативних вимог. 

Відходи будівельного виробництва та будівельне сміття повинне вивозитися на звалище. 
Спалення та захоронення відходів забороняється. 

Знесення зелених насаджень допускається тільки в місцях та в обсягах, передбачених 
проектом, та за погодженням з відповідними організаціями. 

Розміщення тимчасових будівель та споруд на потреби будівництва повинне виконуватися з 
урахуванням характеристик існуючого рельєфу та збереженням зелених насаджень. 
 

Охорона праці, промислова та пожежна безпека 
Охорона праці при виконанні робіт з будівництва ВЕС повинна забезпечуватися шляхом 

виконання чинних законодавчих та нормативних вимог. 
Відповідальність за дотримання правил з охорони праці при експлуатації машин та механізмів, 

інструменту, інвентарю, технічного оснащення, обладнання, засобів колективного та індивідуального 
захисту покладається на керівництво будівельної організації.  

До початку виконання робіт на будівельному майданчику необхідно забезпечити: 
• місця для проходу і проїзду будівельної техніки; 
• огородження небезпечних зон та зон роботи машин і механізмів; 
• забезпечення первинними засобами пожежогасіння; 
• встановлення написів та попереджувальних знаків небезпечних зон; 
• тимчасові пожежні пости, обладнані інвентарем для пожежогасіння. 
Організації, залучені до будівництва, повинні забезпечити контроль за виконанням усіх 

заходів, передбачених ПВР. 
Всі операції на кожній стадії БМР повинні здійснюватися під обов’язковим контролем 

відповідальних за технічний нагляд осіб. 
Матеріали, вироби та обладнання, які використовуються при виконанні робіт, повинні 

відповідати чинним стандартам, нормам і правилам промислової безпеки у енергетичній галузі. 
Якість та характеристики усіх матеріалів, виробів та обладнання повинні підтверджуватися 
відповідними сертифікатами.  

Усі будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися виключно особами, що мають 
відповідний допуск (де доречно) та під наглядом призначених відповідальних осіб. 

Доступ у зону виконання робіт повинен бути обмежений тільки для осіб, що безпосередньо 
залучені до виконання робіт. 

У зоні виконання робіт повинні бути встановлені попереджувальні знаки та написи і визначені 
підходи до робочих місць. 

Пожежна безпека при виконанні робіт з будівництва ВЕС повинна забезпечуватися у 
відповідності до чинних нормативних вимог. 

На стадії робочої документації в рамках ПВР повинна бути розроблена детальна інструкція з 
організації робіт, погоджена з усіма зацікавленими організаціями та установами згідно з чинними 
нормативними вимогами. 

 
 
2.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

2.5.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води 

Будівництво та експлуатація ВЕС не передбачає будь-якого довгострокового впливу на 
поверхневі або підземні водні ресурси. Розміщення ВЕС не чинитиме негативного впливу на роботу 
водопровідних та каналізаційних мереж, та не може порушити існуючий гідрологічний та 
гідробіологічний режим поверхневих та підземних вод. Під час проведення будівельних робіт 
водопостачання на майданчик Проекту буде організоване за допомогою мобільних цистерн. Під час 
експлуатації ВЕС потреби у питному, гарячому водопостачанні та каналізації забезпечуватимуться 
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автономними системами. Генерування електроенергії на ВЕС відбувається без використання водних 
ресурсів. 

За межами регіону проекту узбережжя Дністровського лиману представляє собою 
урбанізовану зону. Відстань вітрополя ВЕС від берегової лінії Дністровського лиману перевищує 1 
км, а відстані від ВЕУ до р.Алкалія – значно більші за її прибережно-захисну смугу в 50м (ПЗС). 
Потенційний вплив на ґрунтові води в процесі будівництва може виникнути в результаті витоків або 
розливів дизельного палива або мастильних матеріалів на ділянці розташування будівельного 
обладнання або транспортних засобів. Проте, забруднюючі речовини, що можуть виникнути в 
результаті витоків з машин і транспортних засобів навряд чи досягнуть водоносного горизонту, 
оскільки ці витоки представлятимуть невеликі обсяги. Земляні роботи будуть обмежені під час 
інтенсивних дощів, щоб зменшити ризик зливу опадів, нафти або хімічних речовин в природне 
середовище. Вплив на ґрунтові води в результаті забруднення визначається як незначний. 

Забруднення поверхневих вод має попереджуватися шляхом застосування найкращих методів 
будівництва та господарської діяльності під час експлуатації ВЕУ та кабельних ліній, зокрема 
управлінням діяльністю субпідрядників. Ці моменти належним чином відображатимуться у «Плані 
управління будівельним об'єктом», згідно вимог проекту організації будівництва (ПОБ) та вимог ДБН 
А.3.1-5-2014 «Організація будівельного виробництва», який міститиме положення щодо належного 
навантаження-розвантаження та зберігання матеріалів, збору та видалення твердих і рідких відходів.  

Враховуючи відстань вітрополя ВЕС від берегової лінії Дністровського лиману, що перевищує 
1 км, відстані від ВЕУ до р. Алкалія більш за її прибережно-захисну смугу в 50м (ПЗС), а також 
заходи з забезпечення жорсткого контролю з боку керівництва ТОВ «Дністровська 
вітроелектростанція» поводження з небезпечними, забруднюючими матеріалами з метою запобігання 
їх розливу або іншим шляхом попадання у поверхневі води під час будівництва, експлуатації та 
технічного обслуговування ВЕС, не очікується ніякого впливу Проекту на поверхневі води. 
 

 
2.5.2. Оцінка за видами очікуваного забруднення повітря 

Під час будівництва: відбувається незначне забруднення повітряного середовища від 
працюючих будівельних машин та механізмів. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не 
перевищуватимуть нормативів ГДК для повітря робочої зони буд майданчиків. 

Під час експлуатації: вплив на повітряне середовище є позитивним, очікується скорочення 
викидів оксиду вуглецю (СО2) на рівні близько 587532 т щорічно. 

В процесі експлуатації ВЕС ТОВ «Дністровська вітроелектростанція» потужністю 150 МВт – 
негативних впливів на повітряне середовище, клімат та мікроклімат не створюється. Навпаки, 
виробництво електроенергії з використанням енергії вітру дозволяє запобігти забрудненню 
атмосферного повітря, в порівнянні з виробництвом електроенергії тепловими електростанціями, та 
зменшити обсяги викидів парникових газів. Виробництво електроенергії на ВЕС дозволяє 
заощаджувати викопні природні ресурси (вугілля, газ, мазут, уранова руда), необхідні для 
виробництва електроенергії на ТЕС та АЕС. В ході будівництва ВЕС можуть виникати короткочасні 
незначні впливи на повітря внаслідок роботи будівельної техніки і автотранспорту, а також емісії 
пилу з будівельних майданчиків. Проте вплив від зазначених робіт є короткочасним і незначним і не 
створить наднормативного рівня забруднення атмосферного повітря. 

Клімат і мікроклімат: вплив відсутній. 
 
 
2.5.3. Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр 

Можливим джерелом забруднення можуть стати витоки з території будівництва шляхом 
забруднення від паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин, що зберігаються неналежним 
чином, а також забруднення будівельним сміттям. Ризики будуть мінімізовані за рахунок ретельного 
управління будівельними роботами, безпечного зберігання паливно-мастильних матеріалів, технічних 
рідин та інших небезпечних речовин відповідно до кращої міжнародної практики і суворого 
контролю за відходами та їх утилізації згідно з чинним законодавством. Проектом будуть передбачені 
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всі необхідні заходи з тимчасового розміщення і утилізації твердих побутових відходів і відходів 
будівництва. Відходи, що утворюються під час будівництва ВЕС, і тимчасово розміщуються на 
території будмайданчиків, відносяться до I-IV класів небезпеки. Для збору і тимчасового складування 
кожного виду відходу на об’єкті будуть передбачені спеціально відведені місця. По мірі накопичення 
власні відходи віддалятимуться з території об’єкту і передаватимуться іншим власникам для 
подальшого поводження з ними – на обробку, утилізацію, знешкодження, поховання та ін. згідно 
вимог ст.17 ЗУ «Про відходи». Небезпечні відходи відповідно до «Жовтого переліку відходів», затв. 
постановою КМУ від 13.07.2000 р. № 1120, в т.ч. відходи І класу небезпеки будуть прийняті, 
транспортовані та зберігатись до моменту утилізації згідно вимог статей 8, 9, 17 Закону України «Про 
відходи», спеціалізованими ліцензованими організаціями. В ОВД буде оцінено масу відходів при 
будівництві й експлуатації ВЕС, й буде класифіковано їх згідно державного класифікатора відходів 
«ДК 005-96», та представлено всі плановані заходи щодо поводження з ними згідно ДСТУ 
4462.3.01:2006 «Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій», ДСТУ 3911-99 Охорона 
природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. 
Загальні вимоги», ДК 005-96 «Класифікатор відходів». 

Одним з найбільш важливих видів впливів проекту на ґрунти є будівництво місцевих доріг. 
Для того, щоб знизити негативний вплив цих робіт, ТОВ «Дністровська вітроелектростанція» буде 
використовувати існуючі дороги. Реалізація Проекту потребує виїмку певного обсягу ґрунту під 
фундаменти ВЕС. Верхній шар ґрунту буде зніматися і окремо зберігатися. Частина ґрунту (родюча) 
буде використана для покриття фундаментів ВЕУ. Інша частина використовуватиметься для 
відновлення ділянок, з яких здійснюється виїмка матеріалу для облаштування фундаментів або для 
відновлення інших пошкоджених ділянок території. Виїмка ґрунту проводитиметься з урахуванням 
вказівок виробника ВЕУ і, зважаючи на місцеві геофізичні умови, так щоб гарантувати безпеку ВЕУ 
і, в той же час, звести до мінімуму вплив на довкілля. Шляхи використання надлишкового ґрунту, що 
залишається після влаштування фундаментів ВЕУ, залежать від його якості (родючий, потенційно-
родючий ґрунт), яка встановлюється на етапі проведення будівельних робіт залежно від рівня 
родючості ґрунтового покриву і основних показників ґрунтів за ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охорона 
природи. Ґрунти. Вимоги до охорони родючого шару ґрунту при виробництві земляних робіт». В разі 
віднесення надлишкового ґрунту до категорії «родючий», «потенційно-родючий», будівельна 
організація здійснює його зняття, складування, зберігання та нанесення його на ділянку, з якої він був 
знятий (рекультивація поверхні ділянки в межах основи ВЕУ), або на іншу земельну ділянку для 
підвищення її продуктивності та інших якостей згідно ст. 168 Земельного Кодексу України. В разі 
встановлення, що надлишковий ґрунт не відноситься до «родючого», «потенційно-родючого», його 
обсяг використовується на території ВЕС для улаштування тимчасових під’їзних доріг, або 
вивозиться на полігон твердих побутових відходів (ТПВ) для використання в якості інертного шару 
згідно ДБН В.2.4-2-2005. Після облаштування ВЕУ ділянка навколо ВЕУ (за винятком площі під’їзної 
дороги) зберігатиме своє первинне призначення. 

 
 
2.5.4. Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового, вібраційного, світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, а також випромінювання 

Шум ВЕУ 
Протягом періоду експлуатації ВЕС можна виділити дві категорії шуму, створюваного ВЕУ:  
 механічний;  
 аеродинамічний (рис.2.10).  
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Рисунок 2.10 – Види шуму, умови поширення та приймачі шуму 

 
Останні удосконалення механічних складових великих ВЕУ призвели до значного зниження 

механічного шуму. Наприклад, вдалося в чотири рази понизити шуми редукторів (мультиплікаторів) 
за рахунок застосування шестерень змінної твердості, в яких зубчастий вінець виконаний з твердого 
високолегованого матеріалу, а об'ємна частина - зі значно м'якшого і такого, що гасить шум і вібрації 
металу. В результаті, переважаючим є аеродинамічний шум сучасних вітряків.  

Аеродинамічний шум від лопатей походить, в основному, від зміни потоку повітря перед 
лопатями і за ними, має зону впливу лише на висоті - в місці обертання лопатей, та не 
розповсюджується в місцях розташування людей в приземному шарі (див. рис. 2.10.1).  

 

   
 

Рисунок 2.10.1 - Аеродинамічний шум від лопатей ВЕУ має зону впливу лише на висоті, в 
місці обертання лопатей 

 
Отже, шум в цілому збільшується із збільшенням швидкості вітру. Рівень цього шуму 

залежить від форми лопатей, взаємодії повітряного потоку з лопатями і вежею, від форми задньої 
кромки лопаті, від форми кінчиків лопатей, від типу регулювання ВЕУ (поворотно-лопатева або без 
повороту лопатей), від умов турбулентності повітря.  

Характеристики аеродинамічного шуму багато в чому подібні до характеристик природних 
шумів, які виникають, наприклад, при проходженні вітрового потоку крізь крону дерев. Так фоновий 
шум, створюваний вітром при швидкості 8 м/с і вище, виявляється сильніше, ніж аеродинамічний 
шум від ВЕУ. Проте і такий шум можна зменшити за рахунок оптимальної конструкції лопатей, 
особливо їх кінчиків і задньої кромки, і способу їх установки на вітроколеса.  

У сучасних вітроустановках шум значно понижений за рахунок застосування «тихих» 
редукторів, підйому основного устаткування на значну висоту і застосування звукоізолюючих 
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матеріалів в гондолі.  
Відповідно до паспортних даних виробників різних ВЕУ потужністю 2-3,5 МВт, рівень шуму 

безпосередньо в джерелі його утворення (гондола ВЕУ) складає від 96 до 110 дБа для різних ВЕУ. Це 
відповідає рівню шуму на звичайному промисловому підприємстві. Проте вже на відстані 100 м від 
ВЕУ рівень шуму зменшується до 50 дБа, на відстані 300 м - менше 40 дБа. На більшому видаленні 
робота ВЕУ важко прослуховується на тлі шуму довкілля. Саме виходячи з цього в Німеччині, 
Нідерландах, Данії і інших країнах ухвалені закони, що обмежують мінімальну відстань від ВЕУ до 
житлових будинків до 300 м. 

Відповідність шуму при віддаленні від ВЕУ наведена в таблиці 2.10 та на рисунку 2.11. 
 

Таблиця 2.10 – Відповідність шуму при віддаленні від ВЕУ 
 

Відстань (в діаметрах ротора) Відповідність 
1 2 
1d 50-55 дБа - сушарка для одягу 
2d 44 дБа - тиха житлова кімната 

6d 40 дБа - слабо розрізняється або зливається з 
фоном 

 
 

 
 

Рисунок 2.11 – Рівень шум при віддаленні від ВЕУ  
 

При визначенні рівнів шуму на відповідній відстані необхідно враховувати особливості 
«шуму», як фізичної одиниці: 

- подвоєння звукового тиску (потужності) - це підвищення індексу на 3 (звук 100 Дб(A) - в 2 
рази потужніше, ніж 97 дБа); 

- рівень звукового тиску зменшується з квадратом відстані (при віддаленні на 200 м шум 
буде в 4 рази менше, ніж при віддаленні на 100 м). 

Відповідно, в населеному пункті, що знаходиться на відстані біля 700 м від ВЕС (що 
передбачається), рівень звукового тиску складатиме від 36 до 40 дБ(А), коли вітер дме з боку ВЕУ. 
Це відповідає вимогам «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 
від 19.06.96 р. №173 і «Санітарним нормам допустимого шуму в приміщеннях житлових і 
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громадських будівель і на території житлової забудови» СН №3077-84. 
Оцінка впливу ВЕУ проектованої ВЕС на шумовий режим прилеглої території проведена на 

основі акустичних розрахунків та порівняння отриманих результатів з допустимими рівнями шуму 
по діючим нормативним документам (див. розділ 6.9). Шум на захищених об'єктах при здійсненні 
будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених діючими нормами для 
відповідного часу доби. 

Нормативні граничнодопустимі еквівалентні і максимальні рівні шуму, які діють в 
Україні, (СН 3077-84, ДБН В.1.1-31:2013, додаток №16 ДСП 173-96), приведені в таблиці 2.11. 

 
Таблиця 2.11 – Нормативні граничнодопустимі еквівалентні і максимальні рівні шуму 
 

Призначення території L.A екв., дБа L.A. max, дБа Нормативні документи день ніч день ніч 
Житлові приміщення 

квартир 40 30 55 45 

СН 3077-84; 
ДБН В.1.1-31:2013; 

додаток №16 
ДСП 173-96 

Території, які безпосередньо 
прилягають до житлових 

будинків 
55,0 45,0 70,0 60,0 

Район сформованої забудови 
(+5 дБ(А)) 

60,0 50,0 75,0 65,0 
60,0 50,0 70,0 60,0 

1 ешелон забудови в зоні 
впливу транспортних засобів 

(+10 дБ(А)) 
65,0 55,0 80,0 70,0 

 
Основним джерелом шуму, що можливо надають несприятливу акустичну дію на прилеглій 

території проектованого об'єкту, є гондола ВЕУ.  
Для оцінки шумового впливу на прилеглу територію від функціонування ВЕС були обрані 

контрольні точки (на найкоротшій відстані від крайніх ВЕУ) на межі населених пунктів по всій 
прилеглій території до майданчика ВЕС та на межі кордону з Моловою (всього 21 розрахункова 
точка).  

При проведенні акустичного розрахунку необхідного зниження шуму в розрахункових точках 
враховувалися принцип суперпозиції джерел шуму.  

З шумових карт об’єкту (наведені в додатку) чітко видно, що рівень шумового забруднення, на 
відстані 700 м від ВЕУ сягає нормативних значень встановлених для житлової забудови (45,0 дБ(А) – 
вночі та 55 дБ (А) – у денний час).  

Головним чинником по зменшенню акустичного забруднення є велика буферна зона між 
населеними пунктами та межами вітрополя, яка становить: від 700 м до 3,89 км в різних частинах 
вітрополя.  

Як видно з результатів розрахунків поширення акустичного забруднення, нормативний рівень 
звуку гарантовано спостерігається на відстані 700 м від вітроустановок, найближчих до зовнішніх 
меж вітрополя.  

Отже, рівень звукового впливу на селітебній території, яка знаходиться на відстані 700 м від 
вітроустановок, найближчих до зовнішніх меж вітрополя, не перевищує нормативні значення, та 
сягає рівня, який вже не прослуховується на фоні шуму оточуючого середовища. Проект організації 
СЗЗ для ТОВ «ДНІСТРОВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» буде розроблено на етапі виконання 
робочої документації з урахуванням наявних правовстановлюючих документів на земельні ділянки 
під розміщення ВЕУ.  

Вітрополе ВЕС ТОВ «ДНІСТРОВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» знаходиться за офіційно 
встановленими межами населених пунктів, тому в майбутньому наближення та розростання площі 
житлової забудови поблизу ВЕУ не є можливим згідно Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності». Також по факту затвердження детальних проектних рішень на стадії 
«Проект» ТОВ «ДНІСТРОВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» звернеться до МОЗ, для 
встановлення офіційних меж СЗЗ для свого вітропарку (за шумовим фактором) відповідно до вимог 
ДСП №173-96 (п. 5.8) та наказу МОЗ України від 03.03.2010 №187 «Про затвердження Положення 
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про експертну комісію з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при 
головному державному санітарному лікарю України». 
 

Мигтіння тіні ВЕУ 
Мигтіння тіні спостерігається, коли сонце проходить позаду вітрогенератора, і він відкидає 

тінь. При обертанні вітроколеса тіні проходять по одному і тому ж місцю, внаслідок чого і 
спостерігається ефект, відомий як мигтіння тіні. Мигтіння тіні може стати проблемою у разі, якщо 
житлові будинки розташовані поблизу ВЕС або певним чином по відношенню до неї. Встановлено, 
що найближчі населені пункти до споруд ВЕУ знаходяться на відстані 700 м - 3890 м. На даній 
відстані ефект мигтіння тіні не є відчутним. 

 
Вібрація ВЕУ 
На основі досліджень вітропарків світу встановлено, що вібрація ВЕУ не розповсюджується за 

межі контура фундамента ВЕУ в разі, якщо маса рухомої частини ВЕУ буде меншою за масу її 
нерухомої частини разом із фундаментом в 16 раз. Тобто, у випадку Дністровської ВЕС – ця 
емпірична вимога дотримується з кількадесятикратним запасом, й вимоги ДСТУ ГОСТ 12.1.012, 
ДСН 3.3.6.039 є витримуваними в повному обсязі. 

 
Електричне поле (ЕП) 
Вплив на оточуюче середовище електроенергетичних передавальних ліній високої напруги 

розглядається в основному з точки зору впливу повітряних ліній. Суттєвий вплив є різнорідним та 
стосується, в основному, утворення електромагнітного поля, шуму та радіоелектричних перешкод. 
Повітряні лінії також обмежують використання території під лінією та біля неї, утворюючи, так звані, 
зони обмеженго використання.   

Вплив кабельних ліній на оточуюче середовище, з точки зору їх конструкційних особливостей, 
менш різнорідне. В кожному кабелі високої напруги є зворотня нульова жила – екран, який 
практично до нуля обмежує випромінення електричного поля від кабелю. Зворотня нульова жила 
виготовляється з міді або алюмінію і вона практично не обмежує випромінення магнітного поля, що, 
приймаючи до уваги відносно малі відстані прокладеного кабелю від поверхні землі, може бути 
небезпечним. 

Відповідно до п. 5 Постанови КМУ №209 від 04.03.97 р. встановлюються охоронні зони 
електричних мереж уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки, 
обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на 
відстань 1 метра.  

Детальний опис ЕП та їхнього впливу надано у розділі 6.8. 
 

Перешкода радіохвилям 
Ефект корони на провідниках може викликати ефект інтерференції з радіохвилями, в 

основному з АМ-радіохвилями та телевізійними сигналами, в залежності від їх частоти та 
потужності.  

Перешкода роботі різного обладнання можлива через пошкодження обладнання ліній 
електропередач, але такі проблеми будуть негайно вирішені. 
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3. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Оцінка конкурентно-можливих технологічних альтернатив 

Технологічна альтернатива 1. 
Будівництво та експлуатація нових і продовження терміну експлуатації основних існуючих 

теплоелектростанцій (ТЕС), переважна більшість з яких збудована більш, ніж півсторіччя тому. 
Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок спалювання викопного палива – вугілля, 
мазута, природного газу українського чи імпортованого. 

Будівництво ТЕС на землях енергетики потребує додаткових заходів щодо обмеження рівнів 
викидів забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря з джерел викидів та обмеження приземних 
концентрацій ЗР в межах СЗЗ згідно СН №4946-89, та обмеження використання 
сільськогосподарських земель навколо ТЕС, що працюють на вугіллі та мазуті, внаслідок викидів 
важких металів в складі твердих часток. Ратифікація на рівні Закону 14.06.2016р. Україною 
«Паризької Угоди» про зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року вимагає 
скорочення використання вугільних технологій для виробництва теплової та електричної енергії. 

Найгострішими проблемами Одеської області є забруднення атмосферного повітря 
автотранспортними викидами, виснаження земель і забруднення сільськогосподарських земель 
засобами захисту рослин та мінеральними добривами, забруднення морських акваторій та 
поверхневих та підземних вод внаслідок господарської діяльності, накопичення у великих обсягах 
промислових та побутових відходів. Будівництво нової ТЕС, що працювала б на вугіллі, - призведе до 
погіршення стану навколишнього середовища, матиме негативний вплив на здоров’я людей. ТЕС, що 
працюють на природному газі, є більш прийнятними з екологічної точки зору, ніж вугільні, та вони, 
тим не менш, не є  раціональні з економічної точки зору, у зв’язку з постійним зростанням цін на 
природний газ. 

Будівництво ТЕС або АЕС в Білгород-Дністровському районі Одеської області потребує 
вирішення додаткових питань, пов’язаних з необхідністю транспортування викопного чи ядерного 
палива по території області та утилізації відпрацьованого палива. До того ж, впровадження даних 
технологій потребує використання значних обсягів водних ресурсів. 

 
Технологічна альтернатива 2. 
Будівництво та експлуатація нових і продовження терміну експлуатації існуючих атомних 

енергоблоків (в 9 з 15-ти існуючих атомних енергоблоків Українських АЕС закінчується термін 
експлуатації до 2020р.); всі АЕС введені в експлуатацію більше 30 років тому. Генерація 
електроенергії здійснюватиметься за рахунок використання імпортованого ядерного палива та його 
послідуючого захоронення в межах та за межами України. 

Будівництво АЕС, крім встановлення СЗЗ навколо АЕС, також вимагає додаткових заходів з 
радіаційної безпеки згідно ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», НРБУ-96 та 
ін. 

 
Технологічна альтернатива 3. 
Будівництво та експлуатація нових і експлуатація існуючих сонячних електростанцій (СЕС). 

Генерація електроенергії здійснюватиметься лише вдень та в обмеженому обсязі в зимовий період. 
При цьому коефіціент корісної дії (ККД) СЕС біля 15%, в той час коли ККД ВЕС в цьому регіоні 
40%. Це означає, що для генерації такоїж самої кількісті електроенергії як у ВЕС потужністю 150 
МВт, потрібна СЕС потужністю 400 МВт, яка буде займати площу 700-800 га в регіоні де майже всі 
землі використовуються під сільгосподарське виробництво. 

 
 
3.2. Оцінка конкурентно-можливих територіальних альтернатив 

Під будівництво Дністровської ВЕС розглядалися різні земельні ділянки, розташовані на 
території Білгород-Дністровського району Одеської області. За критеріями відповідності місця 
розташування ВЕС вимогам природоохоронного, санітарного та містобудівного законодавства 
України й вимогам ДБН 360-92** та ДСП-173-96 - розробляється детальний план території (ДПТ) 
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згідно розпорядження Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області 
№131/А-2018 від 23.03.2018р., який визначить найбільш сприятливе місце розташування споруд ВЕС 
з природоохоронної, санітарної, містобудівної, економічної та технічної точок зору. 

Після детального вивчення територій було прийнято рішення щодо найоптимальнішого 
вибору територіальної альтернативи розміщення ВЕУ в межах вітрополя ВЕС, на яке було 
розроблено ДПТ згідно розпорядження Білгород-Дністровської районної державної адміністрації 
Одеської області №131/А-2018 від 23.03.2018р. 

Земельні ділянки, розташовані на території Біляївського району та Білгород-Дністровського 
району Одеської області біля Ніжньодністровського національного природного парку, розташовані 
ближче 7 км до нього, після детального вивчення, були вилучені з розгляду, як альтернативні, і 
прийнято рішення щодо відмови від їх освоєння під вітрополе ВЕС. 

 
 
3.3. Нульовий варіант (відмова від планової діяльності) 

Ця ОВД стосується впливів, пов'язаних із запропонованим будівництвом ВЕС, та не 
відображує загальні питання української енергетичної політики. Найпростішим шляхом уникнення 
планованої діяльності з розвитку інфраструктури ВЕС є покращення енергоефективності та 
зменшення попиту на електроенергію в Україні. Однак, питання покращення енергоефективності 
викладені у «Енергетичній стратегії України до 2030р.», і там також передбачається, що подальші 
значні заходи зі збільшення енергоефективності будуть непрактичними. 

У цьому контексті нестача інвестицій для запропонованого проекту мала б наступні наслідки: 
 проблема нестабільності енергетичної системи Одеської області, викликана 

відсутністю існуючих резервів для генерації та передачі потужностей, підриватиме надійність 
генерації електроенергії та енергопостачання в майбутньому; 

 зростання попиту на електроенергію потребуватиме фінансування більш дорогих та 
складних проектів в сфері традиційної енергетики та оновлення мереж у інших частинах 
енергомережі. 

 
 
3.4. Основні причини обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних 

наслідків 

Вітер як джерело енергії є непрямою формою сонячної енергії, і тому належить до 
відновлюваних джерел енергії. Використання енергії вітру є одним із найдавніших відомих способів 
використання енергії із навколишнього середовища. 

В усьому світі спостерігається тенденція до переходу на альтернатівні види енергії та 
зменшення використання викопного палива (рис. 3.1). 

Світовим лідером з використання енергії вітру є Китай. За даними на лютий 2018 року, на 
кінець 2017 року сумарна встановлена потужність вітряних електростанцій Китаю склала 188 ГВт, 
що становить близько 35% від вітряних потужностей усього світу.  

На ругому місці з використання енергії вітру є США. Наприкінці 2015 року США мали 74,5 
ГВт встановлених потужностей, поступаючись за цим показником лише Китаю. У 2015 році було 
додано 8,6 ГВт нових потужностей. Вітроенергетика США виробляє близько 5% електроенергії в 
країні. 

Третє місце займає Німеччина. На кінець 2017 року сумарний встановлена потужність 
вітряних електростанцій Німеччини склала 56,2 ГВт. У Нижній Саксонії працює близько 2000 таких 
установок, які виробляють близько 8% електроенергії. 

У 2014 році кількість електричної енергії, виробленої всіма вітрогенераторами світу, склало 
706 терават-годин (3% всієї виробленої людством електричної енергії). Деякі країни особливо 
інтенсивно розвивають вітроенергетику, зокрема, на 2015 рік в Данії за допомогою вітрогенераторів 
виробляється 42% всієї електрики. 
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Рисунок 3.1 – Динаміка використання вітру в світі 
 
Реалізація Проекту будівництва ВЕС певним чином впливає на навколишнє природне і 

соціальне середовище. При виборі основного обладнання для Дністровської ВЕС було розглянуто 
декілька можливих варіантів по основному обладнанню з різними характеристиками і рівнями 
потужності вітроагрегатів. 

Розміщення вітрової електростанції в першу чергу визначалось метеорологічними умовами: 
швидкістю і стабільністю вітрових потоків. Крім того при виборі майданчика будівництва 
вітроелектростанції до уваги приймались всі природоохоронні чинники та кількість виробленої 
електроенергії.  

Рішення на проммайданчику ВЕС прийняті, виходячи із наступних умов: 
- мінімальний вплив на навколишнє природне середовище; 
- відсутність проходження по майданчику планованого будівництва ВЕС міграційних шляхів 

орнітофауни; 
- віддаленість від житлової забудови та об’єктів ПЗФ; 
- ефективне використання вітрового потенціалу з метою забезпечення найбільшого 

виробництва електроенергії при вибраному типі ВЕУ; 
- мінімально необхідні площі відведення земель в постійне і тимчасове користування; 
- сприятливі умови для поточного і поетапного будівництва електростанції;  
- оптимальні технологічні зв'язки комплексу основних технологічних споруд. 
У той же час соціально-економічні переваги ВЕС маюли, в основному, більш широкий 

масштаб. Загальна стабілізація генерації і постачання електроенергії призведе до зниження ризиків 
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коливань частоти струму і ризиків відключень. Це, в свою чергу, дозволить більш широке 
використання всіх видів електричного обладнання у промисловості і господарської діяльності, що 
веде до економічного розвитку регіону в цілому і створення нових робочих місць, а у побутових 
споживачів - використання побутових приладів, комп'ютерів тощо. 
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4. ПОТОЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА ЙОГО 

ЙМОВІТРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
4.1. Клімат і мікроклімат 

Відповідно до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України ділянка 
будівництва відноситься до ІІ кліматичного району – Південно-східного (степ) (ДСТУ-Н Б.В.1.1-
27:2010 «Будівельна кліматологія»). 

 
 
4.1.1. Характеристика кліматичної зони розміщення планованої діяльності 

Для характеристики елементів клімату використані дані найближчої метеорологічної станції – 
Білгород-Дністровської метеостанції.  

Територія проектування ВЕС розташоване в південній степовій частині України з помірно-
теплим континентальним кліматом, де в зимові місяці температура повітря може знижуються до -27 -
28 ° C, а в літні місяці досягає +35 +38 ° C.  

Кількість опадів виражається середньою величиною в 470 мм на рік, з коливанням по окремих 
роках від 230 до 500 міліметрів, близько 80% всіх опадів випадає в літній час і близько 20% в 
зимовий. Опади випадають нерівномірно, мають місце посухи, при наявності високої температури в 
літній період, ґрунти швидко втрачають вологу.  

Кліматичний графік наведено у табл. 4.1 
 

Таблиця 4.1 – Кліматичний графік району проектування ВЕС 
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Середня 
температура 

(°С) 
-1,7 -0,9 2,9 9,7 15,6 19,5 21,5 21,1 16,9 11,2 5,6 1,2 

Мінімальна 
температура 

(°С) 
-4,4 -3,5 0 6,1 11,7 15,5 17,3 16,8 12,7 7,5 2,7 -1,4 

Максимальна 
температура 

(°С) 
1 1,7 5,8 13,3 19,5 23,6 25,8 25,5 21,2 14,9 8,5 3,8 

Норма опадів 
(мм) 35 35 28 33 43 58 57 39 40 25 37 40 

 
Між сухим і дощовим місяцем, різниця в опадах 33 мм. Середня температура змінюється 

протягом року на 23.2 ° C. (За даними climate-data.org) Найменша кількість опадів випадає в зимовий 
період - 20%. Висота снігового покриву в даній місцевості в середньому становить 2-4 сантиметри, 
сніговий покрив нестійкий. Сніговий покрив лежить на протязі 30-40 днів. 

Кількість днів в році з суховіями – 5-10, градом – 1-2, грозою – 25, туманом – 50-60, 
хуртовиною – 5, ожеледицею – 5.  

Середня річна температура повітря 9,80С, абсолютна мінімальна - -28°С, абсолютна 
максимальна - +37°С. Середня найбільш теплого місяця (липня) +21 до +23°С; ередня найбільш 
холодного місяця (січня) –2 до –6°С. Середня найбільш холодної доби -25°С; середня найбільш 
холодної п’ятиденки  -22°С. 

Глибина сезонного промерзання ґрунтів становить 47 см.  
Тривалість періоду з середньодобовою температурою повітря меншою або рівною 0°С – 79 

днів. 
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Дати настання останнього весняного морозу і першого осіннього морозу наводяться нижче в 
таблиці за даними Білгород-Дністровської метеостанції (табл.4.2). 

 
Таблиця 4.2 – Дати настання останнього весняного морозу і першого осіннього морозу  

(дані Білгород-Дністровської метеостанції) 
 

Періоди Останні весняні 
заморозки 

Перші осінні 
заморозки 

Тривалість 
безморозного періоду 

в днях 
Середні 5 квітня 5 листопада 213 

Найбільш ранні 11 березня 27 вересня 200 
Найбільш пізні 30 квітня 27 листопада 210 

 
В середньому, навесні заморозки закінчуються в квітні і починаються в листопаді. Нижче 

наводяться дані (табл.4.3) переходу середньодобової температури повітря від 0 до +5, +10, +15, +20 
°C. 

 
Таблиця 4.3 – Дані переходу середньодобової температури повітря 

(дані Білгород-Дністровської метеостанції) 
 

 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 
Середня дата 

настання 23/ІІІ 26/III 19/IV 09/V 15/VI 

Середня дата кінця 04/XII 17/XI 24/X 28/X 23/VIII 
Кількість днів з 
температурою 287 236 188 142 74 

 
Територія проектованої ВЕС за кількістю опадів знаходиться не в цілком сприятливих умовах. 

Середньорічна і річна кількість опадів в міліметрах по Білгород-Дністровської метеостанції наведена 
в табл.4.4. 

 
Таблиця 4.4 – Середньорічна і річна кількість опадів 

(дані Білгород-Дністровської метеостанції) 
 

Період Середнє (мм) Максимальне (мм) Мінімальне (мм) 
січень 24 86 3 
лютий 26 100 1 

березень 28 83 6 
квітень 25 69 3 
травень 33 91 2 
червень 62 142 8 
липень 40 164 12 
серпень 18 152 0 
вересень 26 161 0 
жовтень 26 107 0 
листопад 25 68 0 
грудень 24 57 3 
За рік 357 515 230 

 
Згідно наведених даних найбільша кількість опадів в середньому перевищує 62 міліметра на 

місяць, а в рік 357 міліметрів. 
Сезонний розподіл опадів наведено в табл.4.5. 
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Таблиця 4.5 – Сезонний розподіл опадів 
(дані Білгород-Дністровської метеостанції) 

 
Періоди Опади в мм % до річного 

Зима 74 20 
Весна 86 24 
Літо 120 34 
Осінь 77 22 
Вегетація 232 65 

 
Найменша кількість опадів випадає в зимовий період - 20%. Висота снігового покриву в даній 

місцевості в середньому становить 2-4 сантиметри, сніговий покрив нестійкий.  
На території проектування переважають вітри південного, південно-східного і північного 

напрямків. Переважаючі напрямки вітру у січні – західний та північно-західний з середньою 
швидкістю 4-6 м/с. Влітку переважають північні вітри до 4 м/с. Негативна дія вітрів полягає в 
прискореному випаровуванні води з ґрунту і в збільшенні транспірації у рослин.  

У великій залежності від вітрів і температури повітря знаходиться стан вологості повітря і чим 
сильніше сила вітру (особливо південно-східного напрямку), тим швидше випаровується вода з 
ґрунту. Нижче наводяться дані відносної вологості повітря по місяцях і за рік (табл.4.6). 

 
Таблиця 4.6 – Дані відносної вологості повітря 

(дані Білгород-Дністровської метеостанції) 
 

Період Середньодобова Середня об 13 годині 
січень 90 82 
лютий 84 80 

березень 82 71 
квітень 77 57 
травень 73 50 
червень 70 50 
липень 65 42 
серпень 63 43 
вересень 68 48 
жовтень 77 61 
листопад 82 77 
грудень 86 84 
За рік 76 62 

 
З огляду на те, що в районі проектування часто повторюються посухи і що перехід до більш 

високій температурі навесні відбувається досить різко, агротехнічні заходи повинні бути спрямовані 
на накопичення і збереження вологи в ґрунті. 

Роза швидкості вітру наведена на рисунку 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Роза швидкості вітру  
 

Роза швидкостей вітру Білгород-Дністровський вказує на те, скільки годин за рік вітер дме з 
певного напряму. Приклад - південно-західний вітер: вітер дує з південного заходу (SW) на північний 
схід (NE). Середні швидкості вітру по місяцях наведені на рисунку 4.2. Характеристика швидкості 
вітру по території України наведена на рисунку 4.3. 

 

 
Рисунок 4.2 – Середні швидкості вітру по місяцях Білгород-Дністровського району 
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Рисунок 4.3 – Характеристика швидкості вітру по території України 
 

Такі кліматичні дані характерні як для ділянки проектування ВЕС, так і для всього Білгород-
Дністровського району, так і для всієї Бессарабії, втім, як і для всієї Одеської області. 

 
Аналіз характеристик вітру та прогноз виробітку електроенергії 
З метою аналізу вітрових характеристик на ділянці планованого будівництва було встановлено 

метеорологічну щоглу. Характеристики метеорологічної щогли наведена в табл.4.7. 
 

Таблиця 4.7 – Характеристики метеорологічної щогли 
 

Метеощогла WGS84 Висота 
вимірювань, м Період вимірювань, рр. N E 

ДВЕС 46°22'12.28" 30° 1'50.43" 100 листопад 2017 – квітень 2018 
 
Відповідно до результатів аналізу: 
 середня виміряна швидкість вітру на висоті 100 м – 7,3 м/с; 
 середня прогнозована швидкість вітру на висоті 131 м – 7,8 м/с; 
 прогнозований річний обсяг виробленої електроенергії: 
- 26 х GE 137-3.8 → 387,8 ГВт·год./рік; 
- 28 х GE 137-3.6 → 400,1 ГВт·год./рік; 
- 25 х V136-4.0 → 402,9 ГВт·год./рік; 
- 26 х N131-3.9 → 419,0 ГВт·год./рік. 
Чистий коефіцієнт використання потужності ВЕС – 44,8 %. 
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4.2. Повітряне середовище 

4.2.1. Характеристика пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин 

Динаміка викидів в атмосферне повітря Одеської області відповідно до даних Екологічного 
паспорту регіону наведена у таблиці 4.8. 

 
Таблиця 4.8 – Динаміка викидів в атмосферне повітря 

 
Викиди по області 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 2 3 4 
Загальна кількість підприємств, що здійснюють 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 2596 2880 2900 

Загальна кількість підприємств, що поставлені на 
державний облік 489 - - 

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел по 

підприємствах, що поставлені на облік 
3400824,92 - - 

Загальна кількість викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, тис. т у тому числі: 152,306 129,674 - 

- від стаціонарних джерел забруднення, тис. т 23,220 26,074 26,373 
- від пересувних джерел, тис. т 129,086 103,6 -* 

- у тому числі від автомобільного транспорту, тис.т 110,9 88,9 -* 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку 

на км², т 
5,0 4,0 -* 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку 

на одну особу, кг 
63,5 54,2 -* 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел у розрахунку на км², т 0,694 0,787 0,791 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, 

кг 
9,7 10,9 11,04 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від пересувних джерел у розрахунку на км², т 3,8 3,1 -* 

 
* у Плані державних статистичних спостережень на 2017 рік відсутні спостереження за обсягами викидів забруднюючих 
речовин пересувними джерелами. 

 
Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин (в кратності ГДК) в 

атмосферному повітрі міст наведені в таблиці 4.9. 
 

Таблиця 4.9 – Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин  
(в кратності ГДК) в атмосферному повітрі  

 
Забруднююча 

речовина ГДКм.р Середньорічна 
концентрація 

Максимальна з 
разових концентрацій 

1 2 3 4 
пил 0,5 0,18 2,4 

оксид вуглецю 5,0 3,0 1,8 
діоксид азоту 0,2 0,06 0,7 
сірководень 0,008 -  0,9 

фенол 0,010 0,004 1,3 
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Забруднююча 
речовина ГДКм.р Середньорічна 

концентрація 
Максимальна з 

разових концентрацій 
1 2 3 4 

сажа 0,15 1,7 1,7 
фтористий водень 0,020 0,9 0,9 

формальдегід 0,035 0,011 1,1 
 
Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря наведена в таблиці 4.10. 
 

Таблиця 4.10 – Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
 

Назва забруднюючої речовини 2014 рік 2015 рік 2016 рік 
1 2 3 4 

Викиди забруднюючих речовин, усього, 
тис. т 

у тому числі від: 

152,306  129,674 - 

1.1. стаціонарних джерел: 23,220  26,074 26,373 
метали та їх сполуки 0,168  0,152 0,066 

стійкі органічні забруднювачі  - - - 
оксид вуглецю 4,773  4,829 4,777 

діоксид та інші сполуки сірки 1,174  1,798 1,183 
оксиди азоту 2,785  2,705 1,977 

речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

2,406  3,252 2,842 

леткі органічні сполуки 1,316 1,537 1,6 
1.2 пересувних джерел: 129,086  103,6 -* 

сірчистий ангідрид 1,939  1,5 -* 
оксиди азоту 17,878 14,5 -* 

оксид вуглецю 91,937 73,8 -* 
вуглеводні -  - -* 

леткі органічні сполуки 14,531  11,5 -* 
речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
2,243 2,1 -* 

у тому числі від:    
1.2.1. автомобільного транспорту: 110,9 88,9 -* 

сірчистий ангідрид 1,1  0,895 -* 
оксиди азоту 10,6 8,534 -* 

оксид вуглецю 84,4 67,8 -* 
вуглеводні - - -* 

леткі органічні сполуки 2,2 10,214 -* 
речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
1,4  1,133 -* 

2. Парникові гази, усього, млн. т СО2 – 
екв.* 

0,48  5,78 2,096 

 
* у Плані державних статистичних спостережень на 2017 рік відсутні спостереження за обсягами викидів 

забруднюючих речовин пересувними джерелами. 
 
В процесі експлуатації ВЕС впливу на повітряне середовище, клімат та мікроклімат не 

створюється. Навпаки, виробництво електроенергії з використанням енергії вітру дозволяє запобігти 
забрудненню атмосферного повітря, в порівнянні з виробництвом електроенергії тепловими 
електростанціями, та зменшити обсяги викидів парникових газів. 
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Так, наприклад, виробництво 1 МВт електроенергії тепловою електростанцією протягом року 
супроводжується наступними обсягами викидів забруднюючих речовин: 

- діоксид вуглецю (CO2) – 8066 т/рік; 
- діоксид сірки – 50 т/рік; 
- діоксид азоту – 25 т/рік; 
- завислі речовини – 33 т/рік. 
Крім того, виробництво електроенергії на ВЕС дозволяє заощаджувати викопні природні 

ресурси (вугілля, газ, мазут, уранова руда), необхідні для виробництва електроенергії на ТЕС та АЕС. 
Фізичні конструкції, які споруджуватимуться для ліній електропередавання або для 

будівництва ОВБ і розміщення підстанцій, через їхній обмежений фізичний розмір не становлять 
жодних вітрових бар'єрів і не спричиняють іншого значного впливу на місцеві потоки чи якість 
повітря. 

Протягом усього періоду функціонування побудованої вітряної електростанції вплив на 
хімічний склад атмосферного повітря буде повністю відсутній. 

Коронні розряди можуть спричинити незначне створення озону (Оз) поблизу проводів у 
вологих погодних умовах. 

Значних викидів від експлуатації обладнання ОВБ та ПС не буде. Встановлена аварійна 
вентиляція, призначена для видалення надлишкового тепла від екологічно безпечного технологічного 
обладнання (панелей із лічильниками та мікропроцесорними приладами чи блоками з герметичними 
вакуумними перемикачами). Комплектація підстанцій новим обладнанням включає встановлення 
герметичного елегазового (з шестифтористою сіркою, SР6) обладнання, такого як перемикачі та 
трансформатори. Шестифториста сірка - інертний нетоксичний газ, але його витоки дуже сильно 
сприяють глобальному потеплінню. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт на повітряне середовище впливають процеси: 
• робота двигунів будівельних та вантажопідйомних механізмів; 
• проведення земляних робіт; 
• проведення зварювальних робіт. 
Всього при будівництві об'єкту здійснюється викид 9-ти забруднюючих речовин: (оксиди азоту 

(оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту; оксид вуглецю; речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом; діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) в перерахунку на діоксид сірки;  неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні 
насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець); залізо 
та його сполуки (у перерахунку на залізо); манган та його сполуки (у перерахунку на манган); фтор та 
його сполуки (у перерахунку на фтор) та однієї групи сумації (31 група сумації: оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту + діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку 
на діоксид сірки). 

Характеристика потенційних забруднюючих речовин, які будуть потрапляти до атмосферного 
повітря в результаті виконання будівельних робіт наведена в табл. 4.11. 

 
Таблиця 4.11 – Характеристика потенційних забруднюючих речовин при виконанні будівельних 

робіт 
 

Код речовини Найменування речовини ГДК Клас небезпеки 
1 2 3 4 

01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 0,04 3 

01104 
------- 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 0,01 3 

03000 
------- 
2907 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (мікрочастинки 

та волокна) 
0,15 3 
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Код речовини Найменування речовини ГДК Клас небезпеки 
1 2 3 4 

03004 
------- 
328 

Сажа 0,15 3 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 0,2 3 

05001 
------- 
330 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) в перерахунку на 

діоксид сірки 
0,5 3 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 5 4 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 1 4 

16000 
------- 
343 

Фтор та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) 0,03 1 

Група сумації 31 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) та 

діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) в перерахунку на 

діоксид сірки 

- - 

 
 

4.3. Геологічне середовище 

Інженерно-геологічні вишукування території проектування здійснювалися польовим 
підрозділом ТОВ «ДЕСНО» у січні-лютому 2018 року. За результатами проведених робіт був 
оформлений технічний звіт (11/01-18-А -ІГ-ТЗ). 

Для вивчення гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов ділянки вишукувань були 
виконані наступні види та обсяги робіт: 

- механічне шнекове буріння 5-ти розвідувальних свердловин діам. до 160 мм глибиною 26-42 
м - 185,0 пм; 

- відібрано зразків ґрунтів непорушеної будови (монолітів) із свердловин великого діаметру - 
68 монолітів; 

- відібрано зразків ґрунтів порушеної будови із свердловин - 24 зразка; 
- відібрано проб води на хімічний аналіз - 3 проби. 
Відповідно схеми (рис.4.4) інженерно-геологічного районування України територія 

проектування ВЕС розташована в межах - Причорноморської западини (регіон Д) у Дунай-
Дністровської (Д-1) низовині. 
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Рисунок 4.4 – Розташування території проектування відповідно до інженерно-геологічного 
районування України 

 
В геоморфологічному відношенні територія відноситься до Південномолдовської хвилястою 

рівнині, яка є перехідним районом від Бессарабської височини до Причорноморської западини. Серед 
основних геоморфологічних елементів різного генезису і віку тут виділяються:  

- первинно-акумулятивна вододільна рівнина (плато),  
- ерозійно-акумулятивні форми рельєфу (річкові долини, балки, яри, тераси), 
- гравітаційні форми рельєфу (зсуви, зсувні тераси).  
Абсолютні відмітки поверхні землі коливаються від 27,0 м до 118,0 м. 
Геологічний розріз до розвіданої глибини 42,0 м складений нижьоверхньоплейстоценовими 

елювіальними, еолово-делювіальними відкладами:  
- з поверхні, під грунтово-рослинним шаром потужністю 0,5-0,8 м, до глибини 12,5-19,0 м, 

залягають сильнопросідні суглинки легкі пилуваті, лесовидні, палево-жовті, сіро-жовті, сірувато-
коричневі, тверді (ІГЕ-37ап), рідко слабопросідні лесовидні суглинки, тверді (ІГЕ-39ап), в товщі яких 
простежуються прошарки 1,0-3,3 м супісків лесовидних, твердих, сильнопросідних (ІГЕ- 33ап). 
Загальна потужність лесовидної просідної товщи 10,9-18,1 м. 

- нижче, розповсюджені суглинкі важкі пилуваті, тверді та напівтверді, сильнонабухаючі (ІГЕ-
55а), рідко глини легкі пилуваті, напівтверді, сильнонабухаючі (ІГЕ-57а), в товщі яких 
простежуються лінзовидні прошарки 1,0-5,0 м суглинків легких пилуватих, тугопластичних (ІГЕ-55б) 
та м’якопластичних (ІГЕ-55в), супісків пилуватих, від твердої до текучої консистенції (ІГЕ-52а,б,в), 
рідко пісків пилуватих, середньої щільності (ІГЕ-65б) та щільних (ІГЕ-65в). Свердловиною СТК-4 на 
глибині 36,2 м (абсолютна відмітка -9,20 м) зустрінуті щільні піски мілкі (ІГЕ-66в) та пилуваті (ІГЕ-
65в), розкритою потужністю 5,8 м. Загальна розкрита потужність нижньосередньочетвертинних 
елювіальних та еолово-делювіальних відкладів 18,0-27,5 м.  

До глибини 12,5-19,0 м лесовидні ґрунти мають ІI тип ґрунтових умов за просідністю - 
просідання від власної ваги при замочуванні коливається в межах від 15,7 см (свердловина СТК-5) до 
62,9 см (свердловина СТК-2).  
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Початковий тиск просідання Psl сильнопросідних супісків (ІГЕ- 33ап) дорівнює Psl =0,049 
МПа.  

Початковий тиск просідання Psl сильнопросідних суглинків (ІГЕ- 37ап) коливається в межах 
0,006-0,092 МПа, в середньому дорівнює Psl =0,039 МПа.  

Початковий тиск просідання Psl слабопросідних суглинків (ІГЕ- 39ап) коливається в межах 
0,107-0,178 МПа, в середньому дорівнює Psl =0,142 МПа. 

За геолого-генетичними ознаками та фізико-механічними властивостями виділено 13 
інженерно-геологічних елементів. 

Ґрунтові води зустрінуті майже всіма пройденими свердловинами на глибинах 17-29,5 м 
(абсолютні відмітки відповідно 101,00 – 70,50 м). Води частково безнапірні, або мають напір від 0,8 м 
до 8,0 м. Ґрунтові води володіють слабою сульфатною агресивністю по відношенню до бетону марки 
W4 за водонепроникністю для споруд, що розташовані в ґрунтах з коефіцієнтом фільтрації вищим 0,1 
м/добу, у відкритих водоймах та для напірних споруд, згідно ДСТУ Б В. 2.6-145:2010. За архівними 
даними, ґрунтові води, подекуди, володіють слабою та середньою вуглекислою агресивністю по 
відношенню до бетону марки W4 за водонепроникністю згідно ДСТУ Б В. 2.6-145:2010. Скоріш за 
все, ґрунтові води розповсюджені не суцільним горизонтом, а приурочені до прошарків карбонатних 
стяжінь, котрі як павутинки пронизують всю 42-метрову товщу і можуть проявити себе в будь-якому 
місці. Поверхневий стік рельєфом не забезпечений. 

 
 
4.3.1. Загальна характеристика основних елементів геологічної, структурно-тектонічної 

будови, геоморфологічних особливостей та ландшафтів 

Інженерно-геологічна карта (рис. 4.5) відображає особливості геологічних та інженерно-
геологічних умов ділянки вишукувань. 

Геологічна будова ділянки вишукувань обумовлена її розміщенням в межах великої 
геологічної структури – південно-західній частині Причорноморської западини. Кристалічний 
фундамент занурений до глибини 1,5 км. В геологічній будові на глибину буріння свердловин беруть 
участь відклади четвертинного і неогенового віку (рис. 4.6). 
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Рисунок 4.5 – Фрагмент інженерно-геологічної карти ділянки вишукувань 
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Рисунок 4.6 – Геологічна будова ділянки вишукувань 
 

Сарматський ярус. Відклади сарматського ярусу користуються повсюдним поширенням і 
представлені нижнім, середнім і верхнім під'ярусами.  

Нижній під'ярус (N1s1). Відклади цього під'яруса, розкриті свердловинами в різних частинах 
тери- торії і користуються повсюдним поширенням. Залягають вони трансгресивно, переважно на 
відкладах верхнього еоцену, місцями на породах олігоцену маячкінської світи і тортона, 
перекриваються средньосарматськими утвореннями. Покрівля їх рівномірно занурюється з півночі на 
південь і південний захід від -96 до -243 м. Представлені нижньосарматські відклади осадками 
мілководного моря і складені переважно оолітово-детрітусовимі вапняками, світло-сірими, щільними, 
з прошарками мергелів, пісковиків і глин. 

Вапняки зазвичай залягають в підошві товщі. Максимальна потужність утворень 
ніжньосарматського під'яруса 51 м.  

Середній під'ярус (N1s2). Залягають описувані відклади без перерви, на породах нижнього 
сармата, покриваються майже всюди утвореннями верхнього сармата.  

Вік середньо сарматських відкладів датується по численних добре збережених фауністичним 
залишкам, а в деяких випадках залишкам флори.  

Абсолютні позначки покрівлі середнього сармата, плавно занурюється з півночі на південь і 
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коливаються від -30 до -150 м.  
Складений середній сармат вапняками з прошарками мергелів, пісковиків і рідше алевролітів. 

У складі вапнякової товщі виділяється кілька різновидів вапняків, серед яких переважають вапняки 
оолітові, черепашково-детрітусові, пелітоморфні і псевдоолітові.  

Оолітові вапняки зазвичай мають масивну, оолітову, детрітусову, безладну слабопористу 
структуру. Переважно складаються з оолітових утворень з домішкою детрітусового матеріалу, 
зцементованих мікрозернистим карбонатним агрегатом. Оолітові відклади переважно кулястої форми 
з помітною концентричною будовою. Псевдоолітові вапняки мають аналогічну будову.  

Пелітоморфні різновиди вапняків зазвичай мікрозерністі, глинисті, з органогенних детрітусом, 
з домішкою піщано-глинистого матеріалу. Біоморфно-детрітусові вапняки є слабопористі з безладної 
пористою текстурою. Біоморфно-детрітусовий матеріал зцементований мікрозернистим карбонатним 
агрегатом, ділянками в незначній мірі перекристалізовані і містить поодинокі незграбні аутигенні 
зерна кварцу. Потужність пачок середньосарматских вапняків досягає 119 м, причому 
переважаючими є потужності від десятка до декількох десятків метрів.  

Мергелі, зазвичай щільні масивні породи, з алевропелітовою структурою і складаються з 
пелітоморфної карбонатно глинистої маси, в якій безладно розподілений уламковий матеріал, 
представлений, в основному, зернами кварцу. 

Глини, що займають переважно верхню частина розрізу, представляють собою щільні, 
пластичні, піщанисті, тонкослоїсті і грудкувато-шаруваті породи з прошарками детрітуса. У 
хімічному складі глин переважає SiO, зміст CaCO3 коливається в межах 2,5-10,5%. У комплексі 
описаних порід містяться численні уламки і цілі раковини найрізноманітніших молюсків. Потужність 
средньосарматских відкладень досягає 149 м.  

Верхній під'ярус (N1s3). Beрхньосарматські відклади, також добре виділяються за численними 
фауністичним знахідкам, користуються майже повсюдним розвитком. Нижня і верхня їх межі 
виділяються досить чітко. Залягають вони без перерви на відкладах середньосарматського під'яруса, 
покриваються майже повсюди утвореннями меотіса. Абсолютні позначки їх покрівлі, плавно 
занурюються з півночі на південь, змінюються від +70 до -40 м.  

Представлені описувані утворення осадками мілководного морського басейну зі змішаною 
морською і прісноводною фауною. Розріз вирізняється літологічною однорідністю і характеризується 
переважанням зеленовато-сірих глин з підлеглими прошарками кварцових пісків, вапняків, 
пісковиків, алевролітів. Карбонатність цих глин трохи нижче, ніж средньосарматских. Піски зазвичай 
кварцові, тонко і дрібнозернисті, глинисті, з досить рідкими дрібними зернами темних мінералів, 
серед яких переважають ільменіт і турмалін. Вапняки, розвинені далеко не повсюди, найчастіше 
мілкоолітові і оолітово-детрітусові, зазвичай світло-сірі, щільні і пухкі, глинисті, в ряді випадків 
перекристалізовані, істотно нічим не відрізняються від среднеьосарматських вапняків. Максимальна 
потужність верхньосарматських відкладень 133 м. 

Меотичний ярус (N1m). Виділене по фауністичним ознакам і за матеріальним становищем в 
розрізі. Відкладення меотиса користуються повсюдним поширенням.  

Відклади розкриті численними свердловинами і зустрінуті в відслоненнях. Підстеляються, з 
перервою, верхньосарматскими породами, перекриваються переважно відкладами понтичного ярусу, 
в долинах же річок і великих балок - четвертинними алювіальними і алювіально-делювіальнимі 
відкладами, перехід меотичних відкладень в верхньосарматскі і понтичні поступовий.  

Нерівна покрівля меотиса плавно занурюється з півночі на південь, а також до долин річок і 
великих балок. Абсолютні позначки її варіюють в межах від 20 до120 м.  

Описувані відклади складені континентальними глинами з прошарками пісків і алевритів. 
Глини зазвичай світлих тонів, переважно піщанисті або алевритисті, масивні рідше шаруваті. 
Потужність їх досягає 42 м. Піски кварцові, у багатьох випадках глинисті, з переважаючими світлими 
тонами, тонко і дрібнозернисті, алевритисті, з добре вираженою горизонтальною, а також косою і 
клиноподібною шаруватістю.  

Глинисті алеврити представляють собою щільні карбонатизовані грудкуваті і шаруваті породи, 
нерідко містять прошарки піщаних і алевритистих глин.  

Максимальна потужність меотичних відкладів 63 м. 
Понтичний ярус (N2pn). Утворення описуваного віку користуються широким розвитком і 
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займають в основному вододільні простори, трансгресивно залягаючи на розмитій поверхні меотіса і 
перекриваються континентальними відкладами середнього і верхнього пліоцену, а в ряді випадків - 
четвертинними породами.  

Серед відкладів понтичного ярусу виділяються морська міководна і прибережна фації.  
Найбільш значним поширенням в межах розглянутої території розповсюджені глини, 

розвинені переважно у верхній частині товщі. Вони зазвичай зеленувато-сірі, щільні, пластичні, 
піщанисті, алевритісті, карбонатизовані, що містять тонкі прошарки тонкозернистих пісків і 
алевритів. Від меотичних глин відрізняються наявністю чітко вираженої горизонтальною шаруватості 
і більш високою пластичністю.  

У товщі глин залягають прошарки пісків кварцових сірих, жовтувато-сірих, зрідка зеленувато-
сірих тонко і дрібнозернистих, переважно глинистих, ущільнених, ділянками містять значну домішку 
гідрослюд. Характерною особливістю понтичних пісків є наявність в них тонкої, виключно косою і 
клиноподібної безладної шаруватості, що свідчить про формування їх в умовах прибережної або 
мілководній морської зони. За іншими ознаками вони мало відрізняються від пісків меотічного ярусу. 
Алеврити зазвичай світло-сірі, глинисті, карбонатизовані, містять численні блискітки слюди.  

Вапняки можна розділити на раковино-детрітусові, і перекристалізованї.  
Черепашково-детрітусові вапняки - сірувато-жовті і вохристо-жовті, ніздрюваті, монолітні і 

тріщинуваті, щільні горизонтально шаруваті, рідше косослоісте. Потужність досягає 5-6 м. 
Перекристалізовані вапняки, що користуються повсюдним поширенням в зоні розвитку відкладів 
мілководного моря, зазвичай буро-сірі щільні горизонтально шаруваті, нерідко кавернозні, дрібно- і 
крупноплітчаті містять відносно рідкі уламки і цілі раковини молюсків, нерідко заміщені вторинним 
кальцитом. Потужність перекристалізованих різновидів вапняків досягає 2-2,5 м.  

Невеликим розвитком серед порід понтичного ярусу користуються пісковики кварцові 
жовтувато-сірі і світло-сірі тонко і дрібнозернисті, переважно горизонтально шаруваті, з карбонатно-
глинистим цементом, що залягають у вигляді лінз в товщі пісків. Потужність пісковиків не 
перевищує 1-1,2 м. Максимальна потужність понтичних відкладів 77 м.  

Середній-верхній пліоцен (N22-3). Ці відклади користуються розвитком майже на всіх 
вододілах. Описувані породи залягають з перервою на утвореннях понтичного віку. Перекриваються 
повсюдно четвертинними утвореннями. Представлені вони переважно глинами з незначними 
прошарками піску. 

У основі товщі залягають сірі і зеленувато-сірі щільні пластичні глини з бобовинами і 
дендритами окислів марганцю, з дзеркалами ковзання, на них лежать глини світло-сірі з рожевим 
відтінком, за окремими ознаками подібні до нижчих глин. У підошві цих глин нерідко містяться 
малопотужні - до 0,5 м - прошарки сірувато-рожевих, переважно дрібнозернистих, глинистих 
кварцових пісків. На сірувато-рожевих глинах залягають червоні і оранжево-червоні щільні глини з 
дендритами окислів марганцю.  

Характерною особливістю цієї глинистої товщі є наявність в них численних гнізд гіпсу, 
розміри яких нерідко досягають 20-30 см в діаметрі, в також вкрай нерівномірна їх карбонатність, що 
варіює в межах від 4 до 18%.  

Цегляно-червоні глини догори поступово переходять в червоно-бурі глини, забарвлення яких 
змінюється від коричнево-бурого і шоколадного до червоно-бурого і буро-червоного. Глини цього 
горизонту дуже щільні, грудкуваті, і містять місцями численні карбонатні конкреції. Загіпсованість 
цих глин набагато нижче, ніж попередніх. Карбонатність їх коливається в межах 3,5-11%. 
Максимальна потужність описаних відкладів 19 м.  

Четвертинна система. Четвертинні відклади, вивчені за численними відслоненнями і 
свердловинами, і користуються повсюдним розвитком. Вони представлені континентальними 
утвореннями позальодовикової зони, суцільним чохлом покривають вододільне рівнинне плато, 
схили річкових долин і балок. Відсутні описувані відклади лише на крутих схилах і в обривах, де 
оголюються дочетвертинні відклади. По долинах річок і великих балок розвинені алювіальні і 
алювіально-делювіальні відкладення. Вони виконують днища русел, заплави і складають надзаплавні 
тераси.  

Залягають четвертинні відклади на вододілах над горизонтом червонобурих глин, а в долинах 
річок на розмитій поверхні сарматських, меотічесних і понтичних відкладів. За своїм літологічним 
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складом четвертинні породи досить різноманітні. Їх особливістю є перевага суглиннистих порід 
різного механічного складу і колірної гами. Менш розвинені глини і леси. Супіски і піски мають 
підлегле значення.  

Нижньочетвертинні відклади. Еолово-делювіальні відклади (vd I) вододільних рівнин 
користуються широким розвитком, і відсутні лише в долинах річок і днищах балок. Підстеляються 
вони повсюдно горизонтом червоно-бурих глин і покриваються середньочетвертинними еолово-
делювіальними суглинками. Розглянуті утворення представлені щільними карбонатними суглинками, 
в забарвленні яких переважають бурі тони - від жовтувато-бурого до червоно-бурого. Місцями 
міститься незначна домішка піску і малопотужні прошарки одноколірних з ними глин. Перехід 
червоно-бурих суглинків в підстилаючі їх червоно-бурі пліоценові глини поступовий, проте місцями 
в їх підошві спостерігаються прошарки червоно-бурих викопних ґрунтів, за якими і проводиться 
нижня межа. Потужність еолово-делювіальних відкладів дорівнює 14 м.  

Середньочетвертинні відклади. Еолово-делювіальні відклади (vd II) вододільних рівнин 
користуються широким розвитком, займаючи всі вододільні простіри. Підстеляються вони переважно 
нижньочетвертинними суглинками, а на пологих схилах - відкладами меотичного, понтичного і 
верхньопліоценового віку, перекриваються верхньочетвертинними лесовидними суглинками. 
Гіпсометрія їх покрівлі, в основному, повторює гіпсометрію покрівлі сучасної денної поверхні.  

Представлені жовтувато - палевими, темно-палевими, бурими і буро-коричневими, слабо 
ущільненими лесовидними суглинками з прошарками бурих і червоно-бурих викопних ґрунтів з 
добре вираженою стовбчатою структурою. У підошві їх горизонт червоно-бурого ґрунту, як правило, 
добре витримується. Потужність суглинків на вододілах досягає 9 м.  

Верхньочетвертинні відклади. Еолово-делювіальні відклади (vd III) вододільних рівнин 
покривають суцільним чохлом майже всю досліджену територію і підстилаються переважно 
середньочетвертинними утвореннями, залягаючи під сучасними породами. Покрівля цих відкладів в 
загальних рисах повторює сучасний рельєф району.  

Літологічно вони представлені палевими, світло-палевими, жовтувато-палевими, рідше буро-
палевими лесами і лесовидними суглинкими, зазвичай легкими, пористими, різного ступеня 
карбонатними, з добре вираженою стовпчистою окремістю. Характерною ознакою лесу є його 
карбонатність у вигляді CaCO3 а також MgCO3, які нерідко виділяються у вигляді карбонатної 
плісняви, карбонатних прожилок і білоглазки. Лес не оглеєн і не засолений легко розчинними солями.  

На обстеженій території лес важкого механічного складу. Як показують аналізи ґрунтових 
зразків, розташованих на вододільному плато, на глибині 170-175 сантиметрів міститься 59,69% 
глинистих часток, що сприяє утворенню ґрунтів важкого механічного складу. Дуже рідко на схилах 
ґрунтоутворюючої породою є глини і щільні карбонатні породи.  

Лесова товща цього віку завдяки наявності викопних ґрунтів місцями досить чітко ділиться на 
два і навіть на три горизонти. Викопні ґрунти, зазвичай приурочені до нижньої частини товщі, 
являють собою суглинисті породи червонувато-бурого, рідше сірувато-бурого кольору, рясно 
інкрустовані пухкими карбонатами, в підошві шарів представляють карбонатний елювій. Потужність 
викопних ґрунтів варіює від 0,8 до 1-1,5 м, причому нижній їх горизонт досить добре витримується 
по простяганню і служить маркуючим горизонтом цієї товщі. Максимальна потужність 
верхньочетвертинних суглинків досягає 12 м.  

Алювіальні відклади (а III) перших надзаплавних терас малих річок розвинені по річках 
Ботни, Сарате і Алкалія, де вони простягаються у вигляді переривчастих смуг. Підстилаються, в 
основному, меотичними, рідше верхньосарматськими утвореннями, а покриваються переважно 
делювіальнимі відкладами. Представлені вони кварцовими сірими різнозернистими в основному 
глинистими горизонтально - і косослоістими пісками з прошарками супісків і мулуватих глин з 
домішкою гравійно-галькового матеріалу в підошві товщі. У покрівлі залягають жовтувато-бурі і 
світло-бурі слабо ущільнені суглинки. Потужність цих відкладень в нижніх течіях згаданих річок 
досягає 5-7 м.  

Верхньочетвертинні і сучасні відклади. Делювіальні відклади (d III -IV) схилів річкових долин 
і балок користуються розвитком в межах всіх схилів, за винятком їх крутих ділянок. Представлені 
вони сірими і буро-сірими пухкими суглинками з прошарками супісків і рідкими карбонатними 
стягненнями. У товщі цих порід нерідко простежуються окремі лінзовидні прошарки піску, гравію, 
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понтичних і верхньосарматських вапняків, щебеню, а також глиняних катунів. Потужність 
делювіальних суглинків варіює в межах від 0,5 до 2-4 м.  

Аллювіально-делювіальні відклади (аd IV) балок і ярів складають днища балок, а також русла 
долин річок в їх верхів'ях, що мають балочний характер. У верхів'ях балок і ярів розглянуті відклади 
підстилаються верхньочетвертинними суглинками, в середній і нижній частині балок - понтичними і 
меотичними відкладами. Розкриваються ці відклади вимоїнами і ерозійними уступами донних ярів. 
Літологічно вони представляють собою бурі і темно-сірі неоднорідні за складом мулуваті шаруваті 
суглинки з прошарками мулуватих глин, глинистих пісків і супісків, з включеннями і цілими 
прошарками гравію і грубоокатаної гальки місцевих порід. Потужність алювіально-делювіальних 
відкладів 7-8 м.  

Згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України» сейсмічна активність 
району робіт за ґрунтовими умовами - 7 балів. 

 
Підземні води 
Відповідно до гідрогеологічного районування ділянка вишукувань розміщена в межах 

Причорноморського артезіанського басейну.  
На території виділяється ряд водоносних горизонтів, приурочених до четвертинних, 

неогенових, палеогенових, крейдяних, юрських і силурійських відкладів. До глибини 350 - 360 м 
підземні води переважно прісні і можуть використовуватися для водопостачання; глибше (від 
протерозою і древніше) залягають солоні води.  

Води в елювіально-делювіельних відкладах дрібних пересихаючих річок і днищ балок широко 
поширені на території. Води ґрунтові, глибина залягання рівнів від одиниць м до 6-8 м. Водовмісні є 
піски, супіски і суглинки заплавних і перших надзаплавних терас. Потужність водомістких порід 
коливається від 0,5 до 3,4 м. У підошві зазвичай залягають четвертинні глини. Живлення водоносних 
горизонтів здійснюється за рахунок атмосферних опадів, підтікання вод по схилах з верхніх 
водоносних горизонтів і, частково, за рахунок весняних паводкових річкових вод. Розвантаження 
відбувається в русла річок (при їх пересиханні), лимани, озера, а також випаровуванням. Режим вод 
тісно пов'язаний з кліматичними факторами. 

Водоносний горизонт в еолово-делювіальних суглинках. Води ґрунтові, рівень їх тримається на 
глибинах від часток метра до 14-16 м. Потужність обводнених легких і середніх суглинків від 1-2 до 
4-6м. У підошві залягають або важкі різновиди суглинків, або червоно-бурі глини пліоценового віку. 
Водообільність порід слабка в зв'язку з незначними величинами водовіддачі і коефіцієнта фільтрації 
(0,01-0,001 м/добу), дебіти джерел коливаються в межах від 0,01 до 0,3 л/с, Колодязів - від 0,2 до 0, 3 
л/с при пониженнях на 4-6 м. Живлення водоносного горизонту, в основному, відбувається за рахунок 
атмосферних опадів, розвантаження - в численні балки, яри і долини річок, також на випаровування і 
транспірацію рослинами. Режим горизонту непостійний і повністю залежить від кліматичних 
факторів. Хімічний склад і мінералізація підземних вод суглинків відрізняються строкатістю. Так, 
мінералізація коливається від 0,5 до 4 г/л, типи вод варіюють від гідрокарбонатно-натрієвих до 
хлоридно-натрієвих з переважанням гідрокарбонатних, сульфатних і зрідка, хлоридних. Води цього 
горизонту використовуються дрібними споживачами за допомогою численних шахтних колодязів для 
питного і господарського постачання.  

Водоносний горизонт у відкладах понтичного ярусу поширений майже на всій території. Води 
містяться в черепашкових вапняках та пісках потужністю від 4 до 12 м. У підошві залягають щільні 
глини того ж віку, в покрівлі - червоно-бурі глини і суглинки, а в деяких випадках тільки суглинки. 
Глибина залягання дзеркала підземних вод коливається від 0 до 20 м. Живлення водоносного 
горизонту відбувається за рахунок атмосферних опадів і підтікання вод з четвертинних суглинків. 
Напрямок стоку - в сторону долин річок і балок, розвантаження - по схилах долин у вигляді 
численних джерел, мочажін і пластових виходів. За хімічним складом і мінералізації води досить 
строкаті. Сульфатні з мінералізацією до 13 г/л. Води понтичних відкладів широко використовуються 
для водопостачання ферм і населених пунктів.  

Водоносний горизонт у відкладах верхньосарматського під'яруса поширений на всій території. 
Води приурочені до прошарків пісків, оолітового і черепашкового вапняку потужністю від 0,2 до 2,5 
м. Як в покрівлі, так і в підошві залягають потужні прошарки зелених глин. Води напірні, з 
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величиною напору до 90 м. П'єзометричний рівень встановлюється на відмітках від 0 до 70 м, на 
глибинах від 0 до 60-80 м. Живлення водоносного горизонту відбувається за межами території. 
Поповнення частково може відбуватися за рахунок паводкових вод річок та атмосферних опадів. Не 
виключена можливість підтікання середньосарматських вод в північно-східній частині дослідженої 
території (с. Старокозацьке). Основний напрямок стоку витримується в південно-східному напрямку. 
Розвантаження відбувається в долини річок Ботни і Дністра. Цей водоносний горизонт має велике 
практичне значення. Води використовуються для організації централізованого питного 
водопостачання. 

Практичне значення при проведенні інженерних заходів мають ґрунтові води четвертинних 
відкладів, приурочених переважно до лесових еолово-делювіальних відкладів, які залягають на 
місцевому водоупорі – червонобурих глинах. 

 
Геоморфологія та рельєф 
За існуючим геоморфологічним поділом, територія відноситься до Південномолдавської 

хвилястою рівнині, яка є перехідним районом від Бессарабської височини до Причорноморської 
западини. Серед основних геоморфологічних елементів різного генезису і віку тут виділяються: 

- первинно-акумулятивна вододільна рівнина (плато),  
- ерозійно-акумулятивні форми рельєфу (річкові долини, балки, яри, тераси), 
- гравітаційні форми рельєфу (зсуви, зсувні тераси).  
Первинно - акумулятивна вододільна рівнина займає основну частину дослідженої території і 

являє собою рівнинно - увалисту поверхню, складену утвореннями неогенового і четвертинного віку 
і розчленовану річковими долинами з підлеглою густою мережею ярів і балок. Ступінь 
розчленованості вододільного плато обчислюється в середньому 0,3-0,4 погонних кілометрів на один 
квадратний кілометр площі.  

Вододільні поверхні, що розділяють річкові долини, мають досить одноманітну горбисту 
слабо випуклу асиметричну по відношенню до долин річок форму.  

Ерозійно-акумулятивні форми рельєфу користуються широким розвитком. Найхарактернішою 
з форм цього типу є долина Дністра. Балки і яри покривають досить густою мережею територію. 
Балки зазвичай старі, добре розроблені з V-образною і ночвоподібною формою долин і пологими 
асиметричними схилами, за винятком верхів'їв, де вони нерідко симетричні. Крутизна їх схилів 
коливається в межах від 5-7 до 15-20°. Довжина балок досягає 10 км. Схили їх на більшій частині 
території ускладнені великими ярами, мають в ряді випадків в своїх верхів'ях ерозійні уступи, які під 
впливом «пятящейся» ерозії поступово заглиблюються в вододільні плато.  

Гравітаційні форми рельєфу представлені зсувами і зсувними терасами. Значна частина 
зсувних явищ приурочена до верхніх частин річкових долин і верхів'їв балок. Переважна більшість 
зсувів пов'язано з піщано-глинистими відкладами понтичного і меотичного віку, рідше з 
четвертинними суглинками і глинами.  

Зсуви, приурочені до лесовидних суглинків, здебільшого мають характер опливін. З'являються 
вони переважно на крутих, рідше на пологих схилах, там, де легкі водопроникні суглинки 
підстилаються глинами.  

Рельєф місцевості рівнинно-хвилястий. У південно-східній частині являє собою широке 
вододільне плато, яке з півночі на південь перетинається двома балками і двома лощинами (біля с 
Старокозаче). У північно-західній частині перетинається долиною річки Алкалія. 

Крім того, земельний масив Старокозачого порізаний значною кількістю балок і ярів, які 
звиваючись, вклинюються в вододільні плато в різних напрямках в тій чи іншій мірі розділяючи 
рельєф.  

У рельєфі місцевості переважають пологі і похилі схили, круті схили, що досягають 12-15 
градусів крутизни, займають меншу площу, і розташовані, в основному, в північно-західній частині 
території землекористування.  

Рельєф впливає на розподіл атмосферних опадів. На рівних місцях вододільних плато і на 
слабо пологих схилах атмосферні опади майже повністю проникають в грунт, а на похилих і крутих 
схилах відбувається стік води. Вода змиває ґрунтові частинки в понижені місця рельєфу, в балки і 
улоговини.  
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В результаті змиву утворюються змиті ґрунти на схилах і намиті ґрунту в знижених місцях 
рельєфу. 

 
 
4.4. Водне середовище 

4.4.1. Загальні відомості про водні об'єкти, основні дані щодо їх водозбірних басейнів і 

господарського використання 

По своєму географічному положенню Білгород - Дністровський район з двох сторін оточений 
водними екосистемами – на півдні побережжям Чорного моря, на сході - Дністровським лиманом. 

Територія проектованого вітрополя знаходиться в долині річок Алкалія та Байказія. 
Річка Алкалія протікає за межами вітрополя вздовж західної сторони ВЕС. Алкалія бере 

початок зі ставка, що на південний захід від села Крокмаз (Молдова), неподалік від молдовсько-
українського кордону. Більша частина басейну знаходиться в межах Причорноморської низовини. 
Тече переважно на південь і (частково) південний схід. Впадає до Солоного Озера (басейн Чорного 
моря) на схід від села Садового. Україною річка протікає в межах Білгород-Дністровського і 
Татарбунарського районів Одеської області. На рисунку 4.7 наведено матеріали фотофіксації ділянки 
річки між населеними пунктами с. Карналієвка та с. Підгірне. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Ділянки річки Алкалія між населеними пунктами с. Карналієвка та с. Підгірне, 
Білгород - Дністровський район 

 
Довжина становить 67 км, площа водозбірного басейну 653 км². Похил річки 1,7 м/км. Долина 

широка, розчленована ярами та балками, є стариці. Річище помірно звивисте, завширшки 6-8 м, 
розчищене і випрямлене протягом 30 км. Влітку подекуди міліє та висихає.  

Іхтіофауна представлена переважно: карась, лин, лящ. 
Споруджено кілька ставків. Використання річки господарсько-побутове, на зрошення. У 

басейні Алкалії споруджено Білгород-Дністровську зрошувальну систему. Стічні води з 
сільськогосподарських угідь із залишками хімікатів є причиною забруднення річки і погіршення 
екологічних умов проживання населення. 

Річка Байказія проходить безпосередньо по північно-східній частині території проектованого 
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вітрополя через с. Козацьке та Красна Коса та впадає в Дністровський лиман. Назва річки походить 
від назви балки. Байказія відрізняється від інших річок, типових степу, для яких характерно 
пересихання влітку. Протягом року вона тече стабільно. Це пояснюється тим, що вона має багато 
приток у вигляді джерел і річок. Через це ніхто їм не давав назв.  

На рисунку 4.8 наведене розташування річок Алкалія та Байказія на території Білгород-
Дністровського району. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Розташування річок Алкалія та Байказія на території Білгород-Дністровського району 
 
Дністровський лиман є затокою на північно-західному побережжі Чорного моря, в який 

впадає р. Дністер (рис. 4.9) є найбільшим в Україні лиманом закритого типу. Дністровський лиман - 
мілководна водойма, витягнута з північно-заходу на південний схід, що відокремлений від моря 
вузькою піщаною косою Бугаз та з’єднується з морем через Цареградську протоку (рис.4.10).  
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Рисунок 4.9 – Аерофотозйомка Дністровського лиману 
 

    
 

Рисунок 4.10 – Піщана коса Бугаз та Цареградська протока 
 

Площа водного дзеркала лиману становить 360 км2, об’єм - 0,733 км3, довжина – 41 км, 
найбільша ширина - 12 км. Середня глибина 1,6-1,8 м (максимальна – 2,7 м), а в північній частині, де 
лиман зливається із заплавою Дністра, глибина - 1,0 м, там спостерігається осадження наносів. 
Взимку Дністровський лиман часто замерзає. Середня солоність 0,5—3 ‰ (у південній частині від 9 
до 17 ‰). Взимку замерзає, влітку температура сягає +26. Дно біля берегів піщано-мулисте, подекуди 
кам'янисте, у центральній та північній частині — мулисте. 

Узбережжя Дністровського лиману сильно розчленоване балочною мережею. Глибина 
балочної мережі досягає 15-20 метрів, при абсолютному переважанні, уздовж лівого берега лиману 
дрібних, але глибоких ярів. Ширина цих ярів від 10 до 150 метрів. Яри мають круті схили, з кутом 
нахилу до 80°. 

Поширена гідрофільна рослинність, біля північних берегів – зарості очерету й осоки. 
Іхтіофауна представлена біля 70 видами прісноводних риб (лящ, сазан, судак, окунь, щука, сом, 
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карась та ін.), під час нересту з моря заходять осетрові, хамса, кефаль. Акліматизовані товстолобик, 
білий амур, смугастий окунь. У плавнях – місця гніздування куликів, качок, лебедя-шипуна. У лимані 
діють морські (порт Білгород-Дністровський) і річкові транспортні лінії. На пденно-західному березі 
пересипу – курорт Затока, на північно-східному – курорт Кароліно-Бугаз. 
 

  
 

Рисунок 4.11 – Вид на Дністровський лиман 
 

Водозбірний басейн Дністровського лиману 
Лиман утворився в результаті трансгресії моря в долину Дністра та являє собою розширену 

річкову долину р. Дністер. 
Води в цей басейн несе Дністер. Басейн Дністра (8,7% від площі України) охоплює малі річки 

східних схилів Українських Карпат і річки південно-західної частини Подільської височини. У 
басейні налічується 14886 малих річок сумарною довжиною 32,3 тис. км. Середня густота річкової 
мережі – 0,65 км/км2. Ріка, завдовжки понад 1300 км перетинає територію трьох областей України – 
Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, перетинає Молдову та на рівнинах Одещини 
розливається величним Дністровським лиманом, що сполучається з морем. Площа водозбірного 
басейну річки перевищує 72 тис. км2. Сам басейн має форму дуже витягнутого, зігнутого в середині, 
овалу із розширеними кінцевими ділянками. Максимальна ширина його верхньої, найширшої 
частини – 150 км. Близько 20% площі річкового басейну припадає на його верхні ділянки. Тут він 
межує на півдні з басейнами Пруту і Тиси, на заході й півночі – з басейном Сану, притокою Вісли; на 
півночі – з басейнами Західного Бугу і річок Стиру та Горині, приток Прип’яті. Значних приток 
Дністер не має, що пояснюється «затиснутим», пограничним розміщенням його басейну відносно 
інших річок. 

Природоохоронний статус території Дністровського лиману 
У 1993 році на території Біляївського та Білгород-Дністровського районів створено заповідне 

урочище «Дністровські плавні» площею 7620 га, а 2008 році – Нижньодністровський національний 
природний парк, площа якого склала 21 тис. га. Також створені два водно-болотних угіддя 
міжнародного значення: «Північна частина Дністровського лиману» і «Межиріччя Дністра і 
Турунчука». Біля західної частини лиману розташований Лиманський ландшафтний заказник. 

Різноманітність флори і фауни дельти Дністра поступається в Україні лише дельті Дунаю. 
В даний час на території Нижньодністровського НПП зареєстровано 687 видів судинних 

рослин з яких 13 занесені до Червоної книги України, 4 - до Європейського червоного списку. 
У північній частині Дністровського лиману і озері Білому знаходяться унікальні по рослинні 

угруповання кубушки і водяного горіха, занесені в Зелену книгу України. На рисунку 4.12 наведено 
фото з космосу де простежується чітка тенденція до збільшення угруповання. 
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Рисунок 4.12 – Угруповання кубушки і водяного горіха у північній частині Дністровського лиману 
 

Господарське використання Дністровського лиману 
Як вже зазначалось вище, біля північних берегів лиману поширена гідрофільна рослинність – 

зарості очерету й осоки. 
Очерет звичайний - один з найпоширеніших рослин дельти Дністра і є також один з 

унікальних природних ресурсів, необхідних для екологічної рівноваги місцевої біосистеми. 
Місцеві жителі використовували очерет з давніх часів в якості будівельного матеріалу і 

палива, особливо в степовому краю, де очерет використовували замість дров. Однак, починаючи з 
середини 20-го століття і до середини його 90-х років, очерет все рідше став використовуватися для 
будівництва і тим більше для палива. Його повсюдно випалювали, створюючи величезну екологічну 
проблему, оскільки пожежами знищувалося величезна кількість комах, притулку дрібних ссавців і 
безліч звірів, а також гніздування чапель, колпиць і каравайок, хоча при належному управлінні 
пожежами, випалювання очерету в окремих випадках могло б бути корисним. 

Тим не менш, у багатьох селах дельти Дністра, особливо в селі Яськи, Маяки, а також 
молдавських селах Коркмаз, Паланка, Тудора, розташованих на правому березі річки Дністер ще 
можна бачити будинки, дахи яких покриті очеретом. 

Однак в останні роки в зв'язку з економічною кризою, очерет знов все частіше стали 
використовувати як покрівельний і покривний матеріал для виготовлення парканів, огорож, щитів, 
корми, підстилки для тварин і в якості доступного палива. Заготівля та транспортування очерету по 
Дністровському лиману наведено на рис. 4.13. 
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Рисунок 4.13 – Заготівля та транспортування очерету по Дністровському лиману 
 
Дельта Дністра (Дністровський лиман, річки Дністер і Турунчук, численні заплавні озера) є 

одним з найважливіших стратегічних об'єктів рибного господарства півдня України. За величиною 
уловів риби в Північно-Західному Причорномор'ї водойми нижнього Дністра займають одне з 
провідних місць в Україні, забезпечуючи близько 50% загального вилову цінних видів риб. 

У 50-х - 70-х роках 20-го століття, Дністровський лиман поряд з озером Катлабух, відносився 
до унікальних раковим угіддям і не мав аналогів у світі за обсягами видобутку раків. Тільки за 
рахунок цих двох водойм в Одеській області в цей період видобувалося 450 - 600 тонн раків в рік, що 
становило близько 80% їх вилову в Україні, а чисельність дністровської популяції коливалася від 15,6 
до 20,8 млн. особин. На відміну від інших водойм на Дністровському лимані проводився 
спеціалізований лов раків із застосуванням буксируваних знарядь лову - гур. Значна частина 
виловлених раків літаками експортувалася до Фінляндії. В даний час вивчення стану популяції раків 
Дністровського лиману носить фрагментарний характер і стосується лише розробки лімітів їх 
можливого щорічного вилучення. 

Раніше Дністровський лиман був транспортною артерією, якою курсували пасажирські 
теплоходів лінії. З Білгород-Дністровського річкового порту регулярно йшли суда на Роксолани, 
Овідіопіль, Затоку, Кароліно-Бугаз, до Сухолужжя і Сонячної. Швидкісні «Ракети» пов'язували 
Молдавію з курортною зоною Затоки Кароліно-Бугаз. 

Також Дністровський лиман - чудова здравниця. На його берегах щорічно відпочивають до 
десятки тисяч чоловік. Купання в теплій воді, сонячні ванни - все це чудово зміцнює здоров'я. 

Протягом тисячоліть люди, які населяють Прилиман’є, користуються усіма його благами. Але 
розвиток промисловості порушує екологічну рівновагу завдає шкоди лиману, його берегам. 

По створеному тут каналу в ще більших кількостях надходить морська вода. Зазнала змін і 
фауна південної частини водойми, де нагулюють вагу риби, які віддають перевагу суміші солоної і 
прісної води. Але це «зле благо» дозволяє великотоннажним морським судам заходити в Білгород-
Дністровський порт (рис.4.14), який економічно підтримує цей регіон. 
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Рисунок 4.14 – Порт Білгород-Дністровський 
 

На території проектованого вітрополя є також інші водойми, такі як ставки, відвідні канали 
для зрошення, але назви ці гідроніми не мають. 

 
 
4.5. Ґрунти 

Відповідно до інженерно-геологічних вишукувань території проектування здійснених 
польовим підрозділом ТОВ «ДЕСНО» у січні-лютому 2018 року грунтово-рослинний шар має 
потужність 0,5-0,8 м. 

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів складає 0,47 м, максимальна – 0,9 м. 
 
 
4.5.1. Особливості землекористування в зоні планованої діяльності  

Загальна площа сільськогосподарських земель Білгород-Дністровського району 132,74 тис. га 
в тому числі: орних земель – 118474 га, сіножатей – 4373 га, пасовищ — 313 га. Землі промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики і оборони займають 3965 тис. га, оздоровчого призначення – 141 га, 
рекреаційного призначення – 101 га, лісового фонду – 5,5 тис. га, водного фонду – 29,5 тис. га (лиман 
– 27,5, ставки – 0,9, річки – 0,7, канали – 0,4 тис.га), житлового і громадського будівництва – 6,1 тис. 
га. 

Всі об’єкти проектної Дністровської ВЕС розташовані на території Білгород-Дністровського 
району Одеської області на землях с. Старокозаче, с. Козацьке Старокозацької сільської ради 
(Старокозацької ОТГ), с. Молога Мологівської сільської ради (Мологівської ОТГ), с. Семенівки 
Семенівської сільської ради та с. Удобне Маяківської сільської ради (Маяківської ОТГ). 

Безпосередньо територія запроектована під розташування ВЕС представлена богарною 
ріллею, насадженнями винограду, перемежованими полезахисними лісосмугами.  

Площадку перетинає автострада Одеса-Ізмаїл (Е 87) та дорога місцевого значення, яка 
проходить практично крізь всю площадку ВЕС. 

У частині другій статті 49 Закону України «Про охорону земель» зазначається, що розміщення 
об'єктів, які можуть справляти вплив на екологічний стан і якість земельних ресурсів, проводиться з 
урахуванням результатів інтегральної оцінки  цього  впливу і розробки відповідних заходів щодо 
запобігання небезпечним екологічним і санітарно-гігієнічним наслідкам та раціонального 
використання  і охорони земель лише після здійснення оцінки впливу на довкілля в порядку, 
визначеному законом. Слід відзначити, що згідно чинного законодавства, ОВД слід розпочинати та 
проводити на самій ранній стадії проектного циклу, оскільки резільтати ОВД використовуються для 
потреб зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове 
призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах 2 та 3 статті 3 
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Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), тому ТОВ «Дністровська ВЕС» у Білгород-
Дністровському районі Одеської області розпочало процедуру ОВД на самому ранньому етапі, з 
метою дотримання всіх вимог земельного та природоохоронного законодавства при оформленні 
містобудівної, землевпорядної та проектної документації.  

Наміри розміщення комплексу споруд Дністровської ВЕС орієнтовною потужністю 150 МВт в 
Білгород-Дністровському районі Одеської області, в рамках стратегічного курсу України на 
приєднання до Європейського Союзу, виконуватимуть стратегічні завдання вітчизняної енергетики 
по досягненню долі відновлювальних джерел енергії у загальному енергобалансі країни до 11%, 
відповідають стратегічним положенням містобудівної документації на регіональному рівні, 
затвердженій в Білгород-Дністровському районі, а саме - «Схемі планування території Білгород-
Дністровського району», затвердженої рішенням Білгород-Дністровської районної ради від 
28.04.2012р. за №256-VI, де у розділі «Енергопостачання» зазначено про необхідність розвитку 
альтернативних видів енергетики: вітрової та сонячної, й наближатимуть показники 
енергоефективності та енергогенерації на території Білгород-Дністровського району Одеської області 
до стратегічних цілей України, зазначених в «Енергетичній стратегії України на період до 2035р. 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженій розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 18 серпня 2017р. за № 605-р. 

Усі ділянки відносяться до сільськогосподарських земель комунальної власності. Для цих 
ділянок передбачено процедуру відведення в оренду Замовнику після зміни їх цільового призначення 
на землі енергетики. 

Оформлення постійних та тимчасових сервітутів, у т.ч. для об’єктів лінійно-транспортної 
інфраструктури, передбачає процедуру укладання договорів безпосередньо з приватними 
власниками, з сільскими радами та обласним управлінням Держгеокадастру або отримання згоди на 
розміщення об’єктів лінійно-транспортної інфраструктури у випадку неможливості укладання 
договорів сервітутів з будь-яких причин. 

Вітрополе ВЕС та траси КЛ були обрані таким чином, щоб оминути забудовані території та 
села. Для остаточного визначення маршруту траси, організація-підрядник готує проект 
землевпорядкування, в якому будуть викладені:  

 відомості щодо форми власності, цільового призначення ділянок, прав користування, 
археологічних характеристик земельних ділянок, полоси відводу для забезпечення проїздів та 
доступу, склади матеріалів, будівельних майданчиків тощо;  

 дані про інформування власників земельних ділянок та отримання їх згоди, а також 
погодження з відповідними органами державної влади та погодження органів землевпорядкування;  

 підготовка звітів про оцінку землі та графіки компенсацій збитків кожного землевласника чи 
землекористувача, які мають покрити вартість землі, пасовищ (землевласникам), а також витрати на 
поліпшення землі; 

 рішення щодо зміни цільового призначення та виділення землі. Це рішення прийматиметься 
на підставі відповідних погоджень та рекомендацій районних державних адміністрацій, державних 
органів по земельних ресурсах. 

 
Оцінка землі та виплата компенсацій  
Проведення оцінки землі необхідно лише для тих ділянок, що виділяються для ТОВ 

«Дністровська ВЕС» під розміщення капітальних споруд і опор, і є частиною Проекту 
землевпорядкування. Згідно з українським законодавством експерта оцінка землі повинна 
здійснюватись ліцензованими оцінщиками. Для кожної угоди про передачу права власності на землю 
між державними органами та приватними особами має встановлюватися ринкова ціна.  

Метод експертної оцінки землі базується на трьох наступних параметрах:  
 капіталізація доходів власника з використання земельної ділянки або орендних платежів;  
 порівняння цін на схожі земельні ділянки; та  
 розрахунки витрат, які були здійснені для поліпшення землі.  
Сума належної компенсації землевласникам та землекористувачам для кожного випадку 

визначатиметься рішеннями спеціальних комісій, утворених відповідними районними 
адміністраціями чи адміністраціями вищого рівня.  
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Компенсація не передбачена за візуальні порушення ландшафту або за потенційні ризики, 
пов'язані з акустичним впливом ВЕУ чи електромагнітним випромінюванням ЛЕП. Така практика 
звичайна для інших країн світу, в тому числі для Західної Європи.  

Компенсація виплачуватиметься землевласникам та землекористувачам за збитки, пов'язані із 
втратою врожаю, неодержаними доходами у зв'язку із проведенням робіт по зведенню споруд, або за 
використання земельної ділянки для розміщення техніки, обладнання, тимчасових будівничих 
майданчиків, під'їздів до них та трас КЛ, автостоянок та станцій обслуговування техніки.  

Сільські, районні ради отримають компенсацію за земельні ділянки, виділені в межах 
населених пунктів, сел (землі комунальної власності), а відповідні державні адміністрації – за 
земельні ділянки, виділені поза межами населених пунктів (землі державної власності). Компенсація 
вартості землі виплачуватиметься лише власникам земельних ділянок з отриманих для зведення 
капітальних споруд коштів.  

Компенсація власникам приватних земель, де буде прокладатись КЛ або потрібних для 
тимчасових робіт на період будіницьства, буде здійснюватися на основі договору сервітуту. 

Надання права користування чужою землею (сервітуту) та встановлення санітарно-захисної 
зони (СЗЗ) і охоронної зони (ОЗ) має, крім заборони будівництва житла в цих зонах, головні 
обмеження для землекористувачів:  

 в межах СЗЗ вітрополя ведення товарного с/г виробництва та випас худоби дозволяється за 
погодженням МОЗ України – при погодженні проекту встановлення меж СЗЗ вітрополя ВЕС та його 
затвердженням головним державним санітарним лікарем України. 

 землевласники та землекористувачі в межах полоси відводу КЛ зобов'язані надавати 
можливість доступу спеціалістам до лінії для профілактичних та ремонтних робіт на КЛ.  

 збитки, завдані землекористувачам у зв'язку із проведенням таких робіт, підлягають 
відшкодуванню згідно законодавства, яке ТОВ «Дністровська ВЕС» сплачуватиме залежно від обсягу 
збитків у кожному конкретном увипадку. 
 
 

4.6. Рослинний світ 

В геоботанічному відношенні ділянка знаходиться в межах Дунайсько-Дністровського округу 
типчаково-ковилових та полинно-злакових степів та Дністровсько-Бузького округу типчаково-
ковилових степів Чорноморсько-Азовської підпровінції Східно-Європейської (Понтичної) провінції 
Євразійської степової області.  

Білгород-Дністровський район відрізняється характерним фактором для південних степових 
районів України - відсутністю природних лісових масивів. Лісові насадження та лісосмуги 
рівномірно поширені на території району, але складають вони від площі ріллі не менше 2,8%. 

Деревовидна рослинність представлена, в основному, вербою і вільхою, на окремих ділянках 
зустрічаються кущі верболозу.  

Трав’яниста рослинність представлена, в основному, трав’янистою формацією очеретів на 
замулених ґрунтах. На окремих ділянках зустрічається осока (струнка, заяча, лисяча), плевел 
багаторічний, мятлик болотний, лисохвіст луговий, лютик повзучий і інші. 

Місцевість представлена богарною ріллею, насадженнями винограду, перемежованими 
полезахисними лісосмугами. 

Лісові насадження сформовані, головним чином, із софори японської (Styphnolobium 
japonicum (L.) Schott), ясеня звичайного (Fraxinus excelsior L.), в`яза звичайного (Ulmus laevis Pall.), 
акції білої (Robinia pseudoacacia L.), гледичії колючої (Gleditsia triacanthos L.), горіха волоського 
(Juglans regia L.), дуба звичайного (Quercus robur L.) тощо. У цілому вони не постраждали від 
несанкціонованих рубок та мають зрілий високий деревостан. 

Лісосмуги, які віддалені від населених пунктів і не піддані пасовищному навантаженню, 
мають підлісок, захаращені хмизом і у випадках його займання з різних причин відбувається часткове 
або повне усихання дерев, відшарування кори, утворення тріщин. Трапляються дерева пошкоджені 
шкідниками з дуплами, видовбаними дятлами. 

Не дивлячись на те, що описані явища носять локальний характер, так чи інакше існують 
потенційні схованки для дендрофільних кажанів і утворення різного походження порожнин у 
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стовбурах дерев це закономірний процес, який буде підсилюватись по мірі старіння деревних 
насаджень. 

 
Представники Червоної книги України 
Рослини занесені до Червоної книги України, які можуть бути зустрінуті на території ділянок 

ВЕС наведені в табл. 4.12. 
 
Таблиця 4.12 – Рослини, що, вірогідно, можуть бути зустрінуті на території ділянок ВЕС, і занесені 

до Червоної книги України 
 

Назва виду Ареал виду Умови 
місцезростання  

Охоронний 
татус 

Зображення 

1 2 3 4 5 
Горицвіт 
весняний Adonis 
vernalis L. 
(Adonanthe 
vernalis (L.) Spach, 
Chrysocyathus 
vernalis (L.) 
Holub) 

Від Піренейського п-ва до басейну р. 
Лена (Якутія), з півночі, на південь 
від півд. узбережжя Балтійського 
моря до Передкавказзя. Поза 
суцільного поширення в Європі і в 
Сибіру є ізольовані ділянки. В 
Україні зростає на південному 
Поліссі (рідко), в Лісостепу, Степу та 
Криму. 

 

Приурочений 
переважно до лугового 
степу спілок Fragario 
viridis-Trifolion 
montani та 
CirsioBrachypodion 
pinnati, рідше в 
справжніх степах 
союзу Astragalo-
Stipion і на порушених 
ділянках союзу 
Festucion valesiacae, 
спорадично на 
узліссях (кл. Trifolio-
Geranietea) і в світлих 
розріджених лісах (кл. 
QuercoFagetea ). 
Мезоксерфіт 

Неоціненний 

 

Горицвіт 
волжський Adonis 
wolgensis Steven 
ex DC. (Adonanthe 
wolgensis (Steven 
ex DC.) Chrtek et 
Slaviková; 
Chrysocyathus 
volgensis (Steven 
ex DC.) Holub) 

Охоплює територію між 25º і 86º сх. 
д .: в європейській частині 
простягається між 39º і 52º півн. ш., 
в азіатській між 48º і 55º півн. ш. На 
півд. від суцільного ареалу є 
ізольовані місцезнаходження: 
Закавказзі, пн.-сх. Туреччина. В 
Україні в степовій зоні, заходить в 
півд. частина Лівобережного 
Лісостепу. 

 

Приурочений до 
угруповань справжніх, 
чагарникових, 
петрофітних степів кл. 
FestucoBrometea. Іноді 
росте на узліссях 
байрачних лісів (кл. 
Trifolio-Geranietea). 
Ксерофіт. 

Неоціненний 

 

Анакамптіс 
(ятришник) 
болотяний 
Anacamptis 
palustris (Jacq.) 
R.M. Bateman, 
Pridgeon et M.W. 
Chase (Orchis 
palustris Jacq.) 

Середньо-півд.-європейський вид 
(помірна зона Європи, 
Середземномор'я, Мала Азія, 
Кавказ). В Україні - Карпати, 
Полісся, Лісостеп, Степ (рідко), 
Крим. Наводиться також для 
Розточчя і Опілля, але без 
конкретних місць проживання 

У Карпатах - в поясі 
дубових, букових, 
ялицевих і ялинових 
лісів в угрупованнях 
кл. Querco-Fagetea, 
Vaccinio-Piceetea. У 
Закарпатті - в 
передгірному і 
нижньому гірському 
поясах, на вологих 

Вразливий 
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луках, серед 
чагарників, на 
зниження, в долинах 
річок в угрупованнях 
кл. Phragmiti - 
Magnocaricetea, 
Molinio - 
Arrhenatheretea і 
Nardo-Callunetea. У 
рівнинних лісових, 
лісостепових і 
кримських степових р-
нах - на 
перезволожених луках, 
подах, по краях канав, 
боліт, серед вологих 
чагарників в лугових 
співтовариствах кл. 
MolinioArrhenatheretea. 
Гігромезофіт 

Астрагал 
дніпровський 

Astragalus 
borysthenicus 
Klokov (A. 

onobrychis auct. 
non L.) 

Причорноморський літоральний вид 
Чорного і Азовського морів і 

лиманів 

 

Літоральні піски, а 
також піщані і 

супіщані схили по 
берегах Чорного і 
Азовського морів і 
морських лиманів, 
нижньодніпровські 

піщані пагорби, 
входить до складу 

приморських і 
прирічкових піщаних 
степів (кл. Festucetea 
vaginatae). Ксерофіт 

Рідкий 

 

Астрагал 
понтійский 

Astragalus ponticus 
Pall. 

Мала Азія, Балкани, Понтійська 
провінція Причорномор'я, Нижній 
Дон, Передкавказзя, Крим. В Україні 
- степова зона, зах. і сх. частини Пд. 
берега Криму. Ізольоване 
місцезнаходження у с. Устя 
Кам'янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл. в місці впадання 
р. Смотрич в Дністер. 

 

Будівельні еродовані, 
змиті, чорноземні і 
коричневі, збагачені 
карбонатами грунту, 
кам'янисті скелі, 
осипи, щебнисті 
схили, сланці. 
Ценофоб. Порушені 
степові угруповання 
кл. Festuco-Brometea і 
порядку 
AlyssoSedetalia. 
Ксерофіт. 

Вразливий 

 

Астрагал 
шерстистоквитков

ий Astragalus 
dasyanthus Pall. 

Поширений на півд. Ср. (Угорщина), 
Сх. Європи, в Пд. Європі і на 
Балканах, в Передкавказзя. В Україні 
- Лісостеп і Степ (смуга різнотравно-
типчаково-ковилових степів і півн. 
частина смуги типчаково-ковилових 
степів), Крим (рідко) 

Остеповані і 
кам'янисті схили, 
зарості степових 
чагарників (кл. 
Rhamno-Pruneteae), 
узлісся й галявини 
байрачних лісів. 
Зустрічається в складі 
лучно-степових (союз 
Fragario viridisTrifolion 
montani), степових 
(Astragalo-Stipion, 

Вразливий 
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Festucion valesiacae) і 
петрофітно-степових 
(Artemisio 
marschalliani-Elytrigion 
intermediae) 
фітоценозів. Зростає 
на степових схилах 
переважно балкових 
систем і долин річок. 
Ксерофіт. 

Брандушка 
різнокольорова 
Bulbocodium 
versicolor (Ker 
Gawl.) Spreng. (B. 
ruthenicum Bunge, 
B. vernum L. 
subsp. versicolor 
(Ker Gawl.) K. 
Richt., Colchicum 
versicolor Ker 
Gawl.) 

Лісостепова і степова зони на 
Східноєвропейській рівнині від 
Бессарабської до Приволзької 
височини (Молдова, Україна, Росія), 
зрідка - в Угорщині, Румунії, Сербії, 
Італії. В Україні - переважно в 
Лісостепу і Степу, ізольований 
локалітет в Прут-Дністровської 
рівнині (5 місцезнаходжень) 

 

Степи кл. Festuco-
Brometea, Екотон між 
широколистяними 
лісами і луговими 
степами на схилах 
балок. Мезофіт. 

Вразливий 

 

Карагана 
скифська Caragana 
scythica (Kom.) 
Pojark. 

Сх. Європа (півд. Причорномор'я, 
Молдова, Нижній Дон (зах.). В 
Україні - півд. Степові райони і в 
передгір'ях Криму (Тарханкут) 

 

Переважно еродовані 
схили і скелетні 
грунти на 
відшаруваннях 
кам'янистих порід 
(частіше вапняків), 
нерідко на звичайних 
чорноземах і 
каштанових грунтах з 
відносно високим 
вмістом солей, в складі 
угруповань кл. 
Festuco-Brometea і 
порядку Alysso-
Sedetalia (кл. Sedo-
Scleranthetea). 
Ксерофіт, 
карбонатофіл. 

Вразливий 

 

Катран татарський 
Crambe tataria 
Sebeók 

Кавказ, Пд.-Зх. Сибір, Ср. Європа 
(Угорщина, Румунія), 
Середземномор’я (Болгарія). В 
Україні зрідка трапляється у 
Лісостепу, Степу, Криму. 

 

Росте переважно на 
чорноземах у складі 
угруповань союзу 
Astragalo-Stipion. У пн. 
частині ареалу 
приурочений до 
крейдяних відслонень 
з угрупованнями 
союзу Centaureo 
carbonatiKoelerion 
talievii. На Поділлі 
трапляється у складі 
екстразональних 
лучно-степових 
угруповань союзу 
Cirsio-Brachypodion 

Вразливий. 
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pinnati. Ксерофіт. 
Ковила Лессінга 
Stipa lessingiana 
Trin. et Rupr. 

Поширений у степовій зоні Євразії 
(від Трансильванського плато до 
Алтаю, Тарбагатаю і Тянь-Шаню, 
включаючи Малу Азію, Пн. Іран та 
гірські райони Середньої Азії). В 
Україні — Степ, Гірський Крим, 
зрідка — Лісостеп (пд. р-ни). 

 

Схили річкових долин, 
балок, узбережжя 
лиманів, відслонення 
кам’янистих порід. У 
минулому вид 
визначав 
фізіономічність 
ландшафтів справжніх 
та південних степів на 
звичайних і південних 
чорноземах, а також на 
каштанових і 
малопотужних 
кам’янистих ґрунтах. 
Є характерним видом 
угруповань союзу 
Astragalo-Stipion, 
рідше зростає у складі 
ценозів союзу 
Festucion valesiacae 
(кл. Festuco-
Brometeae). Ксерофіт 

Неоцінений 

 

Ковила українська 
Stipa ucrainica P. 
Smirn. (Stipa 
zalesskii Wilensky 
subsp. ucrainica (P. 
Smirn.) Tzvel.) 

Понтичний ендемік, зростає в Пн. 
Причорномор’ї, Приазов’ї, на 
Донбасі, Середньоруській височині, 
в Передкавказзі, у 
НижньоДонському і Волзько-
Донському р-нах (на сх. стає 
рідкісним) та в Пн. Криму. В Україні 
— на Причорноморській та 
Приазовській низинах, рівнинній 
частині Криму. 

 

Степи, що 
формуються на 
південних чорноземах 
і каштанових ґрунтах. 
В смузі сухих 
типчаково-ковилових 
степів виступає в 
якості едифікатора 
степових травостоїв 
(угруповання союзів 
Astragalo-Stipion, 
Festucion valesiacae). 
Ксерофіт, 
факультативний 
карбонатофіл. 

Неоцінений 

 

Пізньоцвіт 
анкарський 
Colchicum 
ancyrense 
B.L.Burtt (C. 
bulbocodioides 
M.Bieb., non Brot., 
C. triphyllum auct. 
non G.Kuntze) 

Середня Європа (пд. сх.), 
Балканський п-в, Зх., Мала Азія, 
Молдова (Чумай). В Україні — 
Причорноморські степи, Рівнинний 
та Гірський Крим. 

 

Степи, кам’янисті 
схили, в степових і 
петрофітно-степових 
фітоценозах кл. 
FestucoBrometea і в 
угрупованнях піщаних 
степів кл. Festucetea 
vaginatae. 
Мезоксерофіт. 

Вразливий. 
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Пізоліт 
безкореневий 
Pisolithus arrhizus 
(Scop.: Pers.) S. 
Rauschert 
[Scleroderma 
tinctorium Pers., 
Pisolithus 
tinctorius (Micheli: 
Pers.) Coker et 
Couch, Pisolithus 
arenarius Alb. et 
Schw.] 

Європа, Азія, Пн. Америка, Африка, 
Австралія та Нова Зеландія. В 
Україні поодинокі місцезнаходження 
гриба у Лівобережному Лісостепу, 
Лівобережному та Старобільському 
злаково-лучних Степах, 
Правобережному та Лівобережному 
злакових Степах, на Пд. березі 
Криму. 

 

Піщані або щебенисті 
ґрунти в сосновому та 
дубовому рідколіссі 
або в березових гайках 
аридних регіонів. 

Рідкісний. 

 

Франкенія 
припорошена 
Frankenia 
pulverulenta L. 

Середземномор’я (переважно схід), 
Болгарія, Румунія, Росія (пд., 
степова частина до пд. Зх. Сибіру), 
Кавказ, Іран, Казахстан та Середня 
Азія, Китай (південний захід). В 
Україні на крайньому півдні Степу 
(від гирла Дунаю до р. Молочної) та 
у Криму. 

 

По берегах солоних 
водойм: вологі 
солончаки та солонці. 
Зростає в 
угрупованнях кл. 
Asteretea tripolium та 
Salicornietea fruticosae. 
Галофіт. Ксеромезофіт. 

Вразливий. 

 

Цетрарія степова, 
целокаулон 
степовий, 
корнікулярія 
степова Cetraria 
steppae (Savicz) 
Kärnef. 
(Coelocaulon 
steppae (Savicz.) 
Barreno &Vazques, 
Cornicularia 
steppae Savicz). 

Поволжя, Пн. Кавказ, Казахстан, Пд. 
Сибір. Лісостепова та степова зони 
(розсіяно), Гірський Крим, пд. берег 
Криму. 

 

Міждернинні 
проміжки (на ґрунті) у 
злакових, злаково-
лучних та полинових 
степах, піщаних 
аренах, гірських 
степах південного 
типу, часто разом з 
іншими кочівними 
лишайниками 
(пармелія грубо 
зморшкувата, 
ксантопармелія 
камчадальська, 
цетрарія шипувата 
тощо). 

Вразливий. 

 

Цибуля 
круглонога Allium 
sphaeropodum 
Klokov (A. 
paczoskianum auct. 
non Tuzson) 

Пн.-зх. Причорномор’я, 
Придністров’я. Зх. Лісостеп, 
Правобережний Степ. Сх. межа 
поширення проходить по р. Інгулець. 

Сухі вапнякові 
кам’янисто-щебенисті 
ґрунти, у складі 
кальцепетрофітних 
угруповань і 
петрофітно-степових 
фітоценозів що 
відносяться до 
порядку Alysso-
Sedetalia. Ксерофіт. 

Вразливий. 
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Шафран сітчастий 
Crocus reticulatus 
Steven ex Adams 
(C. luteus M.Bieb., 
nom. illeg., C. 
variegatus Hoppe 
et Hornsch.) 

Поширений у Центральній Європі, 
Середземномор’ї, Передкавказзі, пн. 
частині Зх. Закавказзя, Малої Азії. В 
Україні — Правобережний і 
Лівобережний Лісостеп, Степ. 

 

На степових схилах 
балок і річкових 
долин, серед 
чагарників, на узліссях 
та в дібровах (кл. 
Querco-Fageteae). 
Характерний елемент 
степових угруповань 
кл. Festuco-Brometea. 
Повночленні популяції 
формуються 
переважно в лучно-
степових 
угрупованнях союзу 
Fragario viridis-
Trifolion montani. На 
справжніх степах 
союзу Astragalo-
Stipion великі 
популяції не 
формуються, а на 
степових пасовищах 
(союз Festucion 
valesiacae) 
трапляються 
поодинокі особини. 
Мезофіт. 

Неоцінений. 

 

 
 
4.7. Тваринний світ 

Орнітологічні дослідження та дослідження рукокрилих на території проектування 
Дністровської ВЕС були проведені Мелітопольським державний педагогічним університетом імені 
Богдана Хмельницького, Науково-дослідним інститутом біорізноманіття наземних та водних 
екосистем України, Науковим центром «Біорізноманіття», Азово-Чорноморською міжвідомчою 
орнітологічною станцією Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України та МДПУ ім. Богдана 
Хмельницького, громадською екологічною організацією «Лагуна». Дослідження були проведені у 2 
етапи:  

- І етап (осінній період 2017 року) - Моніторинг міграції птахів та кажанів восени, 
кормової активності кажанів у межах площадки Дністровської ВЕС; 

- ІІ етап (зимовий період 2018 р.) – Моніторинг зимувальних орнітокомплексів та 
міграційні переміщення птахів у межах площадки Дністровської ВЕС. 

Дослідження територіального розподілу, видового складу та міграційної активності кажанів на 
проектній території ВЕС та прилеглих ділянках проводились у вересні-листопаді, коли проходить 
сезонна міграція кажанів.  

 
Рукокрилі Білгород-Дністровського району  
Польові дослідження осінньої міграції кажанів 
Оцінку проводили за загальноприйнятими методиками. У світлу частину доби оглядали місце 

розташування майбутнього парку ВЕС та прилеглу територію з метою визначення можливих денних 
схованок кажанів і окреслення маршруту для нічних спостережень. У сутінках, наскільки дозволяло 
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освітлення, вели візуальне спостереження, а з настанням темряви сканували простір ультразвуковим 
детектором «Pettersson D 240x». Рухаючись на автомобілі, прослуховували певні точки, підраховуючи 
кількість сигналів кажанів, що надійшли за 10 хв., фіксуючи навігатором «iFINGER H2O» 
географічні координати для подальшої обробки їх у комп'ютерній програмі «Google Earth». Звуки 
кажанів записували цифровим приладом «ZOOM Handy Recorder H2». Добову активність визначали  
за допомогою ультразвукового детектора «Pettersson D 500x», налаштованого на тривалість записів та 
інтервалом між ними 5 с. Ідентифікацію видів проводили за відомими параметрами звукових 
сигналів, порівнюючи їх з показниками спектрограм, побудованих за допомогою програми «BatSound 
414». 

Всього в межах Білгород-Дністровської ВЕС науковими співробітниками університету 
встановлено 12 пунктів прослуховування голосової активності кажанів за допомогою ультразвукового 
детектора Pettersson D240x (рис. 4.15, табл. 4.13), а також один стаціонарний пункт, де сканування 
простору здійснювалось у автоматичному режимі протягом ночі за допомогою детектора Pettersson 
D500x і який було встановлено в м. Білгород-Дністровський (46.197150 N / 30.331443 E). 

На рисунках 4.15-4.18 зазначені умовні межі території вітрополя. 
 

 
 

Рисунок 4.15 – Схема розташування пунктів прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Білгород-Дністровської ВЕС 
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Таблиця 4.13 – Характеристика пунктів прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Білгород-Дністровської ВЕС (№№ згідно рис. 4.15) 

 
№ Біотоп Координата (географічна) 

N E 
1 населений пункт 46.220629 30.224736 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 46.225426 30.200917 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 46.243647 30.164347 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 46.263025 30.132650 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 46.279249 30.090480 
6 сільгоспугіддя, дорога 46.289885 30.112664 
7 урвище, берег лиману 46.312292 30.113438 
8 сільгоспугіддя, дорога 46.331523 30.069928 
9 населений пункт 46.348995 30.045874 

10 лісовий масив, дорога 46.369727 30.021201 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 46.356536 30.003672 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 46.312273 30.063632 
 

Дослідження міграційної активності кажанів восени 2017 р. були розпочаті 23-24 вересня. 
Починаючи з 19 год 20 хв. і до 23 год. 10 хв. прослуховування протягом 230 хвилин проведено на всіх 
12 пунктах (рис. 5.11). Всього зареєстровано 35 звуків кажанів. максимальна активність кажанів 
зафіксована в пункті 9 (с. Козацьке), де за 10 хвилин зареєстровано 11 звуків. Також високі показники 
мали пункт 1 (с. Молога) – 6 звуків, та пункт 7 (урвистий берег Дністровського лиману) – 5 звуків. 
Сумарно на цих трьох пунктах зафіксовано 22 звуки, або 62,9% від їх загального числа. Показово, що 
у пунктах 8 та 12, які розташовані на автомобільній дорозі за 10 хвилин прослуховування не було 
почуто жодного кажана (рис. 4.16, табл. 4.14). 
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Рисунок 4.16 – Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 23-24.09.2017 р. 
 

Таблиця 4.14 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Білгород-
Дністровської ВЕС  23-24.09 (№№ згідно рис. 4.16) 

 
№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записів старт фініш 
1 населений пункт 19:20 19:50 6 5 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:56 20:06 2 2 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:15 20:25 1 1 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:32 20:42 1 1 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:55 21:05 3 2 
6 сільгоспугіддя, дорога 21:11 21:21 3 2 
7 урвище, берег лиману 21:28 21:38 5 3 
8 сільгоспугіддя, дорога 21:55 22:05 0 0 
9 населений пункт 22:10 22:20 11 9 
10 лісовий масив, дорога 22:26 22:36 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 22:40 22:50 3 3 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 23:00 23:10 0 0 
 Всього 230 хв. 35 28 
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В жовтні були продовжені дослідження, які показали, що всього на 12 пунктах зареєстровано 
28 звуків. Тривалість спостережень – 218 хв. В цей період найбільша голосова активність була на 
пункті 7 (урвистий берег Дністровського лиману) – 9 звуків, або 32,1% від загальної. Активність 
кажанів в населених пунктах (точки прослуховування №№ 1 та 9) також була високою, а на трьох 
пунктах взагалі звуків кажанів не зареєстровано (рис. 4.17, табл. 4.15). 

 

 
 

Рисунок 4.17 – Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 15-16.10.2017 р.  
 

Таблиця 4.15 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Білгород-
Дністровської ВЕС 15-16.10.2017 р. (№№ згідно рис. 4.17) 

 
№ Біотоп Час Звуків Записів старт фініш 

1 населений пункт 18:50 19:05 4 2 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:11 19:21 3 2 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:30 19:40 0 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:47 19:57 0 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:10 20:20 1 1 
6 сільгоспугіддя, дорога 20:26 20:36 2 1 
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7 урвище, берег лиману 20:45 20:55 9 7 
8 сільгоспугіддя, дорога 21:12 21:22 1 0 
9 населений пункт 21:27 21:37 5 3 
10 лісовий масив, дорога 21:44 21:54 2 1 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 21:58 22:08 1 1 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 22:18 22:28 0 0 
 Всього 218 хв. 28 18 

 
На початку листопада були проведені останні осінні спостереження, які показали різке 

зниження голосової активності кажанів. Так, в ніч 2-3.11.2017 р. на всіх 12 пунктах прослуховування 
зареєстровано всього 7 звуків. Вісім пунктів взагалі не відвідувались кажанами (0 звуків). 
Традиційно, максимальні показники були в пункті 7 (берег лиману) – 3 звуки (рис. 4.18, табл. 4.16). 

 

 
 

Рисунок 4.18 – Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 02-03.11.2017 р.  
 

Таблиця 4.16 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Білгород-
Дністровської ВЕС  02-03.11.2017 (№№ згідно рис. 4.18) 

 
№ Біотоп Час Звуків Записів старт фініш 
1 населений пункт 17:00 17:20 0 0 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 17:26 17:36 0 0 
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№ Біотоп Час Звуків Записів 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 17:45 17:55 1 1 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 18:02 18:12 0 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 18:25 18:35 1 0 
6 сільгоспугіддя, дорога 18:41 18:51 0 0 
7 урвище, берег лиману 18:59 19:09 3 2 
8 сільгоспугіддя, дорога 19:27 19:37 0 0 
9 населений пункт 19:43 19:53 2 2 
10 лісовий масив, дорога 20:00 20:10 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 20:15 20:25 0 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 20:35 20:45 0 0 
 Всього 225 хв. 7 5 
 
Таким чином, проведені дослідження свідчать про динаміку голосової активності кажанів, яка 

показує максимальні показники у вересні (під час міграційних переміщень), а мінімальні – у 
листопаді (кажани на місцях майбутніх зимових схованок). Аналізуючи активність кажанів на 
окремих пунктах прослуховування наукові співробітники університету констатували, що найбільш 
відвідуваними були населені пункти та місцевості поблизу відкритих акваторій. Два пункти 
прослуховування, які розташовані поблизу, або в межах населених пунктів – №№ 1 та 9 – мали 
найвищі показники голосової активності кажанів – 10 (14,3%) та 18 (25,7%) звуків відповідно. Пункт 
№ 7 на узбережжі Дністровського лиману за три періоди спостережень дав 17 звуків, або 24,3% від 
усіх голосів. Таким чином лише ці три пункти сумарно складають частку звуків у 64,3% від 
загального. 

В пункті № 12, якій розташований на перехресті автомобільних доріг, за всі періоди 
прослуховувань не зареєстровано жодного звуку. Дослідження хіроптерофауни в інших регіонах 
свідчать, що автомобільні дороги з асфальтовим покриттям та світлом фар транспортних засобів 
приваблюють комах, відповідно й кажанів. Тому відсутність голосів у пункті № 12, скоріш за все, 
пояснюється дифузним поширенням кажанів проектною територією, де не існує чинників, які б 
впливали на вузько направлені перельоти тварин. Також вважаємо, що кормова база проектної 
території не має переваг перед ділянками, розташованими за межами вітрового парку й тварини 
мають достатньо простору для полювання. 

Більш детальна характеристика голосової активності кажанів в окремих пунктах 
прослуховування показана в таблиці 4.17. 

 
Таблиця 4.17 – Характеристика голосової активності кажанів в межах Білгрод-Дністровської ВЕС 

восени 2017 р. 
 

пункт 23-24.09 15-16.10 02-03.11 Всього 
абс. % 

1 6 4 0 10 14,3 
2 2 3 0 5 7,1 
3 1 0 1 2 2,9 
4 1 0 0 1 1,4 
5 3 1 1 5 7,1 
6 3 2 0 5 7,1 
7 5 9 3 17 24,3 
8 0 1 0 1 1,4 
9 11 5 2 18 25,7 

10 0 2 0 2 2,9 
11 3 1 0 4 5,7 
12 0 0 0 0 0,0 

Всього 35 28 7 70 100,0 
 
Примітки: - акваторія;  - населені пункти;   - сільгоспугіддя. 
 
Цікавими виявилися результати сканування простору за допомогою детектора Pettersson 

D500x, який було встановлено в м. Білгород-Дністровський. Так, в ніч 23-24.09.2017 зареєстровано 
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майже 3000 звуків, які доволі рівномірно звучали протягом всього періоду прослуховування (з 19:00 
до 06:00). Оскільки прилад був розташований з одного боку в районі багатоповерхових будинків, а з 
іншого недалеко від акваторії Дністровського лиману, чисельність звуків кажанів була максимальною 
для 10-хвилинних інтервалів (60 і більше звуків). Можливо, серед будинків були розташовані місця 
денного відпочинку кажанів, або тварини знайшли тут місця зимових схованок (дахи 
багатоповерхівок). На підтвердження цього припущення бачимо, що наприкінці ночі в період з 3:00 
до 6:00 зареєстровано 1013 звуків (з 2997 зв.), або 33,8% від загального. Така активність притаманна 
тваринам, які повертаються з кормових вильотів на місця, де будуть проводити світлу частину доби. 

 
Польові дослідження кажанів весною 
Весняні спостереження за активністю кажанів були розпочаті наприкінці березня. Згідно 

вимог європейської методики, березень не є місяцем, коли кажани активні, однак наші спостереження 
за голосовою активністю кажанів в м. Мелітополь, які науковці запровадили протягом всього березня, 
показали, що починаючи з другої половини місяця кажани активні. 

Результатом досліджень 27 березня стали 3 зареєстровані звуки. Один в межах населеного 
пункту (точка № 9), а ще 2 на березі Дністровського лиману (точка № 7). На більшій частині 
територій вітрового парку кажани в березні не зареєстровані (рис. 4.19, табл. 4.18). Наступної ночі, 28 
березня, зареєстровано 5 звуків, аналіз яких дозволяє стверджувати тяжіння кажанів до населених 
пунктів та берегових урвищ (рис. 4.20, табл. 4.19). 

На рисунках 4.19-4.24 зазначені умовні межі території вітрополя. 
 

 
 

Рисунок 4.19 – Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 27.03.2018 р. 
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Таблиця 4.18 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Дністровської ВЕС 27.03.2018 (№№ згідно рис. 4.19) 

 
№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записів старт фініш 

1 населений пункт 18:20 18:50 0 0 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 18:56 19:06 0 0 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:15 19:25 0 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:32 19:42 0 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 19:55 20:05 0 0 
6 сільгоспугіддя, дорога 20:11 20:21 0 0 
7 урвище, берег лиману 20:28 20:38 2 1 
8 сільгоспугіддя, дорога 20:55 21:05 0 0 
9 населений пункт 21:10 21:20 1 1 
10 лісовий масив, дорога 21:26 21:36 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 21:40 21:50 0 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 22:00 22:10 0 0 
 Всього 230 хв. 3 2 

 

 
 

Рисунок 4.20 – Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 28.03.2018 р. 
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Таблиця 4.19 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Дністровської ВЕС 28.03.2018 (№№ згідно рис. 4.20) 

 
№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записів старт фініш 

1 населений пункт 18:20 18:50 1 0 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 18:56 19:06 0 0 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:15 19:25 0 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:32 19:42 0 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 19:55 20:05 0 0 
6 сільгоспугіддя, дорога 20:11 20:21 1 1 
7 урвище, берег лиману 20:28 20:38 1 1 
8 сільгоспугіддя, дорога 20:55 21:05 0 0 
9 населений пункт 21:10 21:20 1 0 
10 лісовий масив, дорога 21:26 21:36 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 21:40 21:50 0 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 22:00 22:10 1 0 
 Всього хв. 5 2 

 
Наступні спостереження проведені 23-24 квітня, що припадає на періоди активного 

переміщення кажанів, що й відобразилось на результатах прослуховування. Так, 23.04 зафіксовано 19 
звуків, а 24.04 – 28 звуків. Попередній аналіз показує зростання активності тварин по всій території 
вітрового парку, однак їх чисельність невисока та значно поступається активності кажанів поблизу та 
в межах населених пунктів (рис. 4.21–4.22, табл. 4.20–4.21) 

 

 
 

Риунок 4.21 – Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 23.04.2018 р. 
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Таблиця 4.20 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Дністровської 
ВЕС 23.04.2018 (№№ згідно рис. 4.21) 

 
№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записів старт фініш 

1 населений пункт 19:20 19:50 4 2 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:56 20:06 1 1 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:15 20:25 0 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:32 20:42 1 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:55 21:05 2 1 
6 сільгоспугіддя, дорога 21:11 21:21 1 1 
7 урвище, берег лиману 21:28 21:38 2 1 
8 сільгоспугіддя, дорога 21:55 22:05 0 0 
9 населений пункт 22:10 22:20 5 2 
10 лісовий масив, дорога 22:26 22:36 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 22:40 22:50 1 1 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 23:00 23:10 2 0 
 Всього 230 хв. 19 9 

 

 
 
Рисунок 4.22 – Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 24.04.2018 р. 
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Таблиця 4.21 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Дністровської ВЕС 24.04.2018 (№№ згідно рис. 4.22) 

 
№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записів старт фініш 

1 населений пункт 19:20 19:50 5 4 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:56 20:06 1 0 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:15 20:25 1 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:32 20:42 1 1 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:55 21:05 3 1 
6 сільгоспугіддя, дорога 21:11 21:21 0 0 
7 урвище, берег лиману 21:28 21:38 9 5 
8 сільгоспугіддя, дорога 21:55 22:05 0 0 
9 населений пункт 22:10 22:20 5 2 
10 лісовий масив, дорога 22:26 22:36 1 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 22:40 22:50 0 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 23:00 23:10 2 1 
 Всього 230 хв. 28 14 

 
Найбільші показники голосової активності кажанів зареєстровані у травні. Дослідження були 

проведені 18 та 19 травня і дали нам 40 та 34 голоси відповідно (рис. 4.23–4.24, табл. 4.22–4.23). 
 

 
 

Рисунок 4.23 – Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 18.05.2018 р. 
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Таблиця 4.22 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Дністровської ВЕС 18.05.2018 (№№ згідно рис. 4.23) 

 
№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записів старт фініш 

1 населений пункт 20:50 21:05 3 2 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:11 21:21 0 0 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:30 21:40 0 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:47 21:57 2 1 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 22:10 22:20 4 2 
6 сільгоспугіддя, дорога 22:26 22:36 1 1 
7 урвище, берег лиману 22:45 22:55 11 7 
8 сільгоспугіддя, дорога 23:12 23:22 2 2 
9 населений пункт 23:27 23:37 14 7 
10 лісовий масив, дорога 23:44 23:54 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 23:58 00:08 1 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 00:18 00:28 2 1 
 Всього 218 хв. 40 23 

 

 
 
Рисунок 4.24 – Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 19.052018 р. 
 

Таблиця 4.23 – Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах Дністровської 
ВЕС 19.05.2018 (№№ згідно рис. 4.24) 

 
№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записів старт фініш 

1 населений пункт 20:50 21:05 2 1 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:11 21:21 2 2 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:30 21:40 2 2 
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4 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:47 21:57 0 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 22:10 22:20 10 5 
6 сільгоспугіддя, дорога 22:26 22:36 4 2 
7 урвище, берег лиману 22:45 22:55 5 2 
8 сільгоспугіддя, дорога 23:12 23:22 0 0 
9 населений пункт 23:27 23:37 6 2 
10 лісовий масив, дорога 23:44 23:54 1 1 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 23:58 00:08 1 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 00:18 00:28 1 0 
 Всього 218 хв. 34 17 

 
Таким чином, проведені навесні 2018 року дослідження голосової активності кажанів за 

допомогою методу прослуховування на окремих точках в межах вітрового парку показали очікувану 
картину слабкої активності на початку весни (березень) та її зростання в квітні-травні. 

Зведена таблиця результатів прослуховування показує, що найбільш привабливими для 
кажанів були населені пункти: точка № 9 в с. Козацьке, 32 звуки, або 24,81% від загального; точка № 
1 між селами Молога та Садове, 15 звуків, або 11,63%. Крім того, високі показники активності тварин 
зареєстровані поблизу узбережжя Дністровського лиману неподалік с. Веселе (точка № 7, 30 звуків, 
або 23,26%). Сумарно ці три пункти прослуховування набрали 77 звуків, або 59,7%. В межах 
вітрового парку активність кажанів була доволі низькою та рівномірною. Дещо підвищена активність 
кажанів зареєстрована в точці № 5, яка розташована на захід від с. Семенівка в безпосередній 
близькості від меліоративного каналу (табл. 4.24). 

 
Таблиця 4.24 – Голосова активність кажанів в межах Дністровської ВЕС навесні 2018 р. 

 
Пункт 27.03 28.03 23.04 24.04 18.05 19.05. Всього 

абс. % 
1 0 1 4 5 3 2 15 11,63 
2 0 0 1 1 0 2 4 3,10 
3 0 0 0 1 0 2 3 2,33 
4 0 0 1 1 2 0 4 3,10 
5 0 0 2 3 4 10 19 14,73 
6 0 1 1 0 1 4 7 5,43 
7 2 1 2 9 11 5 30 23,26 
8 0 0 0 0 2 0 2 1,55 
9 1 1 5 5 14 6 32 24,81 

10 0 0 0 1 0 1 2 1,55 
11 0 0 1 0 1 1 3 2,33 
12 0 1 2 2 2 1 8 6,20 

Всього 3 5 19 28 40 34 129 100,00 
 

Примітки: – акваторія; – сільгоспугіддя; – населені пункти 
 
Як і при моніторингу восени, весною також паралельно з прослуховуванням ультразвуковим 

детектором Pettersson D240х, були використані дані, отримані під час досліджень за допомогою 
приладу Pettersson D500х. Така інформація дає можливість провести оцінку добової динаміки 
активності кажанів, більш повно охарактеризувати видовий склад хіроптерофауни. 

Місце встановлення приладу – лісосмуга поблизу невеликого урвища та берегової лінії 
Дністровського лиману (46.278080 N / 30.143059 E). 

Слабка активність кажанів спостерігалась в ніч з 27 на 28 березня 2018 року, коли були 
розпочаті весняні спостереження. Всього протягом цієї ночі було зареєстровано 6 голосів в інтервалі 
20:00 – 21:10. 

Найбільшу голосову активність кажани виявили у квітні, що пояснюється їх міграційною та 
кормовою активністю в цей період року. Так, в ніч 23-24 квітня 2018 року приладом Pettersson D500x 
на стаціонарному пункті прослуховування було зафіксовано 652 звуки. Перший кажан – 20:30, 
останній кажан за ніч – 04:15. Загальна тривалість активності кажанів – 7 годин 45 хвилин. 
Максимальна активність кажанів за 10 хвилин прослуховування зареєстрована в 21:40 (24 звуки) і 
03:20 (27 звуків). 

В інтервалах 21:30 – 00:00 та 02:00–04:20 зареєстровано 287 та 228 звуків, або 44,0 та 35,0% 
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від загального відповідно. Науковцями констатовано два періоди активності кажанів за ніч. 
В ніч 18–19 травня 2018 року було зафіксовано 154 звуки. Перший кажан – 21:20, останній 

кажан за ніч – 04:15. Загальна тривалість активності кажанів – 6 годин 55 хвилин. Максимальна 
активність кажанів за 10 хвилин прослуховування зареєстрована в 23:10 (10 звуків). 

В інтервалах 22:00 – 00:00 та 02:20–04:20 зареєстровано 42 та 67 звуків, або 27,3 та 43,5% від 
загального відповідно. Науковцями констатовано два періоди активності кажанів за ніч, при чому в 
другій половині ночі активність була дещо більшою. 

Дослідження, проведені за допомогою ультразвукового детектора Pettersson D500x, 
дозволяють зробити декілька висновків: 

1. Динаміка голосової активності кажанів на проектній території показує, що найвищі 
показники восени зареєстровані у вересні, а навесні – у квітні. 

2. Протягом ночі існує дві хвилі активності між якими є сезонні відмінності. Восени більша 
активність припадає на першу половину ночі, а навесні дещо більша голосова активність 
зареєстрована у другій половині ночі. 

3. Кількість зареєстрованих звуків у листопаді та березні є мінімальною, що свідчить про 
перебування більшої частини місцевих популяцій кажанів в неактивному стані. 

Аналізуючи проведені польові дослідження науковцями були зроблені висновки: 
1. За допомогою трьох методів досліджень (детально методологія проведення досліджень 

представлена у «Експертному висновку та науковому звіті з оцінки впливу будівництва та 
експлуатації площадки Дністровської ВЕС на природні комплекси довкілля, рослинність, сезонні 
орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, кажанів за рекомендаціями Шотландського Фонду 
Природної Спадщини (Scottish Natural Heritage) та інших міжнародних документів у межах Білгород-
Дністровського району Одеської області», підготовленому Мелітопольським державним 
педагогічним університетом ім. Богдана Хмельницького, Громадською екологічною організацією 
«Лагуна», Азово-Чорноморською міжвідомчою орнітологічною станцією, Науково-дослідним 
інститутом біорізноманіття наземних та водних екосистем України ННЦ «Біорізноманіття»), 
об’єктивно та на достатньому для екологічної оцінки рівні проаналізовано голосову активність 
кажанів та їх сезонну та добову динаміку. 

2. Методом точкового прослуховування встановлено, що у вересні 2017 р. та травні 2018 р. 
голосова активність кажанів найвища – 35 та 74 зареєстровані звуки відповідно. На ці місяці 
припадає 54,8№ від усіх зареєстрованих звуків. 

3. Методом детекторного прослуховування простору на трансектах доведено, що в квітні 2018 
року активність тварин була найвищою (46 звуків, або 29,5% від загального). 

4. Найбільш інформативним для оцінки добової динаміки кажанів були дослідження на 
стаціонарному пункті, зроблені за допомогою ультразвукового детектора Pettersson D500x. Загальна 
кількість зареєстрованих звуків – 1266. Половина звуків зареєстрована у квітні (652 звуки, або 
51,5%). Як і очікувалось, для осіннього періоду максимальна кількість звуків фіксувалася у вересні 
(420, або 33,2%). 

5. Порівнюючи дані трьох методів досліджень говоримо про певну схожість результатів, 
отриманих на трансектах та шляхом прослуховування на окремих точках. Натомість, дослідження 
протягом всієї ночі показали сезонну відмінність у голосовій активності кажанів. Так, у вересні та 
травні кажани реєструвалися у всі нічні години, показавши по дві хвилі активності: восени це 
відбувалося у першу половину ночі, а навесні – у другу. 

6. Прослуховування за допомогою детектора Pettersson D500x показало різке зниження 
активності тварин після перших двох-чотирьох темних годин у жовтні, листопаді, березні. До того ж, 
у березні та листопаді констатуємо припинення активної кормової поведінки та низькі показники 
голосової активності. 

Таким чином, проведені дослідження не виявили місць скупчення кажанів, усталених шляхів 
перельоту, масових схованок для денного відпочинку або гібернації, а голосова активність тварин, 
досліджена за допомогою трьох методів свідчить про невисокі показники, малу чисельність кажанів 
ти дисперсне їх поширення територією вітрового парку. 
 

Видовий склад кажанів 
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Відповідн до «Експертного висновку та наукового звітіу з оцінки впливу будівництва та 
експлуатації площадки Дністровської ВЕС на природні комплекси довкілля, рослинність, сезонні 
орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, кажанів за рекомендаціями Шотландського Фонду 
Природної Спадщини (Scottish Natural Heritage) та інших міжнародних документів у межах Білгород-
Дністровського району Одеської області», а також «Моніторингу міграції птахів та кажанів восени, 
кормової активності кажанів у межах площадки Дністровської ВЕС» для характеристики видового 
складу кажанів, які зустрічаються в межах проектної території використані не лише результати 
польових досліджень на Дністровській ВЕС, але й ретроспективний матеріал, отриманий під час 
спеціальних моніторингових спостережень за кажанами на прилеглих територіях. У залежності від 
тривалості сканування повітряного простору детектором чи переміщення спостерігачів 
співвідношення видів на досліджуваній території змінювалось, але видове представництво 
обмежувалось 10-11 таксонами. Домінуюче положення у всіх пунктах спостережень займали 
нетопирі білосмугий Pipistrelluskuhlii Kuhl, 1817 та лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 
1839. 

Відповідно до звіту з проведеного моніторингу, дані щодо хіроптерофауни Одеської обл. 
виявились дещо суперечливими. За достовірними джерелами тут нараховується 14 видів кажанів 
спелеобіонтної, дендрофільної та синантропних груп (табл. 4.25, рис. 4.25), що відповідає 
різноманіттю умов існування тварин у різних її частинах.  

 
Таблиця 4.25 – Перелік кажанів Одеської області 

 

За літературними даними та музейними матеріалами  У каменоломнях на околицях 
Одеси  Червона книга України, 2009 

Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800  – – 
Myotis blythii Tomes, 1857 – – 
M. nattereri Kuhl, 1817 – – 
M. daubentonii Kuhl, 1817 31,6 % + 
M. mystacinus Kuhl, 1817 31,9 % + 
M. dasycneme Boie, 1825 - 3,0% + 
Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – – 
P. austriacus Fischer, 1829 22,0 % + 
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 0,2% + 
P. nathusii Keyserling et Blasius, 1839 0,3 % + 
P. kuhlii Kuhl, 1817   – – 
Nyctalus noctula Schreber, 1774 – + 
Vespertilio murinus Linnaeus,1758 – + 
Eptesicus serotinus Schreber, 1774 11,0 % + 
 

 
 

Рисунок 4.25– Нетопир білосмугий (Pipistrellus kuhlii) – найбільш чисельний кажан регіону 
 

Методом пошуку в каменоломнях та відлову сіткою О. Годлевською зі співавторами у р-ні м. 
Одеса виявлено значно коротший видовий спектр. З огляду на специфіку досліджених схованок, до 
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цього списку не потрапили такі широко розповсюджені дендрофіли, як вечірниця дозірна (Nyctalus 
noctula), схильні до синантропії лилик двоколірний (Vespertilio murinus) та нетопир білосмугий 
(Pipistrellus kuhliі). Втім, і типових троглофілів – підковиків малих (Rhinolophus hipposideros) – тут не 
знайдено. Місця знахідок нетопира білосмугого не вказані на картосхемі у Червоній книзі України, 
хоча про просування виду у Західне Причорномор'я було відомо ще з 2000 р. Отже, у степовому 
Причорномор'ї Одещини мешкає, принаймні, 10 видів кажанів.  

Згідно з додатком 1 до рішення обласної ради від 18 лютого 2011 р. № 90 VІ про надання 
охоронного статусу тваринам (табл. 4.26), у Одеській області взагалі мешкають лише 10 видів. 
 

Таблиця 4.26 – Кажани, які підлягають особливій охороні на території Одеської області 
 

№ Назва таксону 
Європейський 

Червоний  
список 

Червона  
книга  

України 

Червоний  
список  

Одеської обл.. 
Примітка 

1 Нічниця гостровуха  
 Myotis blythii (Tomes, 1857) 

+ 
(NT) 

+ 
(вразливий) 

недостатньо 
вивчений 

Eurobats, Берн. конв., Бонн. 
конв. 

2 Нічниця Наттерера  
 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

+ 
(LC) 

+ 
(вразливий) 

недостатньо 
вивчений 

Eurobats, Берн. конв., Бонн. 
конв., МСОП 

3 Нічниця вусата  
 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

+ 
(LC) 

+ 
(вразливий) 

недостатньо 
вивчений 

Eurobats, Берн. конв., 
МСОП 

4 Нічниця водяна  
 Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

+ 
(LC) 

+ 
(вразливий) 

недостатньо 
вивчений 

Eurobats, Берн. конв., Бонн. 
конв., МСОП 

5 Вухань звичайний  
 Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 

+ 
(LC) 

+ 
(вразливий) 

недостатньо 
вивчений Eurobats, Берн. конв., МСОП 

6 Вухань австрійський  
 Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 

+ 
(LC) 

+ 
(рідкісний) 

недостатньо 
вивчений Eurobats, Берн. конв., МСОП 

7 Вечірниця руда  
 Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

+ 
(LC) 

+ 
(вразливий) 

недостатньо 
вивчений Eurobats, Берн. конв., МСОП 

8 Вечірниця велетенська  
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 

+ 
(DD) 

+ 
(зникаючий) 

недостатньо 
вивчений 

Eurobats, Берн. конв., Бонн. 
конв., МСОП 

9 Нетопир звичайний  Pipistrellus 
pipistrellus (Schreber, 1774) 

+ 
(LC) 

+ 
(вразливий) 

недостатньо 
вивчений Eurobats, Берн. конв., МСОП 

10 Нетопир середземноморський  
 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819) 

+ 
(LC) 

+ 
(вразливий) 

недостатньо 
вивчений Eurobats, Берн. конв., МСОП 

 
Останній перелік (табл. 4.26) поглинається загальним видовим списком (табл. 4.25), але 

містить вечірницю велетенську (Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780), яку не згадують у першому, і 
тому фауну кажанів Одеської області, фактично, складають 15 видів. 

Дослідженнями, проведеними на території проектованого вітрового парку восени 2017 року та 
навесні 2018 року встановлено перебування 11 видів кажанів (табл. 4.27). Ці дані ґрунтуються на 
аналізі сонограм за відомими параметрами звукових сигналів, отриманих ультразвуковими 
детекторами двох типів, та обробленими в програмі BatSound. 

Всього проаналізовано 1798 звуків, що є достатнім для об’єктивного відображення 
фауністичного списку кажанів Дністровської ВЕС. 

 
Таблиця 4.27 – Видовий склад кажанів за результатами спостережень на території 

Дністровської ВЕС восени 2017-навесні 2018 років 
 

№ Види Дати спостережень Всього 
23-24.09 28-29.03 23-24.04 17-18.05 18-19.05 абс. % 

1 Нічниця Myotis sp. 5     5 0,28 
2 Нічниця вусата Myotis mystacinus 1     1 0,06 
3 Вухань Plecotus sp. 3     3 0,17 
4 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula 59 2 27 10 5 103 5,73 
5 
6 

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii 
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii 648 4 504 42 98 1296 72,08 

7 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus 128  2   130 7,23 
8 Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus     3 3 0,17 
9 Гіпсуг гірський Hypsugo savii 3     3 0,17 

10 Лилик двоколірний Vespertilio murinus 11  125 26 52 214 11,90 



119 
 

11 Пергач пізній Eptesicus serotinus 3  22  1 26 1,45 
 Не визначено 6  5 2 1 14 0,78 

 Всього  867 6 685 80 160 1798 100,00 
 

Аналізуючи таблицю 4.27 бачимо, що домінуюче положення серед зареєстрованих 11 видів 
займають нетопири білосмугий (Pipistrellus kuhlii) та лісовий (Pipistrellus nathusii). Частка цих двох 
видів склала 1296 звуків, або 72,08% від загального числа. Субдомінуюче положення займає лили 
двоколірний (Vespertilio murinus) – 214 звуків, або 11,9%. Такі види як нетопир карлик (Pipistrellus 
pipistrellus) та вечірниця дозірна (Nyctalus noctula) зустрічались у кількості 130 (7,23%) та 103 
(5,73%) голосів відповідно. Решта 7 видів не перевищували 1,5% кожний в загальному списку, тобто 
ймовірність їх зустрічі невелика. 
 

Сезонні міграції 
Масові міграції – переліт зграєю, судячи з літературних джерел та власних спостережень, 

явище досить рідкісне. Так, за повідомленням О.М. Формозова у заповіднику Асканія-Нова (нині 
Чаплинський р-н, Херсонська обл.) у 1923 р. спостерігали масове переміщення вечірниць дозірних 
(Nyctalus noctula), нетопирів карликів (Pipistrellus pipistrellus) та лиликів двоколірних (Vespertilio 
murinus). Зареєстрований переліт тривав з кінця першої декади серпня до початку вересня. Тварини 
затримувались тут на декілька днів, заселяючи будови, дупла і копиці сіна. Західніше від Асканії-
Нова, у Цюрупинському та Голопристанському р-нах Херсонської обл., за спостереженням Я.П. 
Зубко, у 1935–1936 рр. проліт 5 видів рукокрилих відбувався з початку серпня до другої половини 
жовтня, а інколи до листопада, при цьому нетопирі рухались у східному напрямку. 

Б.М. Попов, на основі власних даних 1938–1939 рр., згаданих вище дослідників та О. О. 
Браунера і І. Д. Іваненка, які працювали в Асканії-Нова у 20-х–30-х рр. минулого століття, приходить 
до висновку, що у Степовій зоні мігруючими видами є Nyctalus noctula, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus 
leisleri, Vespertilio murinus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii. Три перших з них, як він 
вважав, влітку в степу взагалі не зустрічаються.  

За усним повідомленням М.М. Товпинця (Кримська республіканська санітарно-
епідеміологічна станція), з 1975 р. по 2009 р. він спостерігав численні зграї кажанів лише двічі: 13 
жовтня 1993 на околиці с. Суворово Красноперекопського району вечірниці дозірні пролітали у 
південно-західному напрямку та 10–12 жовтня 2007 р. поблизу м. Сімферополь нічниць гостровухих, 
які рухались у західному напрямку. Авторові пощастило бачити весняну міграцію – 12–16 квітня 
2000 р. в Асканії-Нова щовечора понад 50 особин вечірниці дозірної збирались на південно-західній 
околиці селища та кружляли над водоймою зони відпочинку. У наступні роки спостереження у ті ж 
само строки, а також раніше і пізніше, позитивних результатів не дали. За спостереженнями у серпні-
листопаді 2010 р. масових переміщень з території заповідника і прилеглих земель не відмічено. У 
західному і південно-західному напрямку пролітали, переважно, одиночні нетопирі (40–45 кГц).  

Для дельти Дунаю найбільш виразнішими вважаються осінні міграції тривалістю 2–3 тижні, 
які спостерігали у вересні–жовтні. 

Головний пролітний шлях кажанів в Україні, вважається, проходить долиною р. Дніпро, 
спрямовуючись на Балкани. 

 
Схованки кажанів 
У залежності від вподобань у виборі схованок, кажанів поділяють на троглофілів, дендрофілів 

та синантропів, хоча під час сезонних міграцій представники цих груп можуть змінювати свій 
умовний статус. З переліку видів Одеської обл. типовими троглофілами є підковики, нічниці 
гостровухі, широковухи звичайні, днювання і зимування яких цілорічно проходить у печерах [10]. У 
Білгород-Дністровському р-ні важливі для кажанів підземні схованки (каменоломні, печери, гроти), 
принаймні у обстеженій нами зоні проекту, відсутні. Не виключено, що ці види здатні освоювати 
аналоги печер – підземні приміщення, але обстеження підвалів, наприклад, не дало позитивних 
результатів – тут жоден з видів кажанів взагалі не траплявся. 

Типовими дендрофілами є нетопир лісовий та нетопир карлик, вечірниці дозірна і мала. 
Синатропну групу хіроптерофауни складають нетопир білосмугий та пергач пізній. Схильність до 
синантропії виявляє лилик двоколірний. 
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Розмноження 
Шлюбний період у кажанів, як правило, починається наприкінці літа перед відльотом або 

восени. Зародки інтенсивно розвиваються весною і у червні з'являється потомство. У місячному віці 
прибуле покоління досягає розміру дорослих тварин і здатне активно забезпечувати своє харчування. 

 
Охоронний статус 
Низька індивідуальна плодючість самок (1–2 мишенят на рік) та вибагливість до схованок 

cтавлять кажанів у ряд найуразливіших представників теріофауни. 
З переліку видів Одеської обл. до міжнародних червоних списків занесені троглобіонти та 

один вид дендрофілів (табл. 4.28). 
 

Таблиця 4.28 – Кажани Одеської області в охоронних списках державного та міжнародного рівня* 
 

№ Види ЧКУ МСОП ЄЧС БК БО ВА 
Категорії 

1 Підковик малий Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800   ВР NT NT 2 2 – 
2 Нічниця гостровуха  Myotis blythii Tomes, 1857  ВР – NT 2 2 – 
3 Нічниця Наттерера M. nattereri Kuhl, 1817 ВР – – 2 2 – 
4 Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817  ВР – – 2 2 – 
5 Нічниця водяна M. daubentonii Kuhl, 1817 ВР – – 2 2 – 
6 Нічниця  ставкова M. dasycneme Boie, 1825 ЗК NT NT 2 2 – 
7 Вухань звичайний  Plecotus auritus Linnaeus, 1758 ВР – – 2 2 – 
8 Вухань австрійський Plecotus austriacus Fischer, 1829  РК – – 2 2 – 
9 Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 ЗК NT DD 2 2 – 

10 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774  ВР – – 2 2 – 
11 Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817  ВР – – 2 2 – 
12 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839  НО – – 2 2 – 
13 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774  ВР – – 3 2 – 
14 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758   ВР – – 2 2 – 
15 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774  ВР – – 2 2 – 

 
Примітки: ЧКУ – Червона книга України: ВР – вразливий; ЗК – зникаючий; РК – рідкісний; НО – неоцінений; 

МСОП – Червоний список Міжнародного союзу охорони природи: NT – близький до стану загрози зникнення; ЄЧС – 
Європейський червоний список: NT – близький до стану загрози зникнення; DD – недостатньо даних; БК – Бернська 
конвенція 1979 р.; додаток 2 включає види, які підлягають особливій охороні, 3 – підлягають охороні; БО – Боннська 
конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин 1979 р.: додаток 2 включає види, стан яких несприятливий, 
збереження та регулювання використання яких потребує міжнародних угод, а також ті види, стан яких міг би істотно 
покращитись в результаті міжнародного співробітництва на основі міжнародних угод; ВА – Вашингтонська конвенція, 
CITES; " – " – вид не занесений до списку. 

 
Більшість видів кажанів, які зустрічаються у Одеській області (виділені жирним шрифтом), 

широко розповсюджені та зі стабільним станом популяцій (табл. 4.29). До їх числа належать й ті, що 
відмічені на майданчику ВЕС. 

 
Таблиця 4.29 – Розподіл і чисельність кажанів в Україні* 

 

№ Види Розповсюдження Стан Тендеції зміни 
чисельності 

1 Rhinolophus ferrumequinum о ч с 
2 Rhinolophus hipposideros  о ч ?/с 
3 Miniopterus schreibersii  о в в 
4 Myotis blythii  о ч с 
5 Myotis myotis  о ч с 
6 Myotis bechsteinii  о р ?/с 
7 Myotis nattereri  ш р ?/с 
8 Myotis emarginatus  о др ?/с 
9 Myotis dasycneme  ш р ?/с 

10 Myotis daubentonii  ш з с 
11 Myotis brandtii  о р с 
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12 Myotis mystacinus  ш ч с 
13 Plecotus auritus  ш ч с 
14 Plecotus austriacus  о ч с 
15 Barbastella barbastellus  о р с 
16 Nyctalus leisleri  ш р с 
17 Nyctalus noctula  ш з с 
18 Nyctalus lasiopterus  о др ?/– 
19 Pipistrellus kuhlii  ш з + 
20 Pipistrellus nathusii  ш ч с 
21 Pipistrellus pipistrellus  ш з с 
22 Pipistrellus pygmaeus  ш ч ? 
23 Hypsugo savii  о др с 
24 Eptesicus nilssonii  о др ?/– 
25 Eptesicus serotinus  ш з с 
26 Vespertilio murinus  ш з с 

 
Примітки.* Розповсюдження виду: ш – широке; о – обмежене; стан(зустрічність): ч – часто; в – вимерлий, р – 

рідко, др – дуже рідко, з – звичаний; тендеції зміни чисельності за останні 10 років: ? – невідомо, c – стабільна, (+) – 
збільшення, (–) – зменшення. 

 
Орнітофауна Білгород - Дністровського району 

 
Ретроспективна характеристика орнітологічної ситуації під час осінньої міграції 
Основні міграційні орнітокомплекси в регіоні формують переважно коловодні птахи, які 

реєструвалися в акваторії Дністровського, Будацького, Сухого лиманів та на узбережжі Чорного моря. 
Наземні міграційні комплекси незначні за чисельністю і більш прив’язані до природних територій. 
Обліки проводилися у попередні роки (1993-2007 рр.) і дають можливість в загальних рисах 
характеризувати стан сезонних міграцій.  

Найбільші за чисельністю скупчення формуються в вересні-жовтні. В них переважають за 
чисельністю гуска білолоба (Anser albifrons), грак (Corvus frugilegus), мартин малий (Larus minutus). 
Значна їх частина, наприклад навесні, була зареєстрована безпосередньо на акваторіях 
Дністровського лиману, прибережній зоні моря і частково на прилеглих агроценозах. Більша частина 
птахів мігрує уздовж берегів та над акваторіями Чорного моря і Дністровського лиману. В різні роки 
на наземних територіях з незначною чисельністю зустрічалися болотяний лунь (Circus aeruginosus), 
яструб малий (Accipiter nisus), канюк степовий (Buteo rufinus), звичайний канюк (Buteo buteo), 
звичайний боривітер (Falco tinnunculus), грак (Corvus frugilegus), горобцеподібні птахи. Відносно 
регулярні добові міграції на проектних територіях здійснюють граки (Corvus frugilegus) і шпаки 
(Sturnus vulgaris). Маршрути їх перельотів були більш прив’язані до прибережних ділянок 
Дністровського лиману. У куликів та інших коловодних птахів добові міграції відмічено лише на 
узбережжі Чорного моря та Дністровського лиману. 

Осіння міграція теж проходила переважно на Дністровському і Будакському лиманах. В 
серпні 2004 р. на Будацькому та Дністровському лиманах нараховано 35 видів водно-болотних 
птахів (табл. 4.24). Переважали за чисельністю лиска (Fulica atra), мартин звичайний ((Larus 
ridibundus), крячок білощокий (Chlidonias hybrida). 

Наприкінці жовтня – на початку листопада у верхів'ях Дністровського лиману неодноразово 
реєструвалися зграї пролітних білолобих гусей з чисельністю від 100 до 500 особин. Були відзначені 
напрямки польотів зграй як на південь, так і у зворотний бік. З настанням холодів наприкінці 
листопада – на початку грудня вони починали відлітати на південь. Проте, значна частина гусей 
залишалася зимувати у верхів'ях Дністровського лиману, в дельті Дністра (понад 3 тис. особин) і на 
Будацькому лимані (5 тис. особин). У 1997 р. масовий приліт гуски білолобої великої в дельті 
Дністра спостерігався вже в середині жовтня, але до 20-х чисел грудня птахи почали покидати цю 
територію. У результаті, на зимівлі в околицях проектної території (на північ від неї) було 
зосереджено всього близько сотні білолобих гусей. У жовтні-листопаді 1999 р. великі скупчення 
білолобих гусей (Anser albifrons) на ночівлі (до 10 тис. особин) відзначені на північному березі 
Дністровського лиману. У світлий час доби неодноразово спостерігали переміщення зграй 
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чисельністю від 25 до 500 особин. Проте, до середини грудня - січня більша частина гусей (Anser 
albifrons) залишає цю територію. 

За більш ранніми спостереженнями 1996 р., чисельність гуски білолобої (Anser albifrons) під час 
осіннього прольоту становила 1-5 тис. особин в районі Карагольської затоки Дністровського лиману (на 
північний схід від проектної території) (Русев, 1997). Найбільш великі й стабільні концентрації гусей в 
осінній період 1996 р. були зареєстровані в дельті Дністра - 3 тис. гуски білолобої (Anser albifrons). 

Великі скупчення гусей на північному березі Дністровського лиману в період осіннього 
прольоту (у жовтні-листопаді) реєструються і в 2000-і роки. У 2000 р. перед настанням холодів 
велика їх частина відлетіла далі на південь, лише близько 600 особин залишилося зимувати в дельті 
Дністра. У роки з гарною кормовою базою зареєстровані найбільші скупчення гусей на ночівлі в 
північній частині Дністровського лиману.  

Найбільш важливими місцями формування скупчень птахів восени у регіональному аспекті 
(06-15.10.2010 р.) були також ділянки північної частини Дністровського лиману (7-8.10.2010 р.). 
Всього враховано 3276 ос. 29 видів (табл. 4.30). Домінуючим видом птахів була лиска (Fulica atra), 
яка склала 46,7% від всіх врахованих птахів. Чисельність видів качок була вкрай низькою: крижень 
(Anas platyrhynchos) – 13, 3%, чирок-свистунець (Anas crecca) -7,3%, чирок-тріскунець (Anas 
quеrquedula) – 1,2%, широконіска (Anas clypeata) – 0,1%, попелюх (Aythya ferina) – 2,4%, чернь 
чубата (Aythya fuligula) – 5,4%. Домінують за чисельністю види, які в основному прив’язані до 
водних біотопів як у кормовому відношенні, так і у використанні біотопів для відпочинку (лиска – 
1530 особин, баклан великий – 297 особин). Види, які потенційно можуть відвідувати площадку ВЕС 
як кормові території, незначна кількість: мартин звичайний (Larus ridibundus) – 232 ос., мартин 
жовтоногий (Larus cachinnans) – 73 ос. (табл. 4.23). 

 
Таблиця. 4.30 – Чисельність коловодних птахів 7-8.10.2010 р. у північній частині Дністровського 
лиману (Русєв І.Т., Щоголєв І.В. Результати обліків на окремих водно-болотних угіддях: Північна 

частина Дністровського лиману//Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического 
мониторинга. октябрь 2010.  Азово-Черноморское побережье Украины.–2011.–Вып.6.–28с.) 

 
№ Вид Північ Дністровського 

лиману 
Всього в Азово-

Чорноморському регіоні 
1 Норець великий Podiceps cristatus 21 21596 
2 Пелікан кучерявий Pelecanus crispus 11 79 
3 Баклан великий Phalacrocorax carbo 297 73417 
4 Баклан малий Phalacrocorax pygmaeus 36 1198 
5 Чапля жовта Ardeola ralloides 1 11 
6 Чапля біла велика Egretta alba 13 3029 
7 Чапля сіра Ardea cinerea 2 644 
8 Чапля руда Ardea purpurea 1 6 
9 Гуска сіра Anser anser 9 2126 

10 Лебідь-шипун Cygnus olor 30 9624 
11 Крижень Anas platyrhynchos 436 75750 
12 Чирок – свистунець Anas crecca 240 12636 
13 Нерозень Anas strepera 2 1740 
14 Чирок - тріскунець Anas quеrquedula 38 1376 
15 Широконіска Anas clypeata 3 3450 
16 Чернь червоноголова Aythya ferina 80 30348 
17 Чернь чубата Aythya fuligula 177 24790 
18 Лунь польовий Circus cyaneus 1 1 
19 Лунь болотяний Circus aeruginosus 2 34 
20 Орлан – білохвіст Haliaeetus albicilla 2 12 
21 Лиска Fulica atra 1530 357428 
22 Кулики Calidris spp. 10 1001 
23 Бекас Gallinago gallinago 2 105 
24 Реготун чорноголов. Larus ichthyaetus 6 13 
25 Мартин малий Larus minutus 1 396 
26 Мартин звичайний Larus ridibundus 232 41045 
27 Мартин жовтоногий Larus cachinnans 73 21535 
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№ Вид Північ Дністровського 
лиману 

Всього в Азово-
Чорноморському регіоні 

28 Крячок білощокий Chlidonias hybridus 6 206 
29 Чеграва Hydroprogne caspia 14 30 

  Всього (особини) 3276 1046560 
 

У жовтні 2010 р. найбільш важливими водними біотопами є ділянки Дністровського лиману. 
На даний період року обліки птахів були проведені в основних водно-болотних угіддях (ВБУ) Азово-
Чорноморського узбережжя України. Всього було обліковано у ВБУ регіону 1046560 особин птахів 
коловодного комплексу. На ділянках Дністровського лиману чисельність облікованих птахів у 
жовтні 2010 року складала 3276 особини, що становить 0,3 % від загальної чисельності 
орнітокомплексу всього узбережжя України (табл. 4.30). 

Згідно наукових результатів, отриманих при виконання проекту Technical Assistance for the 
Lower Dniester River Basin Management Planning (Технічна допомога у плануванні менеджменту 
басейну Нижнього Дністра) – проект ТАСІС - EuropeAid/120944/C/SV/UA, розділ - ПРОГРАМА 
ПОЛЬОВИХ ЗООЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РАЙОНУ ДЕЛЬТИ ДНІСТРА ТА ДНІСТРОВСЬКОГО 
ЛИМАНУ, 2007 (матеріали представлено виконавцями проекту) відмічаються значні зміни у складі 
орнітофауни за останні 70 років. Завдяки фактору занепокоєння (антропогенний фактор) зникли на 
гніздуванні багато видів хижих птахів. Не гніздяться скопа (Pandion haliaetus), шуліка рудий (Milvus 
milvus), підорлик великий (Aquila clanga), сокіл балабан (Falco cherrug). Орлан білохвіст (Haliaeetus 
albicilla) у 70 - ти роки зник з гніздування, але потім почав гніздуватися на рівні одиничних пар. Зник 
на гніздуванні нерозень (Anas strepera), скоротилося чисельність черні білоокої (Aythya nуroca), 
більшості річкових качок (Anas spp.). Особливої уваги заслуговує інформація про значне скорочення 
чисельності фонового виду гуски сірої (Anser anser) - Тилле А.А.(1999). Незначне збільшення 
видового складу відмічено для горобиноподібних птахів. 

Видове різноманіття птахів Дельті Дністра динамічно у часі та просторі і залежить від 
сукупності впливаючих факторів абіотичного, біотичного та антропогенного походження. Загальний 
список птахів, що реєструвався у дельті за останні 100 років включає 301 вид. За характером 
перебування до осілих видів можна віднести 70, до гніздуючих – 125, до мігруючих (що пролітають) 
– 80-100, до зимуючих – 60, до кочуючих - 20, що рідко зустрічаються – 35. Гніздуючи птахи 
формують декілька орнітокомплексів лісовий, очеретяний, луговий, солончаковий, синантропний. 
Найбільш багаті у видовому відношенні орнітокомплекси птахів заплавних  лісів та очеретяних 
заростей у водних біотопах. 

Схема розміщення поселень птахів в дельті Дністра представлено на рис.4.26. 
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Рисунок 4.26 – Основні місця гніздування птахів у дельті Дністра (за даними проекту Technical 

Assistance for the Lower Dniester River Basin Management Planning, 1997) 
 

Характеристика орнітокомплексу птахів в межах проектної території ВЕС, буферних зон 
та прилеглих територій під час міграції восени 2017 р. 

 
Чисельність та таксономічна характеристика міграційного комплексу 
За період осінніх спостережень всього зареєстровано 17412 ос. птахів, які належали 8 

таксономічним рядам (табл. 4.31 – 4.33). Видове представництво протягом періоду досліджень не 
мало великих розбіжностей. Так, у вересні та жовтні 6 таксонів були представлені 22 та 27 видами, а 
у листопаді 7 таксонів складали 24 види. Така картина може бути пояснена високим різноманіттям 
птахів на заключні стадії осінніх міграцій. 

Весь час домінували горобцеподібні (passeriformes) та соколоподібні (falconiformes), 15 та 8 
видів відповідно. Однак доволі бідне видове різноманіття сивкоподібних птахів (2 види) за 
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чисельністю мали 55,9% від загального. Доволі чисельними були пелеканоподібні (pelecaniformes) та 
гусеподібні (anseriformes) – 2347 та 2395 ос. відповідно. Частка чотирьох таксонів була менше за 1% 
для кожної групи. 

Серед всього комплексу птахів група коловодних скадалась 7 видами, а їх загальна 
чисельність дорівнювала 14482 ос., або 83,2%. В середині цієї групи домінував мартин звичайний 
(Larus ridibundus), чисельність якого була 9532 ос., або 54,8% від загального. 

Тобто в межах проектної території птахи інших таксонів майже не зустрічались. Це доволі 
типова ситуація, враховуючи розташування поблизу від Дністровської ВЕС водно-болотного угіддя 
Дністровський лиман. 

Більш детальна характеристика таксономічного поділу осіннього орнітокомплексу 
представлена в таблицях 4.31 – 4.33. 
 

Таблиця 4.31 - Характеристика осінньої міграції птахів на Дністровській ВЕС та прилеглих 
територіях у 2017 році 

 

Показники Дата Всього 
23.09 15.10 03.11 абс. % 

Всього видів 22 27 24 36 100,0 
Абсолютна чисельність 9915 4054 3443 17412 100,0 

Мігранти всього видів 12 11 12 17 - 
чисельність 6336 734 863 7933 45,6 

Мігранти кормові видів 12 8 2 15 - 
чисельність 6336 86 11 6433 - 

Мігранти транзитні видів 0 3 10 11 - 
чисельність 0 648 752 1400 - 

Обліки видів 22 24 17 29 - 
чисельність 3579 3320 2580 9479 54,4 

Коловодні видів 3 6 5 7 - 
чисельність 8884 3290 2308 14482 83,2 

Сухопутні видів 20 21 20 29 - 
чисельність 1031 764 1135 2930 16,8 

Напрям 

Пн 963 33 4 1000 12,6 
ПнС 1 8 582 591 7,4 
С 32 7 2 41 0,5 
ПдС 2405 8 13 2426 30,6 
Пд 34 302 58 394 5,0 
ПдЗ 460 371 151 982 12,4 
З 2300 5 2 2307 29,1 
ПнЗ 141 0 51 192 2,4 

Висоти 

0-10 881 268 151 1300 16,4 
11-25 556 14 596 1166 14,7 
26-50 4899 2 5 4906 61,8 
51-100 0 0 0 0 0,0 
101-150 0 0 0 0 0,0 
151-200 0 0 0 0 0,0 
> 200 0 450 111 561 7,1 

 

Таблиця 4.32 – Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу в межах Дністровської 
ВЕС восени 2017 року 

 

Ряд вересень жовтень листопад ∑ 
видів особин видів особин видів особин видів особин % ос. 

Пелеканоподібні (pelecaniformes) 1 2347     1 2347 13,5 
Гусеподібні (anseriformes)   3 1444 2 951 3 2395 13,8 
Соколоподібні (falconiformes) 3 6 4 15 6 21 8 42 0,2 
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Куроподібні (galliformes) 2 8 2 11 1 5 2 24 0,1 
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 6537 2 1843 2 1356 2 9736 55,9 
Голубоподібні (columbiformes) 3 38 3 30 2 48 4 116 0,7 
Совоподібні (strigiformes)     1 1 1 1 0,0.. 
Горобцеподібні (passeriformes) 12 979 13 711 10 1061 15 2751 15,8 
Всього 22 9915 27 4054 24 3443 36 17412 100,0 
 
Таблиця 4.33 – Характеристика орнітокомплексів Дністровської ВЕС та прилеглих територій восени 

2017 року 
 

№ Вид 23.09 15.10 03.11 Всього 
1 Баклан великий (Phalacrocorax carbo) 2347   2347 
2 Гуска білолоба (Anser albifrons)  450 111 561 
3 Крижень (Anas platyrhynchos)  897 840 1737 
4 Галагаз (Tadorna tadorna)  97  97 
5 Лунь польовий (Circus cyaneus)  1  1 
6 Лунь болотяний (Circus aeruginosus)  3  3 
7 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) 1   1 
8 Яструб малий (Accipiter nisus)   3 3 
9 Канюк степовий (Buteo rufinus)   1 1 
10 Канюк звичайний (Buteo buteo) 4 6 13 23 
11 Зимняк (Buteo lagopus)   2 2 
12 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1 5 1 7 
 Circus spp.   1 1 
13 Куріпка сіра (Perdix perdix) 4 7  11 
14 Фазан (Phasianus colchicus) 4 4 5 13 
15 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 6513 1758 1261 9532 
16 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 24 85 95 204 
17 Припутень (Columba palumbus) 1 6  7 
18 Голуб сивий (Columba livia var. domest.)   45 45 
19 Горлиця садова (Streptopelia decaocto) 36 13 3 52 
20 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 1 11  12 
21 Сова болотяна (Asio flammeus)   1 1 
22 Плиска жовта (Motacilla flava) 30 8  38 
23 Плиска біла (Motacilla alba) 10 5  15 
24 Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 1 6  7 
25 Шпак (Sturnus vulgaris) 585 245 585 1415 
26 Сорока (Pica pica)  7 6 9 22 
27 Грак (Corvus frugilegus) 145 100 286 531 
28 Ворона сіра (Corvus cornix) 18 7 12 37 
29 Галка (Corvus monedula) 69 16 21 106 
30 Крук (Corvus corax) 2 2 4 8 
31 Дрізд чорний (Turdus merula)   3 3 
32 Синиця велика (Parus major) 3  3 6 
33 Щиглик (Carduelis carduelis) 35 80  115 
34 Зяблик (Fringilla coelebs)  153 50 203 
35 Горобець польовий (Passer montanus) 74 25 15 114 
36 Горобець хатній (Passer domesticus)  58  58 
 Passer spp.   73 73 
 Всього видів 23 27 24 36 

птахів 9915 4054 3443 17412 
 
Примітка:   – домінанти;  – види Червоної книги України 

 
За результатами спостережень були побудовані картографічні матеріали у програмі 

«Автокад» та наведені у «Звіті за I етап. «Моніторинг міграції птахів та кажанів восени, кормової  
активності кажанів у межах площадки Дністровської ВЕС». Найбільша чисельність особин птахів 
була зафіксована науковцями під час спостережень у вересні місяці. Результати обліку птахів у 
межах площадки Дністровської ВЕС наведені у таблиці 4.34 та на рисунку 4.27. 
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Таблиця 4.34 – Результати обліку птахів у межах площадки Дністровської ВЕС 23.09.2017 р. 

(відповідно до картосхеми, рис. 4.27) 
 

№ Час Вид Чисельність 
1 09.00 Горобець польовий (Passer montanus) 6 
2  Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 3 
3  Галка (Corvus monedula) 2 
4  Галка (Corvus monedula) 4 
5  Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1 
6  Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 1 
7  Грак (Corvus frugilegus) 4 
8  Галка (Corvus monedula) 2 
9  Ворона сіра (Corvus cornix) 2 
10 10.00 Галка (Corvus monedula) 5 
11  Мартин звичайний (Larus ridibundus) 12 
12  Мартин звичайний (Larus ridibundus) 6 
13  Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 28 
14  Горлиця садова (Streptopelia decaocto) 14 
15  Горобець польовий (Passer montanus) 50 
16  Грак (Corvus frugilegus) 21 
17  Галка (Corvus monedula) 30 
18  Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 
19  Щиглик (Carduelis carduelis) 35 
20 11.00 Синиця велика (Parus major) 3 
21  Грак (Corvus frugilegus) 10 
22  Фазан (Phasianus colchicus) 4 
23  Горлиця садова (Streptopelia decaocto) 15 
24  Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) 1 
25  Мартин звичайний (Larus ridibundus) 380 
26  Мартин звичайний (Larus ridibundus) 320 
27  Плиска біла (Motacilla alba ) 4 
28  Плиска жовта (Motacilla flava ) 12 
29 12.00 Сорока (Pica pica) 2 
30  Грак (Corvus frugilegus) 6 
31  Ворона сіра (Corvus cornix) 5 
32  Мартин звичайний (Larus ridibundus) 2500 
33  Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 1 
34  Грак (Corvus frugilegus) 8 
35  Крук (Corvus corax) 1 
36  Припутень (Columba palumbus ) 1 
37 13.00 Горобець польовий (Passer montanus) 8 
38  Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 
39  Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 27 
40  Галка (Corvus monedula) 5 
41  Плиска біла (Motacilla alba ) 6 
42  Куріпка сіра (Perdix perdix ) 4 
43  Ворона сіра (Corvus cornix) 7 
44 14.00 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 21 

Всього особин (22 вида) – під час обліків 3579 
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Рисунок 4.27 – Картографічні матеріали місць обліку птахів у межах площадки Дністровської  
ВЕС 23.09.2017 р. 

 
Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки Дністровської ВЕС 

наведені в таблиці 4.35 та на рисунку 4.28. 
 
Таблиця 4.35 – Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки Дністровської 

ВЕС 23.09.2017 р. (відповідно до картосхеми, рис. 4.28) 
 

№ Час Вид Чисельність Тип міграції Висота 
(м) Напрям 

1 09.00 Баклан великий (Phalacrocorax carbo) 250,150,260,120, кормова 35 ПдС 
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230,60,87,120,54, 
80,160,24,46,35, 

60,120,24,38,120, 
60,46,60,35,60, 

48 (2347) 
2 09:30 Шпак (Sturnus vulgaris) 450 кормова 20 ПдЗ 
3  Мартин жовтоногий (L. cachinnans) 21 кормова 20 ПнЗ 
4  Галка (Corvus monedula) 5 кормова 10 Пд 
5  Шпак (Sturnus vulgaris) 20 кормова 10 Пн 
6  Горлиця садова (Strept. decaocto) 7 кормова 5 ПдС 
7  Горобець польовий (Passer montanus) 10 кормова 5 ПдЗ 
8  Грак (Corvus frugilegus) 14 кормова 10 ПнЗ 
9 10:00 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 12,6,7,12,4 (41) кормова 10 ПдС 
10  Мартин звичайний (Larus ridibundus) 3,5,6,8,4,8 (34) кормова 10 ПнЗ 
11  Галка (Corvus monedula) 12 кормова 15 Пд 
12  Галка (Corvus monedula) 4 кормова 10 ПнЗ 
13 11:00 Плиска жовта (Motacilla flava ) 18 кормова 3 С 
14  Мартин звичайний (Larus ridibundus) 250,300,120(670) кормова 10 Пн 
15  Грак (Corvus frugilegus) 68 кормова 20 ПнЗ 
16  Грак (Corvus frugilegus) 14 кормова 10 С 
17  Мартин звичайний (Larus ridibundus) 250 кормова 30 Пн 
18  Мартин звичайний (Larus ridibundus) 2300 кормова 30 З 
19  Шпак (Sturnus vulgaris) 23 кормова 10 Пн 
20 12:00 Ворона сіра (Corvus cornix) 4 кормова 15 ПдС 
21  Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 30 ПдС 
22  Сорока (Pica pica)  5 кормова 10 ПдС 
23  Крук (Corvus corax) 1 кормова 20 Пд 
24  Шпак (Sturnus vulgaris) 16 кормова 5 Пд 
25 13:00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 30 ПнС 
Всього особин (12 видів) – під час міграцій 6326    
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Рисунок 4.28 – Картографічні матеріали напрямків міграційних переміщень птахів у межах 
площадки Дністровської ВЕС 23.09.2017 р. 
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Біотопічний розподіл птахів міграційного комплексу 
В межах проектної території, яка включає безпосередньо майданчик вітрової станції, буферні 

зони та прилеглі території відокремлено 4 біотопічні комплекси: сільськогосподарські угіддя, 
лісосмуги та штучні лісові масиви, населені пункти та акваторія Дністровського лиману. 

Характеризуючи поширення птахів у різних біотопах, науковці констатували, що 
максимальна чисельність птахів зареєстрована в межах акваторії Дністровського лиману (8264 ос., 
або 47,5% від загального). Така ситуація пояснюється наявністю великого за площею водно-
болотного угіддя, яке приваблює птахів цієї групи. На другій позиції – сільськогосподарські угіддя, 
де були зустрінуті 7012 ос., або 40,2% від усіх птахів. Населені пункти (7,1%) та лісосмуги (5,9%) 
значно менше відвідувались птахами. Детальна характеристика поширення птахів різними біотопами 
показана в таблиці 4.36 

 
Таблиця 4.36 – Поширення птахів в різних біотопах в межах Дністровської ВЕС, буферних зон та 

прилеглих територій 
 

Біотопи вересень жовтень листопад Всього 
абс. % 

сільгоспугіддя 6117 334 427 6878 39,5 
лісосмуги 290 330 413 1033 5,9 
населені пункти 491 303 443 1237 7,1 
акваторія 3017 3087 2160 8264 47,5 
Всього  9915 4054 3443 17412 100,0 

 
Крім біотопічного поділу проектної території, наукові співробітники університету зробили 

функціональне зонування, коли були виділені зона вітропарку, буферні зони та акваторія. В межах 
вітропарку зустрічались понад 40% птахів, решта 60% мали тяжіння до буферних зон та акваторії 
лиману (табл. 4.37). 

 
Таблиця 4.37 – Розподіл птахів функціональними зонами Дністровської ВЕС, буферних зон та 

прилеглих територій 
 

Функціональні 
зони вересень жовтень листопад Всього 

абс. % 
Вітропарк 6003 380 629 7012 40,2 
Буферні зони 895 587 654 2136 12,3 
Акваторія лиману 3017 3087 2160 8264 47,5 
Всього  9915 4054 3443 17412 100,0 

 
Напрямки міграції восени 
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких були зареєстровані науковцями протягом 

вересня-листопада, з’ясувалася доволі очікувана картина, яка відображена на рис. 4.29 та у табл. 
4.38. 
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       листопад      осінь 2017 р. 
 

Рисунок 4.29  – Напрямки осінньої міграції птахів у 2017 р. 
 

Таблиця 4.38 – Основні напрямки осінньої міграції птахів в межах Дністровської ВЕС та на 
прилеглих територіях у 2017 р. 

 

Напрям Вересень Жовтень Листопад Всього 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Пн 963 15,2 33 4,5 4 0,5 1000 12,6 
ПнС 1 0,0 8 1,1 582 67,4 591 7,4 
С 32 0,5 7 1,0 2 0,2 41 0,5 
ПдС 2405 38,0 8 1,1 13 1,5 2426 30,6 
Пд 34 0,5 302 41,1 58 6,7 394 5,0 
ПдЗ 460 7,3 371 50,5 151 17,5 982 12,4 
З 2300 36,3 5 0,7 2 0,2 2307 29,1 
ПнЗ 141 2,2 0 0,0 51 5,9 192 2,4 
Всього 6336 100,0 734 100,0 863 100,0 7933 100,0 

 
Бачимо, що у вересні майже по 40% від усіх зареєстрованих в польоті птахів прямували на 

південний схід та захід, що для періоду осінньої міграції в межах проектної території говоре про 
кормові напрямки перельотів. Жовтень показав дещо більшу спрямованість польоту, з домінуванням 
південно-західного (50,5%) та південного (41,1%) напрямків. Листопад відображає дещо нетипову 
для осінньої міграції ситуацію, коли 67,4% птахів зареєстровані такими, що летіли на північий схід, 
однак південно-західний напрямок також мав високу частку (17,5%). 

Пояснити нетипові напрямки прольоту можна тим, що більшість зграй та поодиноких птахів 
здійснювали кормові перельоти, яким притаманне тяжіння до місць годівлі, що знаходяться в регіоні 
в основному на сільгоспугіддях, а для водно-болотних птахів – в акваторіях водойм різного типу (в 
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основному прісноводних). В жовтні також багато птахів зареєстровані під час кормових перельотів, 
однак вони вже носили характер міграційної кочівлі, що відбилося й на основних напрямках міграції 
для цього місяця. Більш детальна характеристика напрямків осінньої міграції наведена в таблиці 4.38 
та на рис. 4.29. 

 
Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів 
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, здійснені дослідження висот, 

на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи як в межах вітрового парку, так і на прилеглих 
територіях. Всього проаналізовано 7933 ос. Дослідження у вересні показали, що в цей період 
птахами використовувались висотні інтервали до 50 м (100% від загальної). Це пояснюється 
фенологією річного циклу окремих таксономічних груп птахів. Вересень є періодом початку осінніх 
міграційних кочівель дрібних горобцеподібних птахів та деяких представників сивкоподібних, а саме 
вони домінували в результатах обліку (табл. 4.39). Ці види майже не використовують висоти понад 
50 м, зазвичай тримаючись під час перельотів понад землею та у лісосмугах. Спостереження у 
жовтні показали появу транзитних мігрантів, в основному представників гусеподібних птахів, які 
використовували висотні інтервали понад 200 м (61,3%), решта частина орнітокомплексу летіла в 
межах 0–50 м (38,7%). В листопаді на висотах 26-50 м науковці фіксували доволі багато зграй, 
переважно шпаків, мартинів, хижих птахів, які перелітали на місця годівлі. Сумарно в цьому 
інтервалі спостерігали 87,2% птахів, також в цей період зареєстровані окремі зграї на висотах понад 
200 м (12,9%). 

 
Таблиця 4.39 – Характеристика висот міграційного прольоту птахів, зареєстрованих в межах 

Дністровської ВЕС та прилеглих територій восени 2017 р. 
 

Висотні 
інтервали, м 

Вересень Жовтень Листопад Всього 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

0-10 881 13,9 268 36,5 151 17,5 1300 16,4 
11-25 556 8,8 14 1,9 596 69,1 1166 14,7 
26-50 4899 77,3 2 0,3 5 0,6 4906 61,8 
51-100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
101-150 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
151-200 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
> 200 0 0,0 450 61,3 111 12,9 561 7,1 
Всього 6336 100,0 734 100,0 863 100,0 7933 100,0 

 
Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів говоре 

про те, що 92,9 % всього орнітокомплексу восени 2017 р зареєстрована на висотах до 50 м, що 
безпечно з точки зору можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів. 
Враховуючи технічні характеристики вітрових установок, небезпечними є висоти від 50 до 200 м. 
Констатуємо, що потенційно небезпечні висоти птахи за нашими спостереженнями не 
використовували, однак вірогідність цього явища доволі висока, тому оцінено як середній рівень 
впливу. Більш детальна характеристика висотних інтервалів міграційної поведінки птахів восени 
2017 р. показана на рис. 4.30 та у табл. 4.39. 
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Рисунок 4.30 – Висоти прольоту птахів восени 2017 р. 

 
Розподілення птахів, облікованих під час міграції восени 2017 року за 

природоохоронними списками національного та міжнародного значення 
Осінні дослідження показали присутність в результатах обліків 4 видів птахів, які є 

фігурантами Червоної книги України (табл. 4.40 - 4.41). Загальна чисельність рідкісних видів складає 
4 ос., або 0,02% від загальної чисельності.  
 

Таблиця 4.40 – Види Червоної книги України за результатами обліків восени 2017 р. 
 

№ Вид 23.09 15.10 03.11 Всього 
1 Лунь польовий (Circus cyaneus)  1  1 
2 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) 1   1 
3 Канюк степовий (Buteo rufinus)   1 1 
4 Сова болотяна (Asio flammeus)   1 1 
 

Всього 

видів ЧКУ 1 1 2 4 
птахів ЧКУ 1 1 2 4 
видів, осінь, 2017 23 27 24 36 
птахів, осінь, 2017 9915 4054 3443 17412 

 
Зазвичай частка птахів з Червоної книги України в результатах осінніх орнітологічних 

спостережень не перевищує 2%, через велику чисельність масових видів (шпаки, ластівки, 
турухтани, граки, побережники, мартини). Аналізуючи поширення рідкісних видів науковці 
зауважили, що в межах Дністровської ВЕС зустрінуті луні польовий (Circus cyaneus) – 1 ос. та канюк 
степовий (Buteo rufinus) – 1 ос., а сова болотяна (Asio flammeus)  – 1 ос. та орлан-білохвіст (Haliaeetus 
albicilla) зустрінуті в буферній зоні. 

Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах 
Дністровської ВЕС під час осінньої міграції вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової 
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станції не загрожує. 
Окрім виявлення представників орнітофауни під час осінньої міграції, їх чисельності та 

розповсюдження досліджуваною територією, проведено ранжування їх за природоохоронними 
списками: Червоною книгою України, списком Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), 
Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також Вашингтонською 
конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою 
зникнення (CITES) (табл. 4.41). 

Як видно із таблиці 4.41, представники осіннього орнітокомплексу в районі Дністровської 
ВЕС та на прилеглих територіях входять до 6 природоохоронних списків. Найбільше з них було 
віднесено до Бернської конвенції (36 видів з 36, або 100%), з яких 21 види – підлягають особливій 
охороні, 15 видів – підлягають охороні. Ситуація з включеністю до Боннської конвенції показує: з 10 
видів орнітокомплексу, які входять до даної конвенції, 10 видів відносяться до ІІ Додатку (стан 
існування яких є несприятливим), а 8 видів – одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходяться під 
загрозою зникнення) додатків (що можливо в рамках даного природоохоронного документу). До 
Червоної книги України (2009) входять 4 види, з яких всі – «рідкісні». 

Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, 
з 36 видів, зареєстрованих нами восени 2017 р. 35 (97,2%) мають статус «найменший ризик»; 1 види 
– «вразливий». 

Європейський Червоний список також включає усі види з наступними категоріями: 2 (5,6%) – 
вразливий, 1 (2,8%) – «більший до загрозливого стану», 33 (83,9%) – «найменший ризик», 3 (91,6 %) 
– «найменший ризик». 

Окрім цього, 9 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення (8 видів у Додаток ІІ, та 1 вид у 
Додаток І). 

 
Таблиця 4.41 – Птахи Дністровської ВЕС в національних та міжнародних охоронних списках  

(осінь, 2017) 
 

№ Українська назва Наукова назва 

C
та

ту
с 

ЄЧС 

ЧКУ 

IUCN 

БЕ
РН

 

БО
Н

Н
 

C
IT

ES
 

ка
те

го
рі

я 

тренд 

ка
те

го
рі

я 

тренд 

1 Баклан великий Phalacrocorax carbo м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
2 Галагаз  Tadorna tadorna м, з, г LC increasing  LC increasing 2   
3 Крижень Anas platyrhynchos м, з, г LC stable  LC increasing 3 1,2  
4 Гуска білолоба  Anser albifrons м, з LC stable  LC unknown 3 1,2  
5 Лунь польовий Circus cyaneus м NT decreasing РД LC decreasing 2  2 
6 Лунь болотяний Circus aeruginosus м, з, г LC increasing  LC increasing 2  2 
7 Орлан-білохвіст  Haliaeetus albicilla м, з, г LC increasing РД LC increasing 2 1,2 1 
8 Яструб малий Accipiter nisus м, з LC stable  LC stable 2 1,2 2 
9 Канюк звичайний Buteo buteo м, з, г LC stable  LC stable 2 1,2 2 

10 Канюк степовий Buteo rufinus м, з, г LC increasing РД LC stable 2 1,2 2 
11 Зимняк  Buteo lagopus м, з LC stable  LC stable 2 1,2 2 
12 Боривітер звичайний Falco tinnunculus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2 2 2 
13 Куріпка сіра  Perdix perdix м, з, г LC decreasing  LC decreasing 3   
14 Фазан  Phasianus colchicus м, з, г LC increasing  LC decreasing 3   
15 Мартин звичайний  Larus ridibundus м, з, г LC stable  LC unknown 3   
16 Мартин жовтоногий  Larus cachinnans м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
17 Припутень  Columba palumbus м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
18 Голуб сивий  Сolumba livia v. dom. м, г LC unknown  LC decreasing 3   
19 Горлиця звичайна  Streptopelia turtur м, г VU decreasing  VU decreasing 3   
20 Горлиця садова  Streptopelia decaocto м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
21 Сова болотяна  Asio flammeus м, з VU decreasing РД LC stable 2 1,2 2 
22 Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe м, г LC decreasing  LC decreasing 2   
23 Плиска жовта  Motacilla flava м LC decreasing  LC decreasing 2   
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№ Українська назва Наукова назва 

C
та

ту
с 

ЄЧС 

ЧКУ 

IUCN 

БЕ
РН

 

БО
Н

Н
 

C
IT

ES
 

ка
те

го
рі

я 

тренд 

ка
те

го
рі

я 

тренд 

24 Плиска біла Motacilla alba м, з, г LC unknown  LC stable 2   
25 Шпак звичайний Sturnus vulgaris м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
26 Сорока Pica pica м, з, г LC stable  LC stable 2   
27 Грак Corvus frugilegus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
28 Ворона сіра Corvus cornix м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
29 Галка Corvus monedula м, з, г LC stable  LC stable 2   
30 Крук Corvus corax м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
31 Дрізд чорний  Turdus merula м, з, г LC increasing  LC increasing 3 2  
32 Синиця велика  Parus major м, з, г LC increasing  LC increasing 2   
33 Горобець хатній Passer domesticus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
34 Горобець польовий Passer montanus м, з, г LC unknown  LC decreasing 3   
35 Щиглик Carduelis carduelis м, з, г LC increasing  LC increasing 2   
36 Зяблик Fringilla coelebs м, з, г LC stable  LC increasing 2   
 Всього видів   36 4 36 36 8/10 9 

Примітки: Статус: м- вид зустрічається під час сезонних міграцій; з – вид зустрічається в зимовий період; г – вид 
зустрічається в гніздовий період. ЧКУ - Охоронний статус Червоної книги України: РІД – рідкісний. IUCN –МСОП - Охоронний 
статус Міжнародного союзу охорони природи: LC – найменший ризик; вид не може претендувати на вразливість, що знаходиться під 
загрозою зникнення. Широко поширені і багаточисельні таксони включені в цю категорію; VU – (Vulnarable) вразливий. ЄЧС - 
Охоронний статус Європейського червоного списку: VU – (Vulnarable) вразливий, види, які можуть у найближчому майбутньому бути 
віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їхній стан; NT – більший до загрозливого 
стану; LC –найменший ризик. БОНН - Боннська конвенція: Додаток I (1) включає види, що знаходяться під загрозою зникнення; 
Додаток II (2) включає види, стан яких є несприятливим, збереження та регулювання використання яких потребує міжнародних угод, а 
також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результатім міжнародного співробітництва, яке може бути здійснено на основі 
міжнародних угод. Один і той самий вид може бути включеним як до Додатку I, так і до Додатку II. БЕРН - Бернська конвенція, або 
Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, включає Додаток II (2) - перелік видів 
фауни, що підлягають особливій охороні; Додаток III (3) - види фауни, що підлягають охороні. CITES - Вашингтонська конвенція про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення: Додаток I включає види, «що 
знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє існування негативний вплив. Торгівля 
зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має 
бути дозволена лише у виняткових випадках»; Додаток II (2) включає: «а) всі види, які на даний час не обов'язково перебувають під 
загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з 
метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням; та b) які мають підлягати регулюванню для того, щоб за 
торгівлею зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений ефективний контроль». stable – стан 
популяцій стабільний; decreasing – чисельність популяцій зменшується або increasing – збільшується; unknown – стан популяцій 
невідомий 

 
Якщо говорити про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то 

вимальовується наступна картина. Переважна більшість представників осіннього орнітокомплексу 
включена до 3 списків – 24 види (66,7%), до 4 списків – 4 види (11,1%), до 5 списків – 5 видів 
(13,9%). Лунь лучний (Circus pуgargus), канюк степовий (Buteo rufinus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus 
albicilla) входить одразу до всіх 6 природоохоронних списків. 
 

Дослідження стану зимувальних орнітокомплексів за рекомендаціями Шотландського 
Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage) 

Основними завданнями спостережень були вивчення видового складу птахів, їх чисельності, 
аналіз таксономічного поділу зимового орнітокомплексу, фіксація напрямів прольоту та висот 
переміщення пташиних зграй. Важливим також були окремі дослідження птахів, що є фігурантами 
Червоної книги України, або рідкісними для регіону, а також розподілення зимової орнітофауни за 
такими природоохоронними документами, як списком Міжнародного союзу охорони природи 
(МСОП), Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також 
Вашингтонською конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що 
знаходяться під загрозою зникнення (CITES). 

 
Дослідження на пунктах спостережень (ПС). 
Загальна схема розташування моніторингових площадок та пунктів спостережень, фізичні 
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розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація ПС в межах Дністровської ВЕС представлена на рис. 
4.31. 
 

 
 

Рисунок 4.31 – Розташування пунктів спостережень (ПС) №1-3 в межах Дністровської ВЕС 
 

Результати досліджень на пунктах спостережень у лютому 2018 р. 
Спостереження були проведені 20-24 лютого 2018 р. Загальна тривалість – 30 годин (на кожен 

ПС). Однією із важливих задач таких спостережень є фіксація птахів у трьох висотних категоріях: 
нижче ротора (поза зоною ризику), на висоті ротора, що обертається (зона ризику) та вище рухомого 
вітроколеса (теж поза зоною ризику). Спостереження лютого 2018 року показали, що в потенційно-
небезпечному висотному інтервалі було обліковано 5 особин 2 видів, тривалість перебування яких на 
цих висотах склала 263 с. Така картина є типовою для зими, коли більша частина птахів здійснює 
переміщення в пошуках їжі у приземних висотних інтервалах (до 50, а – найчастіше – до 25 м). 

Лютий на півдні України характеризується як період нестабільних погодних умов та збіднілої 
кормової бази, що й стало слідством доволі невеликої чисельності птахів, яких зафіксували в межах 
контрольних ділянок – від 178 до 360 ос. Видове різноманіття склало 9-14 видів (табл. 4.42). 
Характеризуючи поведінку птахів в межах контрольних ділянок з точки зору використання території 
науковці констатували, що від 32,6 до 53,8% від усіх зареєстрованих птахів пролетіли транзитом, 
тобто, в цілому, більшеполовини птахів здійснювала добові кормові переміщення проектною 
територією. 

Загальна чисельність 19 видів птахів, яких зафіксовано в межах трьох пунктів спостережень у 
лютому, склала 1456 ос., з яких 652 ос. (або 44,8%) пролетіли транзитом (табл. 4.42). У лютому 
мігранти мали тяжіння до північного, південного та західного напрямків (53,3%), в основному 
використовуючи висотні інтервали 0-10 м – 1384 ос. (95,1% від загальної), решта птахів 
спостерігалася на висотах 11-25 м (48 ос., 3,3%),19 ос. були обліковані на висотах 26-50 м (1,3%), і 
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лише 5 ос. спостерігалися у висотному інтервалі 51-100 м (0,3%). 
 

Таблиця 4.42 – Характеристика результатів досліджень на трьох пунктах спостережень у лютому 
2018 р. 

 

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього 
Р В Р В Р В ПС-1 ПС-2 ПС-3 лютий 

Чи
се

ль
ні

ст
ь Видів 13 11 14 9 12 13 14 15 16 19 

Птахів 240 219 360 193 266 178 459 553 444 1456 
Кормових 127 98 202 124 122 100 225 326 222 773 
Транзитних 111 110 155 63 143 70 221 218 213 652 
Демонстрац. 2 11 3 6 1 8 13 9 9 31 

Н
ап

ря
м 

Пн 47 49 51 11 60 37 96 62 97 255 
ПнС 6 24 62 26 2 67 30 88 69 187 
С 6 67 46 53 32 1 73 99 33 205 
ПдС 8 27 58 18 59 50 35 76 109 220 
Пд 4 8 26 57 10 6 12 83 16 111 
ПдЗ 40 4 46 25 45 2 44 71 47 162 
З 53 13 62 3 48 15 66 65 63 194 
ПнЗ 76 27 9 - 10 - 103 9 10 122 

В
ис

от
и 

0-10 226 211 343 184 257 163 437 527 420 1384 
11-25 10 7 10 6 6 9 17 16 15 48 
26-50 3 - 6 3 3 4 3 9 7 19 
51-100 1 1 1 - - 2 2 1 2 5 
101-150 - - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - - 

 
 
Маршрутні обліки 
Для отримання більш повної інформації про поширення, видове різноманіття, чисельність 

птахів, а також характер використання території Дністровської ВЕС, були організовані і проведені 
маршрутні обліки на фіксованих трансектах. Обліками охоплена вся територія проектованої ВЕС, де 
основною метою було врахувати всі представлені біотопи – лісосмуги, сільгоспугіддя, населені 
пункти. Окрім цього, спостереження проводилися на узбережжі Дністровського лиману, а також на 
прилеглих територіях (околиці сіл Удобне, Маяки та Паланка). 

Лютий, з його нестабільними погодними умовами, зазвичай дає невисокі показники 
чисельності птахів, що й показали маршрутні обліки, проведені 19.02.2018 р. Загальна чисельність 
зареєстрованих 33 видів птахів дорівнює 1749 ос., з яких 276 ос. 24 видів спостерігалися 
безпосередньо на площадці проектованої ВЕС, а ще 1473 ос. 9 видів – на акваторії Дністровського 
лиману. 

Найчисельнішими на проектній території були крижень (Anas platyrhynchos), попелюх (Aythya 
ferina), мартин звичайний (Larus ridibundus), грак (Corvus frugilegus), чернь чубата (Aythya fuligula), 
мартин жовтоногий (Larus cachinnans) та чикотень (Turdus pilaris), яких було зустрінуто 1489 ос. або 
85,1%. Чисельність інших видів птахів становила 260 ос.  

Частина зареєстрованих птахів перебувала в стані міграції (267 ос.), яка поділяється на 
транзитну, коли птахи долають великі відстані, не зупиняючись в межах Дністровської ВЕС, і 
кормову, коли птахи перелітають на невеликі відстані в пошуках їжі. Аналіз такого розподілу показав 
наявність тільки кормових мігрантів (267 ос., або 100% від загальної чисельності мігруючих птахів) 
взимку 2018 року під час маршрутних обліків. 

 
Кількісна характеристика зимових орнітокомплексів 
Протягом спостережень взимку 2018 р. зібрані польові дані з орнітологічної характеристики 

Дністровської ВЕС, які для птахів, зареєстрованих під час перельотів як в межах контрольних 
площадок на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків, відображені в табл. 4.43, а 
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зведена інформація по всіх зустрінутих птахах взимку 2018 р. в таблиці 4.44. 
 

Таблиця 4.43 – Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під час 
маршрутних обліків 

 

Показник Дата Всього 
20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО зима 

Чи
се

ль
ні

ст
ь Видів 13 15 14 14 11 14 15 16 15 24 

Птахів 219 371 360 276 230 459 553 444 267 1723 
Кормових 136 195 123 178 141 225 326 222 267 1040 
Транзитних 76 166 235 86 89 221 218 213 - 652 
Демонстрац. 7 10 2 12 - 13 9 9 - 31 

Н
ап

ря
м 

Пн 38 51 12 110 44 96 62 97 2 257 
ПнС 56 26 48 48 9 30 88 69 15 202 
С 35 85 53 31 1 73 99 33 52 257 
ПдС 25 19 102 38 36 35 76 109 124 344 
Пд 47 9 3 4 48 12 83 16 11 122 
ПдЗ 12 55 71 22 2 44 71 47 25 187 
З 4 87 37 11 55 66 65 63 1 195 
ПнЗ 2 39 34 12 35 103 9 10 37 159 

В
ис

от
и 

0-10 206 349 346 263 220 437 527 420 112 1496 
11-25 10 15 8 7 8 17 16 15 153 201 
26-50 1 5 6 5 2 3 9 7 2 21 
51-100 2 2 - 1 - 2 1 2 - 5 
101-150 - - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - - 

 
Примітки: ПС – пункт спостережень; Р – ранкові та В – вечірні спостереження; МО – маршрутні обліки. 
 
Як бачимо з табл. 4.43, видове різноманіття птахів, зустрінутих під час перельотів, склало 24 

види, чисельність яких дорівнювала 1723 ос. За характером перебування птахів у межах 
Дністровської ВЕС усі птахи поділені на транзитних мігрантів, які не зупинялися в межах 
контрольних територій спостережень (652 ос., або 37,8% від загальної), кормових мігрантів, які 
перелітали в межах вітропарку у пошуках їжі (1040 ос., або 60,4%), та птахів з невизначеною, або 
демонстраційною поведінкою (31 ос., або 1,8%). 

Характеризуючи видове різноманіття птахів зауважимо, що під час досліджень на пунктах 
спостережень воно було більшим (19 видів), ніж на маршрутних обліках (15 видів). 

Видове різноманіття для усіх зустрінутих птахів взимку 2018 р. сягало 37 видів (19 на пунктах 
спостережень та 33 під час маршрутних обліків). Всього зареєстровано 3205 ос. (табл. 4.37).Серед 
усіх зафіксованих протягом зими птахів (табл. 4.4) деякі були зустрінуті поодиноко, решта у групах 
різного розміру. Такі види як крижень (Anas platyrhynchos), зяблик (Fringilla coelebs), шпак звичайний 
(Sturnus vulgaris), горобець польовий (Passer montanus), чикотень (Turdus pilaris),грак (Corvus 
frugilegus) та попелюх (Aythya ferina) мали чисельність більше за 100 ос., що робить їх масовими 
видами. Сумарна чисельність цих 7 видів склала 2750 ос., або 85,8% від загальної. Чисельність ще 15 
видів була в межах 10-99 ос., а 15 видів показали чисельності менше 10 ос. 

 
Таблиця 4.44 – Характеристика зимового орнітокомлексу на території Дністровської ВЕС у 2018 р. 

 

№ Українська назва Наукова назва Чисельність 
ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього 

1 Норець великий Podiceps cristatus - - - 35 35 
2 Баклан великий Phalacrocorax carbo - - - 14 14 
3 Лебідь-шипун Cygnus olor - - - 44 44 
4 Лебідь-кликун Cygnus cygnus - - - 2 2 
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5 Крижень Anas platyrhynchos - - - 1040 1040 
6 Попелюх Aythya ferina - - - 165 165 
7 Чернь чубата Aythya fuligula - - - 60 60 
8 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - 1 - 2 
9 Лунь болотяний Circus aeruginosus 1 1 - - 2 

10 Яструб малий Accipiter nisus 7 5 4 - 16 
11 Зимняк Buteo lagopus 3 5 3 5 16 
12 Канюк степовий Buteo rufinus - 1 - 1 2 
13 Канюк звичайний Buteo buteo 4 1 4 6 15 
14 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla - - 1 - 1 
15 Підсоколик малий Falco columbarius - 1 1 1 3 
16 Боривітер звичайний Falco tinnunculus 10 9 9 1 29 
17 Куріпка сіра Perdix perdix - - - 8 8 
18 Фазан Phasianus colchicus - - - 1 1 
19 Мартин звичайний Larus ridibundus - - - 61 61 
20 Мартин жовтоногий Larus cachinnans - - - 52 52 

21 Голуб сизий Columba livia var. 
domestica - - - 17 17 

22 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto - - - 7 7 
23 Дятел сирійський Dendrocopos syriacus - - - 1 1 
24 Шпак звичайний Sturnus vulgaris 118 183 57 40 398 
25 Сойка Garrulus glandarius 2 - - 1 3 
26 Сорока Pica pica 5 4 2 4 15 
27 Грак Corvus frugilegus 81 52 31 61 225 
28 Ворона сіра Corvus cornix 1 3 11 2 17 
29 Крук Corvus corax - 3 1 4 8 
30 Чикотень Turdus pilaris 21 106 83 50 260 
31 Дрізд чорний Turdus merula - - 8 2 10 
32 Синиця блакитна Parus caeruleus - - - 1 1 
33 Синиця велика Parus major - - - 2 2 
34 Горобець хатній Passer domesticus - - - 10 10 
35 Горобець польовий Passer montanus 48 81 84 25 238 
36 Зяблик Fringilla coelebs 157 98 144 25 424 
37 Просянка Emberiza calandra - - - 1 1 

 Всього видів  14 15 16 33 37 
птахів  459 553 444 1749 3205 

 

Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки. 
 
Таксономічна характеристика орнітокомплексу взимку 2018 р. 
Всі 37 видів, зустрінуті взимку 2018 р. в межах Дністровської ВЕС, належать до 9 

таксономічних груп, що свідчить про середнє видове представництво орнітокомплексу. Однак, 
чисельність видів та птахів має доволі високу амплітуду, яка відображена в таблиці 4.45. Як і 
очікувалось, домінували представники 14 видів групи горобцеподібних (passeriformes) птахів, 
чисельність яких склала 1612 ос., або 50,29%. Це типова картина для ландшафту, біотопи якого 
представлені переважно сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами, більша частина яких у 
занедбаному стані. Субдомінантами виступаютьгусеподібні (anseriformes), яких було зареєстровано 
1311 ос. 5 видів, або 40,91%. Чисельність інших 6 таксонів була 8,80% (табл. 4.45). 

 
Таблиця 4.45 – Таксономічна характеристика зимового орнітокомплексу в межах Дністровської ВЕС 
у лютому 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час маршрутних обліків) 

 

Ряд ∑ 
видів особин % ос. 

Пірникозоподібні (podicipediformes) 1 35 1,09 
Пеліканоподібні (pelecaniformes) 1 14 0,44 
Гусеподібні (anseriformes) 5 1311 40,91 
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Соколоподібні (falconiformes) 9 86 2,68 
Куроподібні (galliformes) 2 9 0,28 
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 113 3,53 
Голубоподібні (columbiformes) 2 24 0,75 
Дятлоподібні (piciformes) 1 1 0,03 
Горобцеподібні (passeriformes) 14 1612 50,29 
Всього 37 3205 100,00 

 
Напрямки міграційних переміщень взимку 2018 р. 
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких ми зареєстрували протягом лютого, з’ясувалася 

доволі очікувана картина, яка відображена на рис. 4.26 та у табл. 4.46. 
Міграція птахів набула переважно південно-східних (19,97%), північних (14,92%) та східних 

(14,92%) напрямків. Також був певний відсоток птахів, які летіли у північно-східному (11,72%) та 
західному (11,31%) напрямках, в інших проліт птахів був не таким чисельним. Таке розподілення 
птахів за напрямками є типовим для зими, коли більшість птахів здійснює перельоти в пошуках їжі в 
різних напрямках з різною інтенсивністю. 

Більш детальна характеристика напрямків міграційних переміщень наведена в таблиці 4.46 та 
на рис. 4.32. 

 

 
 

Рисунок 4.32 – Напрямки міграційних переміщень птахів взимку 2018 р. (чисельність у %) 
 

Таблиця 4.46 – Основні напрямки переміщень птахів у межах Дністровської ВЕС взимку 2018 р. 
 

Напрямок Чисельність 
абс. % 

Пн 257 14,92 
ПнС 202 11,72 
С 257 14,92 
ПдС 344 19,97 
Пд 122 7,08 
ПдЗ 187 10,85 
З 195 11,31 
ПнЗ 159 9,23 
Всього 1723 100,00 

 
Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів 
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, проведені дослідження висот, 

на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи в межах вітрового парку. 
Всього проаналізовано 1723 ос. Висотні переміщення птахів у межах Дністровської ВЕС 
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взимку 2018 року розподілялись наступним чином. Переважна більшість птахів спостерігалася у 
приземному висотному інтервалі 0-10 м (1496 ос., 86,82%) та на висоті 11-25 м (201 ос., 11,67%), а на 
висотах 26-50 м обліковано 21 ос. (1,22%). У потенційно-небезпечному висотному інтервалі 51-150 м 
взимку 2018 р. було зареєстровано лише 5 ос. птахів (0,29%) (табл. 4.47, рис. 4.33). Такі дані є 
очікуваними і характер розподілу птахів по висотам перельотів є традиційним для території 
проектованої ВЕС та даної пори року. Експоненціальна лінія тренду на рис. 4.27 математично 
підтверджує гіпотезу про безпечність висот прольоту птахів у межах Дністровської ВЕС взимку 2018 
року. 

Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів взимку 
2018 р. говорить про те, що отриманий результат дуже схожий з попередніми багаторічними 
дослідженнями науковців на територіях інших вітрових парків. Якщо навіть розширити діапазон 
небезпечних висот від 26 до 200 м, констатуємо, що їх використовували лише 1,51% птахів, що 
оцінено нами як низький рівень впливу. Більш детальна характеристика висотних інтервалів 
міграційної поведінки птахів взимку 2018 р. показана в табл. 4.40 та на рис. 4.27. 

 

 
 

Рисунок 4.33 – Характеристика висотних інтервалів переміщень птахів взимку 2018 р. в межах 
Дністровської ВЕС 

 
Таблиця 4.47 – Характеристика основних висот перельотів птахів у межах Дністровської ВЕС 

взимку 2018 р 
 

Висотні інтервали ∑ 
абс. % 

0-10 1496 86,82 
11-25 201 11,67 
26-50 21 1,22 

51-100 5 0,29 
101-150 - - 
151-200 - - 

> 200 - - 
Всього 1723 100,00 

 
Розподіл зимуючих птахів за природоохоронними списками національного та 

міжнародного значення 
Види птахів Червоної книги України 
Взимку 2018 р. на досліджуваній території під час маршрутних обліків та спостережень на ПС 

було обліковано 3 види птахів Червоної книги України – лунь польовий (Circus cyaneus), канюк 

86,82 

11,67 

1,22 

0,29 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0-10

11-25

26-50

51-100

101-150

151-200

> 200

чисельність птахів, % 

ви
со

тн
і і

нт
ер

ва
ли

, м
 



143 
 

степовий (Buteo rufinus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) у кількості 5 ос., 1 з яких 
спостерігалась під час маршрутних обліків, ще 4 – під час точкових обліків на ПС (табл. 4.48). 

Загалом, чисельність раритетної орнітофауни взимку 2018 року не перевищувала 0,16% від 
усіх зустрінутих птахів. Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків 
в межах Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не 
загрожує. 

 
Таблиця 4.48 – Види птахів Червоної книги України за результатами обліків взимку 2018 р. 

 
№ Українська назва Наукова назва ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього 
1 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - 1 - 2 
2 Канюк степовий Buteo rufinus - 1 - 1 2 
3 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla - - 1 - 1 

Всього видів 1 1 2 1 3 
птахів 1 1 2 1 5 

 

Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки 
 
Відповідно до звіту за II етап «Моніторинг зимувальних орнітокомплексів та міграційні 

переміщення птахів у межах площадки Дністровської ВЕС», підготовленого громадською 
екологічною організацією «Лагуна» за співпрацею з Азово-Чорноморською міжвідомчою 
орнітологічною станцією Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України та МДПУ ім. Богдана 
Хмельницького, Науковим центром «Біорізноманіття» та Науково-дослідним інститутом 
біорізноманіття наземних та водних екосистем України Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького, представники зимового орнітокомплексу в районі 
Дністровської ВЕС входять до 6 природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено до 
Бернської конвенції (36 видів з 37, або 97,3%), з яких 19 видів– підлягають особливій охороні, 17 
видів – підлягають охороні. Ситуація з включеністю до Боннської конвенції показує: з 16 видів 
орнітокомплексу, які входять до даної конвенції, 4 види відносяться до ІІ Додатку (стан існування є 
несприятливим), а 12 видів – одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходяться під загрозою зникнення) 
додатків (що можливо в рамках даного природоохоронного документу).  

До Червоної книги України (2009) входять 3 види з категорією – «рідкісні». 
Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, 

з 37 видів, зареєстрованих нами взимку 2018 р., до даного документу входять усі 37, з яких 36мають 
статус «найменший ризик», вид не може претендувати на вразливість, що знаходиться під загрозою 
зникнення. 1 вид – попелюхAythyaferina– має статус «вразливий». 

Європейський Червоний список включає 36 видів із 37, з наступними категоріями: 1 (2,8%) – 
«більший до загрозливого стану», 1 (2,8%) – «вразливий», 34 (94,4%) – «найменший ризик». 

Окрім цього, 9 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення. 

Якщо казати про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то вимальовується 
наступна картина: 2 види (7,2%) – мартин жовтоногий Larus cachinnans та горобець хатній Passer 
domesticus – входять до 2 документів. Переважна більшість представників зимового орнітокомплексу 
включена до 3 списків (19 видів, 51,4%), до 4 та 5 документів – 7 та 6 видів (18,9% та 16,2% 
відповідно). До того ж, були види, які одночасно входять до 6 охоронних актів – лунь польовий 
(Circus cyaneus), канюк степовий (Buteo rufinus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). Видів, які б 
не входили до жодного списку, або навіть лише в один список, не зареєстровано. 

Більш детально розподілення представників зимового орнітокомплексу за охоронними 
списками наведено в табл. 4.49-4.50. 
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Таблиця 4.49 – Розподілення видів птахів, зустрінутих взимку 2018 року, за категоріями 
природоохоронних списків 
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EN - ЗН - EN - 1 - 2 19 1 1 
NT 1 ВР - NT - 2 4 3 17 2 8 
VU 1 РІД 3 VU 1 1 та 2 12     
LC 34 НЦ - LC 36       
∑ 36 ∑ 3 ∑ 37 ∑ 16 ∑ 36 ∑ 9 

 
Таблиця 4.50 – Розподілення видів птахів, зустрінутих взимку 2018 р., за кількістю 

природоохоронних списків 
 

Включенність до 
природоохоронних списків видів % 

0 - - 
1 - - 
2 2 5,4 
3 19 51,4 
4 7 18,9 
5 6 16,2 
6 3 8,1 

Всього 37 100 
 
Два основних природоохоронних міжнародних правових документа, а саме Червоний список 

Міжнародного Союзу охорони природи, та Європейський Червоний список дають нам інформацію не 
лише про статус окремих видів птахів, а й про популяційні тренди чисельності цих видів. Так, за 
версією зазначених документів стан популяцій може бути стабільним (stable), чисельність птахів 
зростати (increasing), або зменшуватись (decreasing), а також стан популяцій недостатньо вивчений, 
тому невідомий (unknown). 

Аналізуючи за цими критеріями наш видовий список науковці зазначили, що згідно 
Європейського Червоного списку серед зареєстрованих в межах Дністровської ВЕС птахів 11 видів 
мають стабільний стан, а чисельність популяцій ще 14 видів зростає. Таким чином, 25 видів (або 
69,4% від загального) знаходяться у безпечному стані. До видів, чисельність яких в Європейському 
масштабі знижується належать 8 видів (30,8%), що, на перший погляд, суттєва частка від загального. 
Однак, аналізуючи видовий склад цих decreasing-видів констатуємо, що більшість з них в масштабах 
українських популяцій мають стабільно високі показники чисельності (боривітер звичайний – 
Falcotinnunculus, куріпка сіра – Perdix perdix, шпак звичайний – Sturnus vulgaris, грак – Corvus 
frugilegus, чикотень – Turdus pilaris). 

Світовий рівень охорони птахів (IUCN) до стабільних, та тих, хто збільшує чисельність 
включає 24 видів (64,9%), а 10 (27,0%) видів птахів має тренд зменшення чисельності. 

 
Дослідження стану весняних орнітокомплексів за рекомендаціями Шотландського 

Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage) 
 
Результати досліджень на пунктах спостережень у березні 2018 р. 
Тривалість досліджень на кожному з трьох пунктів спостережень дорівнювала 18 годин. 

Спостереження проведені в ранкові й вечірні години 24, 25 та 26 березня. Погодні умови сприяли 
проведенню робіт. 

Однією із важливих задач таких спостережень є фіксація птахів у трьох висотних категоріях: 
нижче ротора (поза зоною ризику), на висоті ротора, що обертається (зона ризику) та вище рухомого 
вітроколеса (теж поза зоною ризику). Спостереження березня 2018 року показали, що в потенційно-
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небезпечному висотному інтервалі було обліковано 13 особин 3 видів, тривалість перебування яких 
на цих висотах склала 426 с. 

Дослідження на ПС-1 показали, що у березні тут зареєстровано 8-12 видів птахів, загальною 
чисельністю 340 ос., з яких 175 ос. (або 51,5%) пролетіли транзитом не зупиняючись в межах 
моніторингової ділянки. На ПС-2 чисельність птахів 10-12 видів була дещо меншою (330 ос., з яких 
155 ос., або 47,0% пролетіли ділянку транзитом), а на ПС-3 зафіксовано 6-9 видів, чисельністю 284 
ос. (157 ос., або 55,3% транзитних зграй). 

Результати зведених даних по всім трьом пунктам спостережень у березні показали 
перебування в межах моніторингових ділянок Дністровської ВЕС 15 видів птахів, загальною 
чисельністю 954 ос. Показово, що транзитом ці ділянки пролетіли 487 ос., або 51,0% від загальної 
чисельності. Використовували територію Дністровської ВЕС в межах контрольних площадок для 
годівлі 465 ос. (або 48,7%), що говорить про привабливість сільськогосподарських угідь для птахів 
весняного комплексу. Детальна характеристика досліджень на трьох пунктах спостережень у березні 
показана в табл. 4.51. 

 
Таблиця 4.51 – Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у березні 2018р. 
 

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього 
Р В Р В Р В Р В березень 

Чи
се

ль
ні

ст
ь Видів 8 12 10 12 9 6 12 15 15 

Птахів 169 171 204 126 149 135 522 432 954 
Кормових 83 80 126 49 26 101 235 230 465 
Транзитних 84 91 78 77 123 34 285 202 487 
Демонстрац. 2 - - - - - 2 - 2 

Н
ап

ря
м 

Пн 25 16 54 11 52 51 131 78 209 
ПнС 32 55 42 26 19 16 93 97 190 
С - 36 45 9 5 32 50 77 127 
ПдС 4 4 4 14 3 7 11 25 36 
Пд 26 45 42 4 - 14 68 63 131 
ПдЗ 38 7 11 1 8 14 57 22 79 
З 42 7 4 28 - - 46 35 81 
ПнЗ 2 1 2 33 62 1 66 35 101 

В
ис

от
и 

0-10 155 162 184 118 141 129 480 409 889 
11-25 12 3 10 5 7 5 29 13 42 
26-50 1 4 2 2 1 - 4 6 10 
51-100 1 2 8 1 - 1 9 4 13 
101-150 - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - 

 
Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження. 
 
Результати досліджень на пунктах спостережень у квітні 2018 р. 
Дотримуючись прийнятих методик збору польового матеріалу, у квітні були продовжені 

дослідження на пунктах спостережень, які тривали 12 годин (на кожен з трьох ПС). Видове 
різноманіття мігрантів у межах контрольних площадок коливалося від 8 до 10 видів, а чисельність 
птахів в інтервалі 62-143 ос. Як і у березні, частка транзитних мігрантів була високою, однак 
прослідковується збільшення її ваги (62,5-71,1% від загальної чисельності мігрантів), та зменшення 
ролі території Дністровської ВЕС, як кормової для окремих груп птахів (наприклад, горобцеподібні – 
Passeriformes).  

Таким чином, дослідження у квітні показали перебування в межах контрольних 
моніторингових ділянок 15 видів птахів, загальною чисельністю у 575 ос., з яких 388 ос. (або 67,5% 
від загальної) пролетіли майданчики транзитом, а 32,5% використовували цю територію як кормову 
(табл. 4.52). Діапазон основних напрямків міграції у квітні трохи розширюється, однак тримається 
північного вектору. У зв’язку з наявністю великої частки дрібних горобцеподібних птахів серед 
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мігруючих птахів у квітні, основні висотні інтервали характеризуються приземним (до 25 м) шаром. 
Загалом, на висотах 51-100 м було обліковано 4 особини 2 видів птахів, а тривалість їх 

перебування в небезпечній зоні склала 165 с. 
 
Таблиця 4.52 - Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у квітні 2018 р. 

 

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього 
Р В Р В Р В Р В квітень 

Чи
се

ль
ні

ст
ь Видів 9 8 8 8 10 9 14 12 15 

Птахів 94 130 68 143 78 62 240 335 575 
Кормових 61 34 14 23 15 40 90 97 187 
Транзитних 33 96 54 120 63 22 150 238 388 
Демонстрац. - - - - - - - - - 

Н
ап

ря
м 

Пн 8 16 8 67 39 14 55 97 152 
ПнС 50 69 47 10 20 1 117 80 197 
С 21 1 9 48 4 14 34 63 97 
ПдС 3 3 1 2 14 8 18 13 31 
Пд 2 3 2 1 1 - 5 4 9 
ПдЗ - 2 - - - 2 - 4 4 
З 10 36 1 15 - 23 11 74 85 
ПнЗ - - - - - - - - - 

В
ис

от
и 

0-10 88 125 51 140 76 58 215 323 538 
11-25 2 4 15 2 2 2 19 8 27 
26-50 2 1 2 - - 1 4 2 6 
51-100 2 - - 1 - 1 2 2 4 
101-150 - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - 

 
Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження. 
 
Маршрутні обліки 
Додатково до реєстрацій птахів на пунктах спостережень для отримання більш повної 

інформації про поширення, видове різноманіття, чисельність птахів, а також характер використання 
території Дністровської ВЕС, були організовані та проведені маршрутні обліки на фіксованих 
трансектах. Обліками охоплена вся територія Дністровської ВЕС, де основною метою було врахувати 
всі представлені біотопи – лісосмуги, сільгоспугіддя, берегові схили, населені пункти. 

Маршрутні обліки у березні були проведені 27 числа. Друга половина березня 
характеризується підвищенням показників чисельності як для птахів, що летіли, так і для нерухомих 
(годувалися, відпочивали). Так, з 949 облікованих «нерухомих» птахів домінували представники ряду 
гусеподібні (anseriformes) (3 види, 512 ос.), серед яких лише 1 вид – крижень (Anas platyrhynchos) – 
435 ос. склав 45,8% від загальної чисельності птахів. Субдомінантами були горобцеподібні (208 ос. 
11 видів, 21,9%). В польоті, серед 244 ос., зяблик (Fringilla coelebs) зареєстрований чисельністю у 47 
ос. (19,3%), шпак звичайний (Sturnus vulgaris) – 39 ос. (16,0%), мартин звичайний (Larus ridibundus) – 
29 ос. (11,9%), плиска біла (Motacilla alba) – 25 ос. (10,2%), крижень (Anas platyrhynchos) – 21 ос. 
(8,6%). 

У квітні 2018 р. в межах площадки Дністровської ВЕС проведені маршрутні обліки, здійснені 
23.04.2018 р. Маршрутні обліки 23 квітня дали інформацію про 26 видів птахів, загальною 
чисельністю 603 ос. (289 з яких летіли). Максимальні показники чисельності були у ластівки 
сільської (Hirundo rustica) – 120 ос., мартина звичайного (Larus ridibundus) – 103 ос., крижня (Anas 
platyrhynchos) – 53 ос. та турухтана (Philomachus pugnax) – 50 ос. На відміну від березня, в другій 
половині квітня більшість належала горобцеподібним птахам (13 видів, 280 ос., або 46,4%). 

Таким чином, дослідження, проведені протягом весняної міграції птахів, дозволяють дати 
характеристику основних показників видового різноманіття, чисельності та поведінки птахів, що є 
об’єктивним підґрунтям для надання оцінки впливу майбутньої ВЕС на орнітокомплекси. 
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Кількісна характеристика весняної міграції 
Протягом двох весняних місяців спостережень зібрані польові дані з орнітологічної 

характеристики Дністровської ВЕС, які для птахів, зареєстрованих під час перельотів як в межах 
контрольних площадок на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків, відображені в 
табл. 4.53, а зведена інформація по всіх зустрінутих птахах навесні 2018 р. в таблиці 4.54. 

 
Таблиця 4.53 – Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під час 

маршрутних обліків 
 

Показник 
березень квітень Всього 

Р В МО Р В МО Р В МО весна 
2018 

Чи
се

ль
ні

ст
ь Видів 12 15 11 14 12 15 15 15 21 24 

Птахів 522 432 244 240 335 289 762 767 533 2062 
Кормових 235 230 197 90 97 287 325 327 484 1136 
Транзитних 285 202 47 150 238 2 435 440 49 924 
Демонстрац. 2 - - - - - 2 - - 2 

Н
ап

ря
м 

Пн 131 78 2 55 97 11 186 175 13 374 
ПнС 93 97 60 117 80 41 210 177 101 488 
С 50 77 1 34 63 51 84 140 52 276 
ПдС 11 25 74 18 13 8 29 38 82 149 
Пд 68 63 43 5 4 127 73 67 170 310 
ПдЗ 57 22 1 - 4 27 57 26 28 111 
З 46 35 16 11 74 11 57 109 27 193 
ПнЗ 66 35 47 - - 13 66 35 60 161 

В
ис

от
и 

0-10 480 409 207 215 323 116 695 732 323 1750 
11-25 29 13 34 19 8 121 48 21 155 224 
26-50 4 6 3 4 2 52 8 8 55 71 
51-100 9 4 - 2 2 - 11 6 - 17 
101-150 - - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - - 

 
Як бачимо з табл. 4.53, видове різноманіття птахів, зустрінутих під час перельотів, склало 24 

види, чисельність яких дорівнювала 2062 ос. За характером перебування птахів в межах 
Дністровської ВЕС усі птахи поділені на транзитних мігрантів, які не зупинялися в межах 
контрольних територій спостережень (924 ос., або 44,81% від загальної), кормових мігрантів, які 
перелітали в межах вітропарку у пошуках їжі (1136 ос., або 55,09%), та птахів з невизначеною, або 
демонстраційною поведінкою (2 ос., або 0,10%). 

Характеризуючи видове різноманіття птахів зауважимо, що під час досліджень на пунктах 
спостережень воно було дещо меншим (15 видів), ніж на маршрутних обліках (21 вид). 

Видове різноманіття для усіх зустрінутих птахів навесні 2018 р. склало 31 вид (17 на пунктах 
спостережень та 28 під час маршрутних обліків) і мало тенденцію невеликого збільшення видів від 
березня (15-23 види) до квітня (15-26 види). Всього зареєстровано 3325 ос. Ситуація з динамікою 
чисельності (табл. 4.54) показує зниження кількості птахів від березня (1193 ос.) до квітня (603 ос.) 
для маршрутних обліків, та такуж ситуацію для птахів у межах контрольних ділянок пунктів 
спостереження (954 ос. у березні, 575 ос. у квітні). 
 

Таблиця 4.54 - Характеристика весняного орнітокомплексу в межах Дністровської ВЕС у 2018 р. 
 

№ Українська назва Наукова назва березень квітень ВЕСНА 
ПС МО ПС МО ПС МО ∑ 

1 Норець великий Podiceps cristatus - 63 - - - 63 63 
2 Чапля сіра Ardea cinerea - 2 - 2 - 4 4 
3 Лебiдь-шипун Cygnus olor - 63 - 25 - 88 88 
4 Галагаз Tadorna tadorna - 14 5 8 5 22 27 
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5 Крижень Anas platyrhynchos - 456 - 53 - 509 509 
6 Попелюх Aythya ferina - - - 9 - 9 9 
7 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - - - 1 - 1 
8 Лунь болотяний Circus aeruginosus 12 - 6 - 18 - 18 
9 Яструб малий Accipiter nisus 7 - 2 - 9 - 9 

10 Канюк звичайний Buteo buteo 5 9 5 5 10 14 24 
11 Боривiтер 

звичайний Falco tinnunculus 19 1 12 3 31 4 35 
12 Лиска Fulica atra - 40 - 20 - 60 60 
13 Кулик-сорока Haematopus ostralegus - - - 1 - 1 1 
14 Турухтан Philomachus pugnax - - - 50 - 50 50 
15 Мартин звичайний Larus ridibundus 38 109 8 103 46 212 258 
16 Мартин 

жовтоногий Larus cachinnans 9 67 10 38 19 105 124 
17 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto 2 3 - 4 2 7 9 
18 Одуд Upupa epops - 1 - 2 - 3 3 
19 Ластiвка сiльська Hirundo rustica - - - 120 - 120 120 
20 Посмітюха Galerida cristata - 2 - - - 2 2 
21 Плиска бiла Motacilla alba - 30 20 17 20 47 67 
22 Шпак звичайний Sturnus vulgaris 202 95 81 38 283 133 416 
23 Сойка Garrulus glandarius - - - 1 - 1 1 
24 Сорока Pica pica 8 7 5 5 13 12 25 
25 Галка Corvus monedula - 4 - 2 - 6 6 
26 Грак Corvus frugilegus 115 60 61 26 176 86 262 
27 Ворона сiра Corvus cornix 22 11 11 7 33 18 51 
28 Крук Corvus corax - 1 - 2 - 3 3 
29 Горобець польовий Passer montanus 42 14 50 10 92 24 116 
30 Зяблик Fringilla coelebs 206 87 166 20 372 107 479 
31 Щиглик Carduelis carduelis 136 22 113 7 249 29 278 

 
Дрібні 
горобцеподібні Passerinae spp. 130 32 20 25 150 57 207 

Всього видів 15 23 15 26 17 28 31 
птахів 954 1193 575 603 1529 1796 3325 

 
Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу навесні 2018 р. 
Зустрінуті навесні 2018 р. в межах Дністровської ВЕС особини 31 виду птахів, належать до 9 

таксономічних груп, що свідчить про високе видове представництво орнітокомплексу. Однак, 
чисельність видів та птахів має доволі високу амплітуду, яка відображена в таблиці 4.55. Домінували 
представники 13 видів групи горобцеподібних (passeriformes) птахів, чисельність яких склала 2033 
ос., або 61,14%. Це типова картина для ландшафту, біотопи якого представлені переважно 
сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами, більша частина яких у занедбаному стані. 
Субдомінантами виступають гусеподібні (anseriformes), яких було обліковано 633 ос. 4 видів 
(19,04%) та 4 представники сивкоподібних (charadriiformes), кормові та транзитні міграції яких 
проходили здебільшого уздовж берега Азовського моря (їх зареєстровано 433 ос., або 13,02%). 
Чисельність представників інших 6 таксономічних груп була менше 7% (табл. 4.55). 

 
Таблиця 4.55 – Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу в межах Дністровської 

ВЕС навесні 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час маршрутних 
обліків) 

 

Ряд березень квітень ∑ 
видів особин видів особин видів особин % ос. 

Пірникозоподібні (podicipediformes) 1 63 - - 1 63 1,89 
Лелекоподібні (ciconiiformes) 1 2 1 2 1 4 0,12 
Гусеподібні (anseriformes) 3 533 4 100 4 633 19,04 
Соколоподібні (falconiformes) 5 54 4 33 5 87 2,62 
Журавлеподібні (gruiformes) 1 40 1 20 1 60 1,81 
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 223 4 210 4 433 13,02 
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Голубоподібні (columbiformes) 1 5 1 4 1 9 0,27 
Одудоподібні (upupiformes) 1 1 1 2 1 3 0,09 
Горобцеподібні (passeriformes) 11 1226 12 807 13 2033 61,14 
Всього 26 2147 28 1178 31 3325 100,00 

 
Напрямки весняної міграції 
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких ми зареєстрували протягом березня-квітня, 

з’ясувалася доволі очікувана картина, яка відображена у табл. 4.56 та на рис. 4.34. 
 

Таблиця 4.56 – Напрямки весняної міграції птахів у межах Дністровської ВЕС у 2018 р. 
 

Напрямок Березень Квітень Всього 
абс. % абс. % абс. % 

Пн 211 17,61 163 18,87 374 18,14 
ПнС 250 20,87 238 27,55 488 23,67 
С 128 10,69 148 17,13 276 13,38 
ПдС 110 9,18 39 4,51 149 7,23 
Пд 174 14,52 136 15,73 310 15,03 
ПдЗ 80 6,69 31 3,59 111 5,38 
З 97 8,09 96 11,11 193 9,36 
ПнЗ 148 12,35 13 1,51 161 7,81 
Всього 1198 100,00 864 100,00 2062 100,00 

 
Бачимо, що у березні половина (50,83%) від усіх зареєстрованих в польоті птахів прямували 

на північний схід, північ та північний захід. Додатковим напрямком прольоту був південь (14,52%). 
Квітень показав дещо більшу амплітуду напрямків польоту, однак як і раніше, домінували північні 
вектори (північний схід – 27,55% та північ – 18,87% ), також спостерігався певний відсоток птахів, 
що мігрували у східному (17,13%) та південному (15,73%) напрямках, що типово для транзитних 
мігрантів північно-західного Причорномор’я. Більш детальна характеристика напрямків весняної 
міграції наведена в таблиці 4.56 та на рис. 4.34. 
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березень квітень 

 

 

весна, 2018 
 

Рисунок 4.34 – Напрямки весняної міграції птахів у 2018 р. (чисельність у %) 
 
Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів 
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, продовжені дослідження 

висот, на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи в межах вітрового парку. 
Всього проаналізовано 2062 ос. Спостереження у березні показали, що з 1198 ос., 1185 ос., або 

98,91% від усіх за місяць, використовували безпечні висоти до 50 м. Лише 13 ос. були обліковані на 
потенційно-небезпечних висотах у 51-100 м. У квітні картина використання різних висот майже не 
змінилася. З 864 ос., яких реєстрували у цьому місяці, на безпечних приземних висотах зустрінуті 
860 ос., або 99,53% від загальної, що свідчить про масову появу дрібних горобцеподібних птахів на 
міграційному прольоті. Небезпечні висотні інтервали використовували 4 ос. (0,47%). 

Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів навесні 
2018 р. говорить про те, що 99,17% всього орнітокомплексу зареєстровані на висотах до 50 м, що є 
безпечним з точки зору можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів. 
Небезпечними висотами летіло лише 0,83% від усіх зареєстрованих навесні птахів, що дає результат 
дуже схожий з попередніми багаторічними дослідженнями на територіях інших вітрових парків. 
Якщо навіть розширити діапазон небезпечних висот від 26 до 200 м, констатуємо, що їх 
використовувало близько 4,3% птахів, що оцінено науковцями як низький рівень впливу. Більш 
детальна характеристика висот весняної міграції наведена в таблиці 4.57 та на рис. 4.35. 

 
Таблиця 4.57 – Висоти весняної міграції птахів у межах Дністровської ВЕС у 2018 р. 

 
Висотні інтервали Березень Квітень Всього 

абс. % абс. % абс. % 
0-10 1096 91,48 654 75,69 1750 84,87 
11-25 76 6,34 148 17,13 224 10,86 
26-50 13 1,09 58 6,71 71 3,44 
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51-100 13 1,09 4 0,47 17 0,83 
101-150 - - - - - - 
151-200 - - - - - - 
> 200 - - - - - - 
Всього 1198 100,00 864 100,00 2062 100,00 

 

  
березень квітень 

 

 

весна, 2018 
 

Рисунок 4.35 – Характеристика висотних інтервалів переміщень птахів навесні 2018 р. у 
межах Дністровської ВЕС 

 
Розподілення птахів, облікованих під час весняної міграції 2018 року, за 

природоохоронними списками національного та міжнародного значення 
Види птахів Червоної книги України 

Навесні 2018 р. на досліджуваній території обліковані 2 види птахів Червоної книги України – 
лунь польовий (Circus cyaneus), у кількості 1 ос., яка спостерігалася під час точкових обліків на ПС, 
та кулик-сорока (Haematopus ostralegus) у кількості також 1 ос. – зареєстрована на маршрутних 
обліках (табл. 4.58), що складає 0,06% від усіх облікованих навесні 2018 року птахів. 

Зазвичай, частка птахів з Червоної книги України в результатах весняних орнітологічних 
спостережень в межах північно-західного Причорномор’я не перевищує 2%, через велику 
чисельність масових видів (шпаки, ластівки, турухтани, граки, побережники, мартини). 

Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах 
Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує. 

 
Таблиця 4.58 – Птахи Червоної книги України за результатами обліків навесні 2018 року 
 

№ Українська назва Наукова назва Березень Квітень Весна 
1 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - 1 
2 Кулик-сорока Haematopus ostralegus - 1 1 

Всього видів 1 1 2 
птахів 1 1 2 
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Окрім виявлення представників орнітофауни під час весняної міграції, їх чисельності та 
розповсюдження досліджуваною територією, проведено ранжування їх за природоохоронними 
списками: Червоною книгою України, списком Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), 
Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також Вашингтонською 
конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою 
зникнення (CITES). 

Представники весняного орнітокомплексу в районі Дністровської ВЕС входять до 6 
природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено до Бернської конвенції (30 видів з 31, 
або 96,8%), з яких 16 видів – підлягають особливій охороні, 14 видів – підлягають охороні. Ситуація 
з включеністю до Боннської конвенції показує: з 11 видів орнітокомплексу, які входять до даної 
конвенції, 2 види відносяться до ІІ Додатку (стан існування яких є несприятливим), а 9 видів – 
одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходяться під загрозою зникнення) додатків (що можливо в 
рамках даного природоохоронного документу).  

До Червоної книги України (2009) входять 2 види: 1 з категорією «рідкісний» та ще 1 – з 
категорією «вразливий». 

Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, із 
31 виду, зареєстрованого нами навесні 2018 р., 29 (93,5%) мають статус «найменший ризик», вид не 
може претендувати на вразливість, що знаходиться під загрозою зникнення; 1 вид має статус 
«вразливий», ще 1 – «більший до загрозливого стану». 

Європейський Червоний список також включає усі види з наступними категоріями: 2 (6,5%) – 
«більший до загрозливого стану», 2 (6,5%) – «вразливий», 27 (87,0%) – «найменший ризик». 

Окрім цього, 5 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення. 

Якщо казати про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то вимальовується 
наступна картина: 1 вид (3,2%) – мартин жовтоногий Larus cachinnans – входить до 2 документів. 
Переважна більшість представників весняного орнітокомплексу включена до 3 списків (18 видів), до 
4 документів – 7 видів (22,6%), до 5 документів – 4 види (12,9%). До того ж, був вид, який одночасно 
входить до 6 охоронних актів – лунь польовий (Circus cyaneus). Видів, які б не входили до жодного 
списку, або навіть лише в один список, не зареєстровано. 

Більш детально розподілення представників весняного міграційного орнітокомплексу за 
охоронними списками наведено в табл. 4.59-4.60. 

 
Таблиця 4.59 – Розподілення видів птахів, зустрінутих під час весняної міграції 2018 року, за 

категоріями природоохоронних списків 
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Таблиця 4.60 – Розподілення видів птахів, зустрінутих під час весняної міграції 2018 р., за кількістю 

природоохоронних списків 
 

Включеність до 
природоохоронних списків видів % 

0 - - 
1 - - 
2 1 3,2 
3 18 58,1 
4 7 22,6 
5 4 12,9 
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6 1 3,2 
Всього 31 100 

 
Таким чином, навесні 2018 р. на проектованій Дністровській ВЕС облікований 31 видів птахів 

чисельністю 3325 ос. Частина з них (17 видів, 1529 ос., або 46,0%) спостерігалася в межах 
визначених трьох пунктів спостережень (ПС), інша частина – 28 видів, 1796 ос., 54,0% – під час 
маршрутних обліків. Територією вітропарку здійснювали міграційні переміщення 2062 ос., більша 
частина з яких (2045 ос., або 99,17%), використовувала безпечні висоти до 50 м. Лише 17 ос. (0,83%) 
займали інтервал обертання вітроколеса, що підчас сезонних міграцій є звичною картиною для даної 
території. Найбільш поширеними напрямками прольоту були північні (північ, північний схід та 
північний захід), якими летіли 49,62% мігрантів, також 15,03% птахів обирали південний напрямок, 
що пов’язано з кормовими перельотами горобцеподібних птахів (здебільшого, шпака та грака) 
агроценозами площадки ВЕС. 

Серед зареєстрованих птахів було тільки 2 представники Червоної книги України – лунь 
польовий – Circus cyaneus та кулик-сорока – Haematopus ostralegus, яких ми спостерігали в кількості 
2 ос. Рідкісні птахи обирали безпечні висоти прольоту. 

В цілому, можна констатувати низький вплив проектованого вітропарку на птахів під час 
весняної міграції 2018 р. 

 
Дослідження стану гніздових орнітокомплексів за рекомендаціями Шотландського 

Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage) 
 
Результати досліджень на пунктах спостережень у травні 2018 р. 
Спостереження були проведені 13-18 травня 2018 р. Загальна тривалість – 36 годин (на кожен 

ПС). 
Однією із важливих задач таких спостережень є фіксація птахів у трьох висотних категоріях: 

нижче ротора (поза зоною ризику), на висоті ротора, що обертається (зона ризику) та вище рухомого 
вітроколеса (теж поза зоною ризику). Спостереження в гніздовий період 2018 року показали, що всі 
мігруючі птахи обирали зону нижче ротора. 

Травень на півдні України характеризується як період активного насиджування кладок та 
вигодовування пташенят, що й стало слідством доволі невеликої чисельності птахів, які були 
зафіксовані науковцям на прольоті в межах контрольних ділянок – від 107 до 135 ос. Видове 
різноманіття склало 47 видів (табл. 4.61). Характеризуючи поведінку птахів в межах контрольних 
ділянок з точки зору використання території констатуємо, що від 32,5 до 62,4% усіх зареєстрованих 
птахів пролетіли транзитом, тобто, загалом, більше половини птахів (53,17%) здійснювали добові 
кормові переміщення проектною територією. 

Загальна чисельність 47 видів птахів, яких зафіксовано в межах трьох пунктів спостережень у 
травні, склала 709 ос., з яких 332 ос. (або 46,83%) пролетіли транзитом (табл. 4.61). У травні мігранти 
мали тяжіння до південно-східного, північно-східного, північного та південного напрямків (60,23%), 
в основному використовуючи висотні інтервали 0-10 м – 595 ос. (83,92% від загальної), решта птахів 
спостерігалася на висотах 11-25 м (114 ос., 16,08%). 

 
Таблиця 4.61 – Характеристика результатів досліджень на трьох пунктах спостережень у травні 

2018р. 
 

Показник 
ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього 

Р В Р В Р В ПС-1 ПС-
2 ПС-3 травень 

Чисельність 

Видів 25 25 23 28 25 23 30 36 32 47 
Птахів 115 107 126 109 117 135 222 235 252 709 
Кормових 58 50 85 41 66 77 108 126 143 377 
Транзитних 57 57 41 68 51 58 114 109 109 332 
Демонстрац. - - - - - - - - - - 

Напрям Пн 31 28 7 2 18 9 59 9 27 95 
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ПнС 15 11 24 12 12 28 26 36 40 102 
С 9 1 14 12 17 16 10 26 33 69 
ПдС 23 17 24 27 21 24 40 51 45 136 
Пд 15 14 4 15 26 20 29 19 46 94 
ПдЗ 2 1 19 21 9 32 3 40 41 84 
З 13 18 18 18 1 2 31 36 3 70 
ПнЗ 7 17 16 2 13 4 24 18 17 59 

Висоти 

0-10 102 88 107 72 103 123 190 179 226 595 
11-25 13 19 19 37 14 12 32 56 26 114 
26-50 - - - - - - - - - - 
51-100 - - - - - - - - - - 
101-150 - - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - - 

 
Маршрутні обліки 
Для отримання більш повної інформації про поширення, видове різноманіття, чисельність 

птахів, а також характер використання території Дністровської ВЕС, були організовані і проведені 
маршрутні обліки на фіксованих трансектах. Обліками охоплена вся територія проектованої ВЕС, де 
основною метою було врахувати всі представлені біотопи – лісосмуги, сільгоспугіддя, населені 
пункти. 

Дослідження орнітологічної ситуації в межах Дністровської ВЕС були проведені 19 травня 
2018 року. Використовували пішохідні та автомобільні методи обліку птахів. Загальна чисельність 
зареєстрованих 37 видів птахів дорівнює 445 ос. Найчисельнішими на площадці ВЕС були ластівка 
сільська (Hirundo rustica), шпак (Sturnus vulgaris), мартин жовтоногий (Larus cachinnans) та мартин 
звичайний (Larus ridibundus), яких було зустрінуто 206 ос. або 46,3%.Чисельність інших видів птахів 
становила 83 ос. Не зважаючи на розташування поблизу площадки Дністровської ВЕС водно-
болотного угіддя Дністровського лиману, тут не спостерігались домінування коловодних видів 
птахів, їх було зареєстровано 112 ос. (або 25,2%). Суходільних птахів було обліковано 333 ос. 
(74,8%). 

Частина зареєстрованих птахів перебувала в стані міграції (197 ос.), яка поділяється на 
транзитну, коли птахи долають великі відстані, не зупиняючись в межах Дністровської ВЕС, і 
кормову, коли птахи перелітають на невеликі відстані в пошуках їжі. Аналіз такого розподілу показав 
наявність тільки кормових мігрантів (197 ос., або 100% від загальної чисельності мігруючих птахів) у 
травні 2018 року під час маршрутних обліків. 

 
Виявлення гнізд 
Вивчення птахів в гніздовий період було здійснено під час декількох експедиційних виїздів. 

Зауважимо, що фенологічні строки гніздового періоду для різних видів дуже розтягнуті в часі, тому 
перші спостереження за гніздовою поведінкою почалися під час вивчення міграційного стану птахів 
у квітні, коли гніздова поведінка характерна для більшості видів (чаплі, баклани, мартини, 
жайворонки, шпаки тощо). В травні спостереження дали безперечні докази гніздування різних видів 
на досліджуваній території, оскільки майже всі птахи сиділи на гніздах. Інтерпретація отриманих 
даних дозволила коректно доповнити картину гніздування на Дністровській ВЕС. 

Спеціальні дослідження дали інформацію про 25 видів птахів, гніздування яких доведено. Під 
доведеним гніздуванням розуміємо наявність гнізда, пташенят, гніздову поведінку (шлюбний спів, 
«відведення» від гнізда, токування, агресивна поведінка тощо) або факти, коли знайдені зруйновані 
гнізда, загиблі пташенята, яйця. Таким чином, загальна чисельність гнізд на території Дністровського 
вітропарку сягає 55. Враховуючи вкрай потайну поведінку деяких видів птахів (жайворонки, куріпка 
сіра, перепілка, сови, кропив’янки, мухоловки, кам’янки та інші), недооблік за оцінками науковців 
становить близько 30-35%, що дає можливість стверджувати про наявність на території вітропарку 
близько 80-90 гнізд, не менш як 30 видів птахів (табл. 4.62). 
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Таблиця 4.62 – Гніздовий орнітокомплекс Дністровської ВЕС у 2018 р. 
 

№ Вид Гнізд 

1 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 
2 Кібчик (Falco vespertinus) 1 
3 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 4 
4 Куріпка сіра (Perdix perdix) 1 
5 Припутень (Columba palumbus) 2 
6 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 2 
7 Сова вухата (Asio otus) 1 
8 Совка (Otus scops) 1 
9 Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) 15 

10 Одуд (Upupa epops) 2 
11 Посмiтюха (Galerida cristata) 1 
12 Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor) 1 
13 Сойка (Garrulus glandarius) 1 
14 Сорока (Pica pica) 7 
15 Галка (Corvus monedula) 3 
16 Ворона сіра (Corvus cornix) 1 
17 Кропив’янка садова (Sylvia borin) 1 
18 Кропив’янка сіра (Sylvia communis) 1 
19 Трав’янка лучна (Saxicola rubetra) 1 
20 Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 2 
21 Соловейко західний (Luscinia megarhynchos) 1 
22 Дрізд чорний (Turdus merula) 2 
23 Зеленяк (Chloris chloris) 1 
24 Просянка (Emberiza calandra) 1 
25 Вівсянка звичайна (Emberiza citrinella) 1 

 Всього видів 25 
гнізд 55 

 
Домінуючим видом була бджолоїдка звичайна (Merops apiaster). У межах площадки 

Дністровської ВЕС виявлено 15 її гнізд. 
Стосовно представників родини Воронових, які гніздяться на території площадки ВЕС, були 

знайдені гнізда сороки (Pica pica) (7 гнізд), галки (Corvus monedula) (3 гнізда) та ворони сірої (Corvus 
cornix) (1 гніздо). Всі вони були розташовані поодиноко. Слід відмітити, що в межах проектованої 
площадки ВЕС не було обліковано жодної колонії грака (Corvus frugilegus). 

Чисельність інших видів птахів є вкрай низькою та лежить в межах від окремих гнізд 
конкретного виду (куріпка сіра, сова вухата, совка, трав’янка лучна, зеленяк, просянка тощо) до 1-2 
пар (боривітер звичайний, припутень, горлиця звичайна, одуд, кам’янка звичайна, дрізд чорний). 

 
Кількісна характеристика гніздових орнітокомплексів 
Протягом спостережень у гніздовий період 2018 р. зібрані польові дані з орнітологічної 

характеристики Дністровської ВЕС, які для птахів, зареєстрованих під час перельотів як в межах 
контрольних площадок на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків, відображені в 
табл. 4.63, а зведена інформація по всіх зустрінутих птахах у травні 2018 р. в таблиці 4.64. 

 
Таблиця 4.63 – Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та 

під час маршрутних обліків 
 

Показник Чисельність 
ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього 

Чисельність Видів 30 36 32 13 47 
Птахів 222 235 252 197 906 
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Кормових 108 126 143 197 574 
Транзитних 114 109 109 - 332 
Демонстрац. - - - - - 

Напрям 

Пн 59 9 27 11 106 
ПнС 26 36 40 36 138 
С 10 26 33 - 69 
ПдС 40 51 45 8 144 
Пд 29 19 46 83 177 
ПдЗ 3 40 41 30 114 
З 31 36 3 16 86 
ПнЗ 24 18 17 13 72 

Висоти 

0-10 190 179 226 115 710 
11-25 32 56 26 82 196 
26-50 - - - - - 
51-100 - - - - - 
101-150 - - - - - 
151-200 - - - - - 
> 200 - - - - - 

 
Примітки: ПС – пункт спостережень; Р – ранкові та В – вечірні спостереження; МО – маршрутні обліки. 
 

Як бачимо з табл. 4.63, видове різноманіття птахів, зустрінутих під час перельотів, склало 47 
видів, чисельність яких дорівнювала 906 ос. За характером перебування птахів у межах 
Дністровської ВЕС усі птахи поділені на транзитних мігрантів, які не зупинялися в межах 
контрольних територій спостережень (332 ос., або 36,65% від загальної) та кормових мігрантів, які 
перелітали в межах вітропарку у пошуках їжі (574 ос., або 63,35%). 

Характеризуючи видове різноманіття птахів зауважимо, що під час досліджень на пунктах 
спостережень воно було значно більшим (47 видів), ніж на маршрутних обліках (13 видів). Видове 
різноманіття для усіх зустрінутих птахів у гніздовий період 2018 р. сягало 49 видів (47 на пунктах 
спостережень та 37 під час маршрутних обліків). Всього зареєстровано 1154 ос. (табл. 4.64). 

 
Таблиця 4.64 – Видове різноманіття орнітокомплексу Дністровської ВЕС у гніздовий період 

2018 р. 
 

№ Українська назва Наукова назва Чисельність Всього ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО 
1 Баклан великий Phalacrocorax carbo - - 4 - 4 
2 Лебідь-шипун Cygnus olor - 3 - 21 24 
3 Галагаз Tadorna tadorna 10 8 - 8 26 
4 Лунь болотяний Circus aeruginosus - 1 1 - 2 
5 Канюк звичайний Buteo buteo 2 2 - 5 9 
6 Кібчик Falco vespertinus 5 1 1 1 8 
7 Боривітер звичайний Falco tinnunculus 9 8 7 2 26 
8 Куріпка сіра Perdix perdix 4 - 2 2 8 
9 Фазан Phasianus colchicus 1 - 2 - 3 

10 Мартин звичайний Larus ridibundus - 21 - 41 62 
11 Мартин жовтоногий Larus cachinnans 7 17 29 42 95 
12 Припутень Columba palumbus 4 10 6 4 24 
13 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto - 3 - 2 5 
14 Горлиця звичайна Streptopelia turtur 10 1 7 3 21 
15 Сова вухата Asio otus - - - 2 2 
16 Совка Otus scops - - - 2 2 
17 Сиворакша Coracias garrulus 5 - 6 - 11 
18 Бджолоїдка Merops apiaster 6 3 7 35 51 
19 Одуд Upupa epops 7 5 3 4 19 
20 Дятел великий Dendrocopos major - 1 4 - 5 
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21 Ластівка сільська Hirundo rustica 15 15 17 80 127 
22 Посмітюха Galerida cristata - 2 - 3 5 
23 Жайворонок польовий Alauda arvensis - 11 15 - 26 
24 Плиска жовта Motacilla flava 4 4 1 - 9 
25 Плиска біла Motacilla alba - 2 - 11 13 
26 Сорокопуд терновий Lanius collurio 1 2 - - 3 
27 Сорокопуд чорнолобий Lanius minor 2 2 3 4 11 
28 Вивільга Oriolus oriolus - 1 - - 1 
29 Шпак звичайний Sturnus vulgaris 14 21 28 43 106 
30 Сойка Garrulus glandarius 4 - - 2 6 
31 Сорока Pica pica 9 9 11 4 33 
32 Галка Corvus monedula - 5 - 2 7 
33 Грак Corvus frugilegus 18 17 13 15 63 
34 Ворона сіра Corvus cornix 8 3 6 6 23 
35 Крук Corvus corax - 2 - 2 4 
36 Кропив’янка садова Sylvia borin 3 - - 3 6 
37 Кропив’янка сіра Sylvia communis 2 - 1 2 5 
38 Трав’янка лучна Saxicola rubetra 2 - 1 2 5 
39 Трав’янка чорноголова Saxicola torquata - - 1 - 1 
40 Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe 2 1 6 2 11 
41 Соловейко західний Luscinia megarhynchos 1 - 2 2 5 
42 Дрізд чорний Turdus merula 6 - - 5 11 
43 Синиця велика Parus major - 4 - - 4 
44 Горобець польовий Passer montanus 12 12 20 15 59 
45 Зяблик Fringilla coelebs - 5 1 21 27 
46 Зеленяк Chloris chloris 6 5 6 4 21 
47 Щиглик  Carduelis carduelis - 3 4 - 7 
48 Просянка Emberiza calandra - 1 1 3 5 
49 Вівсянка звичайна Emberiza citrinella 4 1 2 6 13 

 Дрібні горобцеподібні Passerinae spp. 39 23 34 34 130 

 Всього видів  30 36 32 37 49 
птахів  222 235 252 445 1154 

 
Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки. 

 
Серед усіх зафіксованих протягом травня птахів (табл. 4.64) деякі були зустрінуті поодиноко, 

решта у групах різного розміру. Такі види як ластівка сільська (Hirundo rustica), шпак (Sturnus 
vulgaris), мартин жовтоногий (Larus cachinnans), грак (Corvus frugilegus), мартин звичайний (Larus 
ridibundus), горобець польовий (Passer montanus) та бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) мали 
чисельність більше за 50 ос., що робить їх масовими видами. Сумарна чисельність цих 7 видів склала 
563 ос., або 48,8% від загальної. Чисельність ще 17 видів була в межах 10-50 ос., а 25 видів за увесь 
період спостережень мали чисельності менше 10 ос., що дає їм статус випадкових залітних. 

 
Таксономічна характеристика гніздового орнітокомплексу 2018 р. 
Усі 49 видів, зустрінуті у травні 2018 р. в межах Дністровської ВЕС, належать до 11 

таксономічних груп, що свідчить про високе видове представництво орнітокомплексу. Однак, 
чисельність видів та птахів має доволі високу амплітуду, яка відображена в таблиці 4.65. Як і 
очікувалось, домінували представники 29 видів групи горобцеподібних (passeriformes) птахів, 
чисельність яких склала 747 ос., або 64,73%. Це типова картина для ландшафту, біотопи якого 
представлені переважно сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами, більша частина яких у 
занедбаному стані. Субдомінантами виступають сивкоподібні (charadriiformes), яких було 
зареєстровано 157 ос. 2 видів, або 13,61%. Чисельність інших 9 таксономічних груп була 21,66% 
(табл. 4.65). 
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Таблиця 4.65 – Таксономічна характеристика гніздового орнітокомплексу в межах Дністровської 
ВЕС у травні 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час маршрутних 

обліків) 
 

Ряд ∑ 
видів особин % ос. 

Пеліканоподібні (pelecaniformes) 1 4 0,35 
Гусеподібні (anseriformes) 2 50 4,33 
Соколоподібні (falconiformes) 4 45 3,90 
Куроподібні (galliformes) 2 11 0,95 
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 157 13,61 
Голубоподібні (columbiformes) 3 50 4,33 
Совоподібні (strigiformes) 2 4 0,35 
Ракшоподібні (coraciiformes) 2 62 5,37 
Одудоподібні (upupiformes) 1 19 1,65 
Дятлоподібні (piciformes) 1 5 0,43 
Горобцеподібні (passeriformes) 29 747 64,73 
Всього 49 1154 100,00 

 
Напрямки міграційних переміщень у гніздовий період 2018 р. 
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких були зареєстровані протягом травня, з’ясувалася 

доволі очікувана картина, яка відображена на рис. 4.36 та у табл. 4.66. 
Міграція птахів набула переважно південного (19,53%), південно-східного (15,89%) та 

північно-східного (15,23%) напрямків. Також був певний відсоток птахів, які летіли у південно-
західному (12,58%) та північному (11,69%) напрямках, в інших проліт птахів був малочисельним. 
Таке розподілення птахів за напрямками є типовим для гніздового періоду, коли більшість птахів 
здійснює перельоти в пошуках їжі в різних напрямках з різною інтенсивністю. Більш детальна 
характеристика напрямків міграційних переміщень наведена в таблиці 4.66 та на рис. 4.36. 

 

 
 

Рисунок 4.36 – Напрямки прольоту птахів у гніздовий період 2018 р. (чисельність у %) 
 

Таблиця 4.66 – Основні напрямки переміщень птахів у межах Дністровської ВЕС у гніздовий 
період 2018 р. 

 

Напрямок Чисельність 
абс. % 

Пн 106 11,69 
ПнС 138 15,23 
С 69 7,63 
ПдС 144 15,89 

11,69 15,23 

7,63 

15,89 

19,53 

12,58 

9,49 

7,96 

Пн 
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Пд 
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З 
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Пд 177 19,53 
ПдЗ 114 12,58 
З 86 9,49 
ПнЗ 72 7,96 
Всього 906 100,00 

 
Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів 
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, проведені дослідження висот, 

на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи в межах вітрового парку. 
Всього проаналізовано 906 ос. Висотні переміщення птахів у межах Дністровської ВЕС у 

травні 2018 року розподілялись наступним чином. Переважна більшість птахів спостерігалася у 
приземному висотному інтервалі 0-10 м (710 ос., 78,37%) та на висоті 11-25 м (196 ос., 21,63%), на 
більших висотах птахів обліковано не було (табл. 4.67, рис. 4.37). Такі дані є очікуваними і характер 
розподілу птахів по висотам перельотів є традиційним для території проектованої ВЕС та даної пори 
року, коли більшість птахів знаходиться на гніздах. Експоненціальна лінія тренду на рис. 4.37 
математично підтверджує гіпотезу про безпечність висот прольоту птахів у межах Дністровської 
ВЕС у гніздовий період 2018 року. 

Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів у 
травні 2018 р. дуже схожа з попередніми багаторічними дослідженнями на територіях інших 
вітрових парків. Більш детальна характеристика висотних інтервалів міграційної поведінки птахів у 
гніздовий період 2018 р. показана в табл. 4.67 та на рис. 4.37. 

 

 
 

Рисунок 4.37 – Характеристика висот переміщень птахів у гніздовий період 2018 р. в межах 
Дністровської ВЕС 

 
 

Таблиця 4.67 - Характеристика основних висот перельотів птахів у межах Дністровської ВЕС у 
гніздовий період 2018 р. 

 
Висотні 

інтервали 
∑ 

абс. % 
0-10 710 78,37 
11-25 196 21,63 
26-50 - - 
51-100 - - 
101-150 - - 
151-200 - - 
> 200 - - 
Всього 906 100,00 
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У гніздовий період 2018 р. на досліджуваній території під час маршрутних обліків та 
спостережень на ПС були обліковані 2 види птахів Червоної книги України – совка (Otus scops) 
(спостерігалася у кількості 2 ос. під час маршрутних обліків) та сиворакша (Coracias garrulus) – у 
кількості 11 ос., які спостерігались під час обліків на пунктах спостережень (табл. 4.68). Загалом, 
чисельність раритетної орнітофауни у травні 2018 року не перевищувала 1,1% від усіх зустрінутих 
птахів. Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах 
Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує. 

 
Таблиця 4.68 – Види птахів Червоної книги України у гніздовий період 2018 р. 

 
№ Українська назва Наукова назва ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього 
1 Совка Otus scops - - - 2 2 
2 Сиворакша Coracias garrulus 5 - 6 - 11 

Всього видів 1 - 1 1 2 
птахів 5 - 6 2 13 

 
Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки 

 
Представники гніздового орнітокомплексу в районі Дністровської ВЕС входять до 6 

природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено до Бернської конвенції (47 видів із 49, 
або 95,9%), з яких 33 види – підлягають особливій охороні, 14 видів – підлягають охороні. Ситуація з 
включеністю до Боннської конвенції показує: з 12 видів орнітокомплексу, які входять до даної 
конвенції, 8 видів відносяться до ІІ Додатку (стан існування є несприятливим), а 4 види – одночасно 
включені і до ІІ, і до І (знаходиться під загрозою зникнення) додатків (що можливо в рамках даного 
природоохоронного документу).  

До Червоної книги України (2009) входять 2 види: 1 – з категорією «зникаючий» та 1 – з 
категорією «рідкісний». 

Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, 
із 49 видів, зареєстрованих нами у травні 2018 р., до даного документу входять усі 49, з яких 47 видів 
(95,9%) мають статус «найменший ризик», вид не може претендувати на вразливість, що знаходиться 
під загрозою зникнення. Один вид з нашого списку – горлиця звичайна (Streptopelia turtur) – згідно 
категорій Міжнародного союзу охорони природи отримав статус Vulnerable – «вразливий» (за версією 
3.1 Status: Vulnerable A2bcd+3bcd+4bcd). В нашому регіоні досліджень цей вид є доволі звичайним, а 
під час сезонних міграцій буває масовим, до того ж включений до списку мисливських видів птахів, 
на яких дозволено полювання. Ще 1 вид має статус «більший до загрозливого стану». 

Європейський Червоний список також включає усі 49 видів з наступними категоріями: 1 
(2,1%) – «більший до загрозливого стану», 1 (2,1%) – «вразливий», 47 (95,9%) – «найменший ризик». 

Окрім цього, 6 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення. 

Якщо казати про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то вимальовується 
наступна картина. 2 види (4,1%) – мартин жовтоногий Larus cachinnans та припутень Columba 
palumbus – входять до 2 документів. Переважна більшість представників гніздового орнітокомплексу 
включена до 3 списків (33 види, 67,4%), до 4 та 5 документів – 8 та 6 видів (16,3% та 12,2% 
відповідно). Видів, які б не входили до жодного списку, або навіть лише в один список, а також 
знаходилися під захистом усіх 6 охоронних документів, не зареєстровано. 

Більш детально розподілення представників гніздового орнітокомплексу за охоронними 
списками наведено в табл. 4.69-4.70. 
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Таблиця 4.69 – Розподілення видів птахів, зустрінутих у гніздовий період 2018 року, за категоріями 
природоохоронних списків 

 
ЄЧС ЧКУ IUCN БОНН БЕРН CITES 
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EN - ЗН 1 EN - 1 - 2 33 1 - 
NT 1 ВР - NT 1 2 8 3 14 2 6 
VU 1 РІД 1 VU 1 1 та 2 4     
LC 47 НЦ - LC 47       
∑ 49 ∑ 2 ∑ 49 ∑ 12 ∑ 47 ∑ 6 

 
 

Таблиця 4.70 – Розподілення видів птахів, зустрінутих у гніздовий період 2018 р., за кількістю 
природоохоронних списків 

 
Включеність до 

природоохоронних списків видів % 

0 - - 
1 - - 
2 2 4,1 
3 33 67,4 
4 8 16,3 
5 6 12,2 
6 - - 

Всього 49 100 
 

Два основних природоохоронних міжнародних правових документа, а саме Червоний список 
Міжнародного Союзу охорони природи, та Європейський Червоний список дають інформацію не 
лише про статус окремих видів птахів, а й про популяційні тренди чисельності цих видів. Так, за 
версією зазначених документів стан популяцій може бути стабільним (stable), чисельність птахів 
зростати (increasing), або зменшуватись (decreasing), а також стан популяцій недостатньо вивчений, 
тому невідомий (unknown). 

Аналізуючи за цими критеріями наш видовий список зазначимо, що згідно Європейського 
Червоного списку серед зареєстрованих в межах Дністровської ВЕС птахів 16 видів мають 
стабільний стан, а чисельність популяцій ще 13 видів зростає. Таким чином, 29 видів (або 59,2% від 
загального) знаходяться у безпечному стані. До видів, чисельність яких в Європейському масштабі 
знижується, належать 14 видів (28,6%), що, на перший погляд, суттєва частка від загального. Однак, 
аналізуючи видовий склад цих decreasing-видів констатуємо, що більшість з них в масштабах 
українських популяцій мають стабільно високі показники чисельності (боривітер звичайний – Falco 
tinnunculus, куріпка сіра – Perdix perdix, ластівка сільська – Hirundo rustica, жайворонок польовий – 
Alauda arvensis, плиска жовта – Motacilla flava, шпак звичайний – Sturnus vulgaris, грак – Corvus 
frugilegus, вівсянка звичайна – Emberiza citrinella). 

Світовий рівень охорони птахів (IUCN) до стабільних, та тих, хто збільшує чисельність 
включає 25 видів (51,0%), а 23 (46,9%) види птахів має тренд зменшення чисельності. 

Таким чином, у гніздовий період 2018 р. на проектованій Дністровській ВЕС обліковано 49 
видів птахів чисельністю 1154 ос. Частина з них (47 видів, 709 ос., або 61,4%) спостерігалася в межах 
визначених трьох пунктів спостережень (ПС), інша частина – 37 видів, 445 ос., 38,6% – під час 
маршрутних обліків. 

Спеціальні дослідження дали інформацію про 25 видів птахів, гніздування яких доведено, 
загальна чисельність гнізд на території Дністровського вітропарку сягає 55. Враховуючи вкрай 
потайну поведінку деяких видів птахів, недооблік за нашими оцінками становить близько 30-35%, що 
дає можливість стверджувати про наявність на території вітропарку близько 80-90 гнізд, не менш як 
30 видів птахів. Домінантом за числом знайдених гнізд була бджолоїдка звичайна (Merops apiaster), 
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що є зрозумілим, так як у буферній зоні проектованої ВЕС є урвища на берегових схилах 
Дністровського лиману, що є гніздовим біотопом даного виду. 

Територією вітропарку здійснювали міграційні переміщення 906 ос., всі вони обирали 
безпечні висоти до 25 м., що під час гніздового періоду є звичною картиною для даної території. 
Найбільш поширеними напрямками прольоту були південний (19,53%), південно-східний (15,89%) та 
північно-східний (15,23%); також був певний відсоток птахів, які летіли у південно-західному 
(12,58%) та північному (11,69%) напрямках. 

Серед зареєстрованих птахів було тільки 2 представники Червоної книги України – совка Otus 
scops та сиворакша Coracias garrulus, яких ми спостерігали в кількості 13 ос. Рідкісні птахи також 
обирали безпечні висоти прольоту. 
 

Представники Червоної книги України 
Тварини занесені до Червоної книги України, які можуть бути зустрінуті на території ділянок 

ВЕС наведені в табл. 4.71. 
 

Таблиця 4.71 – Тварини, що, вірогідно, можуть бути зустрінуті на території ділянок ВЕС, і занесені 
до Червоної книги України 

 
Назва виду Ареал виду Режим збереження 

популяцій та заходи з 
охорони 

Охоронний 
татус 

Зображення 

1 2 3 4 5 
Птахи 

Балабан Falco 
cherrug Gray, 1834 

Пд. частина Центральної та Сх. 
Європи, а та-кож Азія (лісова, 
степова та пустельна смуги, гірські 
р-ни). В Україні на гніздувані 
пошире-ний у степовій і 
лісостеповій смугах. Взимку 
трапляється в Криму. 

 

В Україні на 
заповідних територіях 
гніздиться не більше 
1% української 
популяції виду. 
Занесено до Червоного 
переліку МСОП та 
Європейсько-го 
червоного переліку. 
Включено у Додаток ІІ 
Конвенції CІTES, 
Додаток ІІ Бернської 
конвенції, Додаток ІІ 
Боннської конвенцій, 
ЧКУ (1994) 

Вразливий. 

 

Гуска мала (гуска 
білолоба мала) 
Anser erythropus 
(Linnaeus, 1758) 

Внутрішні тундри і лісотундри 
Євразії від Норвегії до Чукотського 
хребта. Зимує на Пд.-сх. Каспії, у 
Азово-Чорноморському р-ні, пн.-зх. 
Європі, Китаї. В Україні під час 
міграцій зрідка трапляється по всій 
території, регулярніше у Пн.-зх. 
Приазов’ї, де обмежено може 
залишатися і на зимівлю. Також 
зрідка зимує у пд. частині Сивашу. 

 

Занесено до ЧКУ 
(1994), Європейського 
червоного переліку, у 
Додаток І Директиви 
Ради Європи про 
охорону диких птахів, 
у Додаток І Боннсь кої 
конвенції, Додаток II 
Бернської конвенції і 
угоди AEWA. 
Виконується 
міжнародна програма 
реінтродукції в 
природу в Лапландії. В 
Україні разом з 
іншими водоплавними 
птахами охороняється 
на об’єктах природно-
заповідного фонду. 

Вразливий 
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Назва виду Ареал виду Режим збереження 
популяцій та заходи з 

охорони 

Охоронний 
татус 

Зображення 

1 2 3 4 5 
Канюк степовий 
Buteo rufnus 
(Cretzschmar, 
1827) 

Пд.-сх. Європа, Мала, Центральна та 
Пд. Азія, Закавказзя, Пн., Пд.-Сх. 
Африка. В Україні у лісостеповій, 
степовій смугах і Криму. Окремі 
пари гніздяться в лісовій смузі. 

 

В Україні 
охороняється в 
«Єланецькому степу» 
— філії Українського 
степового заповідника 
та багатьох 
заказниках. Включено 
до ЧКУ (1994), CITES 
(Додаток ІІ), Боннської 
(Додаток ІІ) та 
Бернської (Додаток ІІ) 
конвенцій. Для 
охорони виду 
достатньо зберігати 
місця гніздування в 
острівних, байрачних 
лісах та старих 
лісосмугах. 

Рідкісний 

 

Кульон середній 
(кроншнеп 
середній) 
Numenius 
phaeopus 
(Linnaeus, 1758) 

Гніздування в лісовій і частково 
лісотундровій смугах Євразії. 
Головні місця зимівлі — в Африці, 
Пд. Азії, Австралії. В Україні 
регулярно трапляється під час 
міграцій на морському узбережжі та 
рідко у Львівській, Волинській, 
Хмельницькій, Житомирській обл. 
Рідкісний залітний у Черкаській та 
Дніпропетровській обл. Незначна 
кількість негніздових птахів 
трапляється влітку на морському 
узбережжі, окремі особини зимують. 

 

Має європейський 
охоронний статус, 
охороняється 
Бернською та 
Боннською 
конвенціями, Угодою 
AEWA. В Україні 
значну роль для 
збереження виду 
відіграють 
Чорноморський та 
Дунайський БЗ, 
Кримський ПЗ, РЛП 
«Кінбурнська коса», 
Джарилгацький 
заказник. Потрібні 
дієвий контроль за 
додержанням заборони 
полювання на усі види 
кульонів та 
збереження природних 
ділянок приморських 
галофітних луків і 
солончакових степів. 

Зникаючий 

 

Лежень Burhinus 
oedicnemus 
(Linnaeus, 1758) 

Лісова, лісостепова, напівпустельна 
та пустельна зони помірного та 
тропічного поясів Євразії та Пн. 
Африки; на пн. Євразії гніздовий 
перелітний, пд. — осілий або 
частково осілий; перелітні популяції 
зимують на пн. зх. та сх. Африки, пд. 
Аравійського п-ова. В Україні: 
гніздиться, можливо, на більшій 
частині території, достовірно — у 
Сухостеповій зоні, а на пн. — 
вздовж великих річок. 

Вид занесено до ЧКУ 
(1994), Європейського 
червоного переліку, до 
переліків Бернської 
(Додаток ІІ) та 
Боннської (Додаток ІІ) 
конвенцій. Необхідне 
створення охоронних 
територій 
(Приазовська 
височина); знищення 
здичавілих собак та 
воронових птахів; 
запобігання випадків 
непокоєння птахів у 
гніздовий період. 

Неоцінений 
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Назва виду Ареал виду Режим збереження 
популяцій та заходи з 

охорони 

Охоронний 
татус 

Зображення 

1 2 3 4 5 

 
Лунь степовий 
Circus macrourus 
(S. G. Gmelin, 
1771) 

Євразія — від пониззя Дунаю до 
Забайкалля та Пн.-зх. Монголії. 
Зимує у Пд. Азії, Сх. та Пд. Африці. 
В Україні ще у середині ХХ ст. був 
досить звичайним видом майже усієї 
степової смуги, але потім зник з 
гніздування на усій території, і в 
останні роки випадків гніздування 
також не спостерігали. 

 

Занесено до Червоного 
переліку МСОП (2000) 
(близький до стану під 
загрозою), включено 
до CITES (Додаток ІІ), 
Боннської (Додаток ІІ) 
та Бернської (Додаток 
ІІ) конвенцій. 

Зникаючий 

 

Сиворакша 
Coracias garrulus 
Linnaeus, 1758 

Степова, лісостепова та пд. лісової 
смуги Євразії від Піренейського п-
ова на сх. до долини Верхньої Обі, 
Зх. Алтаю, Пакистану, а також пн. 
зх. Африки. Зимує у Сх. Африці. До 
1970-х рр. гніздився по всій 
території України. Зараз став дуже 
рідкісним або зник у більшості р-нів 
Полісся та Лісостепу; у степовій 
смузі чисельніший. 

 

Належить до категорії 
SPEC 2 (вид, 
поширення якого 
обмежене 
Європейським 
континентом і який 
має несприятливий 
охоронний статус). 
Знаходиться під 
охороною Бернської 
(Додаток ІІ) та 
Боннської (Додаток ІІ) 
конвенцій. В Україні 
охороняється на 
об’єктах ПЗФ 
переважно степової 
смуги: Чорноморський 
БЗ, Луганський ПЗ, 
НПП «Святі гори», 
РЛП «Меотида» тощо. 

Зникаючий 

 

Ссавці 
Вечірниця руда 
Nyctalus noctula 
(Schreber, 1774) 

Більша частина Європи та Азії до 
Пд.-Зх. Сибіру, Китаю, пн. В’єтнаму. 
Виявлений в Африці. В Україні — 
всюди. 

Вид занесено до 
Червоного списку 
МСОП, EUROBATS та 
ІІ додатку до Бернської 
конвенції. Збереження 
старих листяних і 
мішаних лісів з 
дуплистими деревами, 
а також заплавних 
лісів і насаджень 

Вразливий 
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Назва виду Ареал виду Режим збереження 
популяцій та заходи з 

охорони 

Охоронний 
татус 

Зображення 

1 2 3 4 5 

 

поблизу водойм, що 
використовуються 
видом у період 
міграцій. Заборона 
лісогосподарських 
робіт у місцях 
поселення виводкових 
колоній з травня до 
вересня. Зберігається в 
Канівському, 
Поліському і 
Карпатському БЗ, а 
також інших 
природоохоронних 
об’єктах Лісостепової 
та Лісної зон. 

Вухань 
австрійський 
Plecotus austriacus 
(Fischer, 1829) 

Поширений на більшій частині Пд. і 
Центральної Європи, на Кавказі, у 
Малій Азії, у Пн. Африці. В Україні 
проходить межа ареалу, поширення 
обмежене переважно зх. і 
приморськими областями. 

 

За останнім зведенням 
МСОП має категорію 
LC, EUROBATS, 
Бернська конвенція — 
ІІ додаток. 
Знаходиться під 
охороною в 
заповідниках 
Карпатського регіону, 
Розточчя, Поділля і 
Криму. Умовою 
ефективної охорони є 
створення великих 
заповідних масивів у 
зоні широколистяних 
лісів Карпат і Поділля, 
належна охорона 
підземних 
місцезнаходжень. 

Рідкісний 

 

Кажан пізній 
Eptesicus serotinus 
(Schreber, 1774) 

Європа (крім Ірландії, пн. Англії, 
частини Скандинавії), Пн. Африка, 
Близький Схід, Центральна Азія; на 
сх. — до Китаю. На території 
України поширений всюди. 

 

Вид занесено до 
Червоного списку 
МСОП, EUROBATS та 
ІІ додатку до Бернської 
конвенції. 
Охороняється в усіх 
заповідниках України. 
Заборона чинник 
непокою виводкових і 
гібернаційних колоній. 
Проведення 
природоохоронної 
агітації. 

Вразливий 

 

Лилик 
двоколірний 
Vespertilio murinus 
Linnaeus,1758 

Охоплює Середню, Сх. Європу, 
Кавказ, Передню та Центральну 
Азію, Пд. Сибір, Монголію та Пн. 
Китай, до Далекого Сходу. Україна 
повністю входить в ареал виду. 

Охоронні категорії: 
EUROBATS; Бернська 
конвенція (Додаток II), 
Боннська конвенція 
(Додаток II); МСОП: 
LC. Заходи охорони 
мають включати 
збереження сховищ 
виду; поширення 
інформації щодо 

Вразливий 
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Назва виду Ареал виду Режим збереження 
популяцій та заходи з 

охорони 

Охоронний 
татус 

Зображення 

1 2 3 4 5 

 

вразливості та 
необхідності охорони 
рукокрилих 

Нетопир 
Натузіуса 
Pipistrellus nathusii 
(Keyserling et 
Blasius, 1839) 

Європа (крім пн.), Мала Азія та 
Кавказ. В Україні — всюди. 

 

Вид занесено до 
Червоного списку 
МСОП, EUROBATS та 
ІІ додатку до Бернської 
конвенції. Для охорони 
популяцій важливим є 
збереження старих 
листяних і мішаних 
лісів з дуплястими де-
ревами, лінійних 
структур (лісосмуг, 
насаджень уздовж 
доріг та ін.) між 
місцями поселення та 
по-лювання, заборона 
чинник непокою 
виводкових колоній. 
Охороняється на 
території всіх об’єктів 
природно-заповідного 
фонду, розташованих 
на території Карпат і 
Полісся, частково 
Поділля. 

Неоцінений 

 

Нічниця вусата 
Myotis mystacinus 
(Kuhl, 1817) 

Поширений на більшості території 
Європи (крім пн. регіонів), на 
Кавказі та у Малій Азії. В Україні 
поширення обмежене зх. областями 
(форма alcathoe) та приморськими 
степами і Гірським Кримом 
(aurascens). 

 

За останнім зведенням 
МСОП має категорію 
LC, EUROBATS, 
Бернська конвенція - ІІ 
додаток. Знаходиться 
під охороною у 
заповідниках 
Карпатського регіону, 
Розточчя, Поділля і 
Криму. Ефективна 
охорона можлива при 
створенні великих 
заповідних масивів у 
лісах і печерних 
районах Прикарпаття, 
Поділля і Криму. 

Вразливий 

 

Видра річкова 
Lutra lutra 
Linnaeus, 1758 

Охоплює Європу, більшу частину 
Азії, Пн. та Зх. Африку. Зараз в 
Україні вид поширений скрізь, окрім 
Криму. Наприкінці 1980-х рр. 
відбулося розширення ареалу, пд. 
межа якого перемістилась у степову 
зону. 

Виднесений до ІІ 
видання ЧКУ. Як вид, 
стан якого близький до 
загрозливого, занесено 
до Червоного списку 
МСОП, до I додатку 
CITES, а як вид, що 
підлягає особливій 
охороні, до Бернської 
конвенції. 

Неоцінений 
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Назва виду Ареал виду Режим збереження 
популяцій та заходи з 

охорони 

Охоронний 
татус 

Зображення 

1 2 3 4 5 

 

Охороняється на 
території більшості 
державних 
заповідників та 
багатьох об’єктів ПЗФ. 

Горностай Mustela 
erminea (Linnaeus, 
1758) 

Більша частина Європи, гори 
Кавказу та Середньої Азії, Сибір, 
Пн. Монголія, Китай та Пн. 
Америка. В Україні поширений 
скрізь, окрім Криму та деяких 
степових р-нів. 

 

Занесено до ІІ видання 
ЧКУ, Червоного 
списку МСОП і як вид, 
що підлягає охороні, 
до Бернської 
конвенції. 
Охороняється на 
території державних 
заповідників 
(Дунайський, 
Луганський, 
Український степовий, 
Чорноморський, 
Карпатський, 
Канівський, Розточчя, 
Поліський та ін.), 
національних парків та 
інших об`єктів ПЗФ. 

Неоцінений 

 

Норка 
європейська 
Mustela lutreola 
Linnaeus, 1758 

Центральна та Сх. Європа, 
Туреччина, Кавказ та Приуралля. 

 

Як вид, що 
знаходиться під 
загрозою знищення 
занесено до ІІ видання 
ЧКУ, Червоного 
списку МСОП і як вид, 
що підлягає особливій 
охороні, до Бернської 
конвенції. 
Охороняється в 
Дунайському, 
Карпатському БЗ, 
Нижньодністровськом
у НПП та можливо в 
Канівському 
державному 
заповідниках. 

Зникаючий 

 

Комахи 
Бражник дубовий 
Marumba quercus 
([Denis & 
Schifermüller], 
1775) 

Пд., частково Центральна та Пд.-Сх. 
Європа, Кавказ та Закавказзя, Мала 
та Зх. Азія, зх. Казахстан, 
Туркменістан. В Україні 
зустрічається у степовій та 
лісостеповій зонах. 

Як компонент 
біоценозу пасивно 
охороняється у 
заповідниках пд. 
України 

Рідкісний 
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Назва виду Ареал виду Режим збереження 
популяцій та заходи з 

охорони 

Охоронний 
татус 
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1 2 3 4 5 

 
Вусач земляний 
хрестоносець 
(коренеїд 
хрестоносець) 
Dorcadion equestre 
(Laxmann, 1770) 

Зх. Європа, Румунія, Угорщина, 
Болгарія (на пд. до Греції), Молдова, 
чорноземна смуга Росії (на сх. до 
Волги), Закавказзя. Один з 360 видів 
роду; один з 17 видів у фауні 
України. Заселяє лісостепову та 
степову зони України, Кримські 
гори. Існує багато аберацій (більше 
30), розподілених на 6 груп. 

 

Спеціальні заходи 
охорони не 
здійснювалися. В 
комплексі з іншими 
безхребетними 
знаходиться під 
охороною в степових 
заповідниках України. 

Вразливий 

 

Джміль лезус 
Bombus 
(Thoracobombus) 
laesus Morawitz, 
1875 

Поширений у Центральній та Зх. 
Палеарктиці. В Україні відмічений у 
Передкарпатті, Карпатах, 
Чернівецькій, Одеській, 
Херсонській, Кіровоградській, 
Полтавській, Харківській, Донецькій 
обл. та в Криму. 

 

Охороняється в 
заповідниках степової 
та лісостепової зон. 
Необхідно створити 
заказники і нові 
заповідники в інших 
місцях мешкання виду. 

Вразливий 

 

Каптурниця 
срібляста Cucullia 
argentina 
(Fabricius, 1787) 

Вид поширений локально у 
Центральній та Сх. Європі, Кавказі, 
Малій, Передній та Центральній 
Азії, на сх. до Монголії, Афганістану 
та Пакистану. В Україні відмічений в 
Одеській, Херсонській, Донецькій, 
Луганській, Сумській обл., м. 
Харкові та у Криму. 

Охороняється у складі 
ентомокоплексів 
Луганського ПЗ 
(відділення 
«Стрільцівський степ» 
та «Провальський 
степ»), у БЗ «Асканія 
Нова». Слід 
припинити 
розорювання цілинних 
ділянок степу 

Рідкісний 
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Назва виду Ареал виду Режим збереження 
популяцій та заходи з 

охорони 

Охоронний 
татус 

Зображення 

1 2 3 4 5 

 
Коник-товстун 
степовий 
Callimenus 
multituberculatus 
(Fischer-Wald- 
heim, 1833) 

Один з двох видів у фауні України. 
Ареал диз’юнктивний, зустрічається 
від Балкан до Передкавказзя. В 
Україні відмічений у Степовій і на 
пд. Лісостепової зони (Черкаська, 
Харківська, Одеська, Херсонська, 
Донецька обл.) Останні достовірні 
знахідки — в 19021906 рр. в 
Одеській і Донецькій обл. Знахідка в 
1989 р. в Канівському ПЗ потребує 
підтвердження. 

 

Необхідно виявити 
місця перебування 
виду в Україні. 
Пропонується 
реакліматизація виду у 
степових 
заповідниках. 

Зникаючий 

 

Ксилокопа 
(бджола-тесляр) 
фіолетова 
Xylocopa 
(Xylocopa) 
violacea (Linnaeus, 
1758) 

Середземноморсько-азійський вид. 
Зустрі-чається по всій Європі, але 
переважно в її пд. частині, на 
Кавказі, в Туреччині, Ближньому та 
Середньому Сході, Пн. Африці та 
Середній Азії. Є вказівки про його 
знаходження в Індії та Австралії, 
куди цей вид, швидше за все, було 
завезено. В Україні відомий з Криму, 
також зустрічається в окремих 
областях, пе-реважно на пд., є 
поодинокі знахідки і в пн. районах, 
частка з яких, імовірно, пов'язана з 
невір ним визначенням цього виду і 
відно-ситься до Xylocopa valga Gerst. 

 

Охороняється в 
Кримському, 
Ялтинському гірсько-
лісовому, 
Карадазькому, 
Казантип-ському, 
Опукському ПЗ та ПЗ 
«Мис Мартьян». 
Необхідно створити 
заказники в інших міс-
цях мешкання виду. 

Рідкісний 
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Охоронний 
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1 2 3 4 5 
Махаон Papilio 
machaon 
(Linnaeus, 1758) 

Пн.-Зх. Африка, Євразія (окрім 
тропічних регіонів), Пн. Америка. В 
Україні зустрічається повсюдно. 

 

Охороняється у всіх 
заповідниках України. 
У місцях з високою 
чисельністю особин 
виду доцільним є 
створення 
ентомологічних 
заказників, 
лімітування випасу 
худоби та сінокосіння, 
заборона випалювання 
трав. 

Вразливий 

 

Подалірій 
Iphiclides 
podalirius 
(Linnaeus, 1758) 

Помірні та субтропічні широти 
Європи, Зх. (частково Центральної) 
Азії, Пн. Африка. В Україні 
зустрічається майже повсюдно, крім 
Полісся та високогір’я Карпат. 

 

Охороняється у 
багатьох заповідниках 
України. У місцях з 
високою чисельністю 
особин виду є 
доцільним створення 
ентомологічних 
заказників, 
лімітування випасу 
худоби та 
застосування 
пестицидів. 

Вразливий 

 

Совка сокиркова 
Periphanes 
delphinii 
(Linnaeus, 1758 

Середземноморський вид, 
поширений в Європі крім пн., на 
Кавказі та пд. Уралу і Приуралля, в 
Малій, Передній та Центральній 
Азії, Пн. Африці. В Україні 
зустрічається майже всюди. 

 

Не здійснювалися. 
Треба зберегти степові 
і лучні ділянки, 
обмежити випасання 
худоби, викошування 
трави, заборонити 
застосування 
пестицидів у місцях 
перебування виду. 

Вразливий 

 

Стафілін 
Плігінського 
Tasgius pliginskii 
(Bernhauer, 1915) 

Кавказ, Закавказзя, пд. України. На 
пд. України зустрічався в 
Херсонській, Миколаївській, 
Одеській обл. та в Криму. 

 

Вивчення 
особливостей біології 
виду, охорона в 
Чорноморському БЗ та 
в прибережній смузі 
Причорномор’я. 
Збереження ділянок 
суцільних морських 
наносів від знищення, 
можливо, створення 
окремих 
ентомологічних 
заказників 

Вразливий 
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Стрічкарка 
блакитна Catocala 
fraxini (Linnaeus, 
1758) 

Вид поширений повсюдно в 
Палеарктиці та в Україні. 

 

Не здійснювалися. 
Доцільно охороняти 
метелика у комплексі з 
іншими видами у 
заповідниках. 

Вразливий 

 

Стрічкарка 
орденська 
малинова Catocala 
sponsa (Linnaeus, 
1767) 

Вид поширений у Європі (на пн. до 
Полярного кола), в Малій Азії та Пн. 
Африці, на всій території України. 

 

Не здійснювалися. 
Доцільно обмежити 
хімічну обробку 
дібров та парків, 
зберегти природні 
ліси. 

Рідкісний 

 

Томарес Ногеля 
Tomares nogelii 
(Herrich-Schäfer, 
1851) 

Румунія, Молдова, Мала та Передня 
Азія, Близький Схід. В Україні 
поширений у Дніпропетровській, 
Запорізькій, Херсонській обл., а 
також у сх. частині Гірського Криму. 
Популяції у Полтавській та Одеській 
обл., вірогідно, зникли. 

 

Не здійснювалися. 
Доцільно створити 
ентомологічні 
заказники у 
Дніпропетровській та 
Запорізькій обл., 
інвентаризувати місця 
перебування виду та 
забезпечити їх охорону 

Вразливий 

 
Плазуни 

Полоз 
жовточеревий, 
каспійський 
Hierophis caspius 
(Gmelin, 1789) 

Від Угорщини і Балканського п-ва до 
Кавказу, Малої Азії і пн.-зх. 
Казахстану. В Україні поширений у 
степовій зоні та Кримських горах, де 
піднімається до висоти 1000 м н. р. 
м. Охоче заселяє антропогенні 
біотопи, особливо кам’янисті 
пасовища, закинуті кар’єри, руїни, 
трапляється у населених пунктах. 

Вид перебуває під 
особливою охороною 
Бернської конвенції 
(додаток ІІ). Мешкає у 
11 ПЗ і НПП України 
та у ряді заказників і 
регіональних 
ландшафтних парків (у 
багатьох з них є 
звичайним видом). 
Зважаючи на 
толерантність виду до 
антропогенних 
ландшафтів, за умов 
збереження місць 
перебування і 

Вразливий 
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припинення знищення 
змій нема потреби у 
розведенні виду. 

Полоз 
сарматський, 
Палласів Elaphe 
sauromates (Pallas, 
1814) 

Від сх. частини Балканського п-ва до 
Малої Азії і зх. Казахстану. В 
Україні поширений на пд. степової 
зони та у Гірському Криму. 

 

Вид перебуває під 
особливою охороною 
Бернської конвенції 
(додаток ІІ). 
Охороняється у 8 ПЗ і 
НПП України, у 5 з 
них є досить 
звичайним видом. 
Бажаним є 
розширення заповідної 
мережі. Дієвим 
заходом для 
підвищення 
чисельності виду є 
збільшення його 
кормової бази 
(зокрема, 
приваблювання птахів-
дуплогніздників 
шляхом розвішування 
шпаківень). За умов 
збереження біотопів і 
відсутності масового 
вилову змій нема 
потреби у штучному 
створенні популяцій 
виду у природі. 

Вразливий 

 

Ящірка зелена 
Lacerta viridis 
(Laurenti, 1768) 

Середня та Пд. Європа, пд. зх. Сх. 
Європи та пн.-зх. частина Малої 
Азії. В Україні трапляється мозаїчно 
у степовій і лісостеповій зонах 
майже виключно Правобережної 
України, а також у Закарпатті. 

 

Вид перебуває під 
особливою охороною 
Бернської конвенції 
(додаток ІІ). 
Охороняється у 
Канівському ПЗ, НПП 
«Подільські Товтри» і 
«Великий Луг», РЛП 
«Гранітно-степове 
Побужжя». Необхідне 
розширення заповідної 
мережі та боротьба з 
незаконним виловом і 
продажем ящірок. 

Вразливий 
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5. ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

Серед факторів довкілля, які ймовірно можуть зазнати впливу під час будівництва та 
експлуатації ВЕС слід виділити наступні: 

- геологічне середовище, ґрунт, земельні ресурси; 
- атмосферне повітря (хімічне забруднення, фізичні впливи); 
- водне середовище; 
- вплив на довкілля в результаті утворення відходів; 
- тваринний та рослинний світ; 
- соціальні фактори. 
Основні негативні впливи, зумовлені роботою об’єктів ВЕС (в основному – вітроагрегатів), - 

це шум, миготіння тіні, візуальний вплив, потенційний вплив на птахів та рукокрилих. 
 
Вплив на геологічне середовище, ґрунт, земельні ресурси 
Під час оцінювання впливу ВЕС на геологічне середовище має бути виявлено розміри 

допустимої зони забрудненості від викидів, характер прояву та розвитку небезпечних геологічних 
процесів (ерозії, зсувів, карсту, просідань). 

Під час оцінювання впливу ВЕС на геологічне середовище в період будування потрібно 
врахувати можливий вплив зняття дернового покриву й ґрунтово-рослинного шару, протікань 
паливно-мастильних матеріалів під час заправлення землерийних і транспортних машин та 
механізмів, порушення ґрунтово-рослинного шару, зміни властивостей ґрунтового шару. 

Під час експлуатування вплив на геологічне середовище характеризує статичне навантаження 
на ґрунти установок ВЕС. 

Вплив на земельні ресурси визначають залежно від категорії та площі відведених земель для 
будування та експлуатування ВЕС у постійне та тимчасове користування. 

Загальний рівень впливу ВЕС на стан території, відведеної для будування, визначають за 
картосхемами площадки ВЕС, аналізуючи розміри споруд (установок) і баланс земельних мас, що 
переміщуються під час земельних та планувальних робіт. 

 
Вплив на атмосферне повітря 
Основний вплив ВЕС на атмосферне повітря під час будування визначають викидами 

забруднювальних речовин. 
Для характеристики джерел забрудненості атмосферного повітря складають схему розміщення 

споруд та установок. 
Характеристики джерел викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря мають 

містити: 
- назву джерела викидів небезпечних речовин; 
- назву небезпечних речовин, їхній клас небезпеки та валову кількість; 
- кількість забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферу; 
- назву та параметри застосованого пило- та газоуловлювального устатковання, ступінь 

газоочищення тощо. 
Розраховують викиди за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. 
Результати розрахунків зводять у таблиці та наносять на картографічну основу з нанесенням 

ізоліній концентрацій забруднювальних речовин. 
Під час оцінювання впливу ВЕС на атмосферне повітря в період будування потрібно врахувати 

такі можливі джерела викидів забруднювальних речовин: 
- запилювання ґрунту в процесі реконструювання та будування доріг, виконання земляних 

робіт під котловани для фундаментів під ВЕУ. встановлення щогл ЛЕП тощо; 
- буріння свердловин для встановлення щогл ЛЕП, буронабивних паль (за потреби, пристроїв 

стовпчастого фундаменту) тощо; 
- робота дорожньої, кранової та спеціальної техніки в процесі будівельних робіт; 
- рейсування вантажної техніки в процесі завезення будівельних матеріалів і переміщення 

ґрунту; 
- робота дизель-генераторів (для отримання незалежного джерела електроенергії); 



174 
 

- заправлення техніки паливом; 
- зварювальні роботи; 
- газорізні роботи; 
- мобільний бетонний завод; 
- склади інертних матеріалів (пісок, щебінь тощо); 
- бітумний котел. 
Для визначення впливу ВЕС у період будування розраховують викиди таких шкідливих 

речовин: пил неорганічний, оксиди азоту, окис вуглецю, оксид заліза, сажа, сірчистий ангідрид, гас, 
бензин нафтовий. бенз(а)пірен, формальдегід, сірководень, вуглеводи кратні С12-С19, марганець та 
його сполуки, фториди газоподібні, ванадію п'ятиокис. 

Під час експлуатування ВЕС джерел викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря 
немає. 

 
Вплив на водне ередовище 
Під час оцінювання впливу потрібно врахувати основні джерела та види впливу: 
- розміщення на водозбірній площі; 
- перепланування місцевості; 
- надходження поверхневих стоків у рельєф місцевості (водозбірну площу водних об’єктів); 
- господарсько-побутові стоки. 
Під час експлуатування офшорних ВЕС оцінюють процеси ерозії морського дна біля 

фундаментів ВЕУ та вздовж прокладених підводних кабелів. 
Під час експлуатування материкових ВЕС джерел впливу на водне середовище немає. 
 
Утворення відходів 
Для оцінювання впливу відходів на навколишнє середовище потрібно підготувати їх 

характеристику, зазначивши місця утворення, спосіб видалення, клас небезпеки, кількості та фізико-
хімічні властивості. 

Під час оцінювання впливу ВЕС у період будування потрібно враховувати такі джерела 
утворення відходів: загальнобудівельна техніка, будівельний майданчик, земляні роботи, доставляння 
та зберігання вантажів, закладання фундаментних основ, прокладання ЛЕП, монтування ВЕУ. 

Під час визначання переліку утворюваних відходів потрібно врахувати: 
а) утворення під час технічного обслуговування техніки безпосередньо на об’єкті будування 

таких відходів: 
1) оливи моторні відпрацьовані; 
2) оливи трансмісійні відпрацьовані; 
3) оливи гідравлічні відпрацьовані, які не містять галогенів; 
4) відходи твердих виробничих матеріалів, забруднені нафтовими та мінеральними жировими 

продуктами (фільтри оливові відпрацьовані); 
5) обтиральний матеріал, забруднений оливами (вміст олив 15 % і більше); 
б) утворення на будівельному майданчику таких відходів: 
1) сміття будівельне — під час будівельно-монтувальних робіт; 
2) сміття від побутових приміщень організацій несортоване (крім великогабаритного), харчові 

відходи кухонь і організацій громадського харчування несортовані, відходи кухонь і приміщень 
громадського харчування, господарсько-побутові стоки — у процесі життєдіяльності працівників, 
функціонування їдальні та прибирання побутових приміщень; 

3) оливи моторні відпрацьовані, відходи твердих виробничих матеріалів, забруднені 
нафтовими та мінеральними жировими продуктами (фільтри оливові відпрацьовані), обтиральний 
матеріал, забруднений оливами (вміст олив 15 % і більше) – у процесі встановлення дизель-
генераторів; 

в) утворення на всіх етапах будівництва під час земельних робіт таких відходів: 
1) відходи деревини від лісорозробок; 
2) ґрунт, що утворився під час землерийних робіт, не забруднений небезпечними речовинами; 
г) утворення в результаті доставляння та тимчасового зберігання вантажів для будівництва 
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таких відходів: 
1) відходи споживання на виробництві, подібні комунальним (сміття від прибирання 

складських приміщень); 
2) відходи тари; 
д) утворення від закладання фундаментних основ для встановлення ВЕУ таких відходів: 
1) лом чорних металів несортований; 
2) залишки й огарки сталевих зварювальних електродів; 
3) бій бетонних виробів, відходи бетону у вигляді кусків; 
4) лом і відходи чорних металів із домішками чи забруднені небезпечними речовинами; 
е) утворення від прокладання ЛЕП відходів ізольованих проводів і кабелів; 
є) утворення під час монтування ВЕУ в процесі облаштування монтувальних майданчиків 

відходів бою залізобетонних виробів, відходів залізобетону у вигляді кусків; 
ж) утворення під час технічного обслуговування монтувальної техніки безпосередньо на 

об'єкті будівництва таких відходів: 
1) оливи моторні відпрацьовані; 
2) оливи трансмісійні відпрацьовані; 
3) оливи гідравлічні відпрацьовані, які не містять галогенів; 
4) відходи твердих виробничих матеріалів, забруднені нафтовими та мінеральними жировими 

продуктами (фільтри оливові відпрацьовані); 
5) обтиральний матеріал, забруднений оливами (вміст олив 15 % і більше). 
Під час оцінювання впливу ВЕС у період експлуатування потрібно розглядати такі джерела 

утворення відходів: робота працівників у РЕВ та ЦПК, ТО та ремонт ВЕУ, експлуатування системи. 
Під час визначання переліку утворюваних відходів у період експлуатування потрібно 

врахувати: 
а) утворення в процесі життєдіяльності працівників, прибирання побутових приміщень РЕВ, 

освітлення приміщень РЕВ і ЦПК таких відходів: 
1) сміття від побутових приміщень організацій несортоване (крім великогабаритного); 
2) ртутних ламп, люмінесцентних ртутовмісних трубок відпрацьованих; 
б) утворення під час робіт із технічного обслуговування та ремонту ВЕУ таких відходів: 
1) оливи трансмісійні відпрацьовані; 
2) оливи гідравлічні відпрацьовані, які не містять галогенів; 
3) відходи твердих виробничих матеріалів, забруднені нафтовими та мінеральними жировими 

продуктами (фільтри оливові відпрацьовані); 
4) обтиральний матеріал, забруднений оливами (вміст олив 15 % і більше); 
5) акумулятори свинцеві відпрацьовані непошкоджені; 
6) лом чорних металів несортований; 
7) лом і відходи, що містять сплави кольорових металів. 
Точні види відходів від експлуатування ВЕУ залежать від конкретної моделі вітрогенераторів. 
Під час робіт із ТО та ремонту кабельних і повітряних ліній електропередач, устаткування 

трансформаторних підстанцій із заміною трансформаторних олив, ізоляторів, різних вимикачів, 
рубильників, запобіжників можуть утворюватися такі відходи: 

1) оливи трансформаторні відпрацьовані, які не містять галогенів, поліхлоровані дифеніли й 
терфеніли; 

2) відходи ізольованих проводів і кабелів; 
3) керамічні вироби, що втратили спожиткові властивості; 
4) лом чорних металів несортований; 
5) лом і відходи, що містять сплави кольорових металів. 
 
Акустичний вплив 
Під час оцінювання акустичного впливу враховують такі джерела впливу: 
1) під час будування — будівельне устатковання, використовуване для облаштування під’їзних 

доріг, вирівнювання ґрунту, виконання буропідривних робіт (для фундаментів веж), будівництва 
допоміжних споруд, розчищування та відновлювання рослинності; 
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2) під час експлуатування — ВЕУ та групові підсилювальні підстанції. 
Шумові характеристики ВЕУ визначають на підставі паспортних даних ВЕУ. 
Шумові характеристики групових підсилювальних підстанцій приймають як для відкритого 

розподільчого приладу. Джерело постійного шуму відкритого розподільчого приладу (ВРП) – 
трансформатори, високовольтні лінії електропередач, синхронні компенсатори. 

Усі джерела акустичного впливу картографують. 
 
Електромагнітне випромінення 
Під час оцінювання впливу ВЕС визначають можливий вплив віддзеркалення 

електромагнітних хвиль лопатями вітрових турбін на якість телевізійних і мікрохвильових 
радіопередач, навігаційних систем у районі розміщення вітрового парку ВЕС. 

Для потужних ВЕС оцінюють ймовірність зменшення вентилювання повітря в районі 
розміщення вітрового парку. 

ВЕУ не випромінюють електромагнітних хвиль у метровому та дециметровому діапазонах, 
здатних створювати перешкоди телевізійним сигналам, що транслюються в цьому діапазоні. 

 
Вплив на рослинний світ 
Оцінення впливу на рослинний світ має визначати площу вирубування лісу, висушування 

боліт, зону впливу забруднювальних речовин, які викидають у повітря, негативні наслідки, пов’язані 
з наведеними чинниками. 

Оцінення впливу ВЕС на рослинний світ передбачає виявляння змін: 
- флористичного різноманіття рослинності; 
- кількості основних (переважних), а також рідкісних та зникаючих видів рослинності; 
- структури рослинного та ґрунтового покриву на різних ділянках місцевості в зоні впливу; 
- співвідношення площ, зайнятих різними видами рослинності; 
- меж рослинних уфуповань та розмірів ділянок, що піддаються підтопленню, заболочуванню, 
висушуванню. 
 
Вплив на тваринний світ 
Оцінення впливу ВЕС на стан тваринного світу потребує визначення змін: 
- у складі тваринного світу й гідрофауни; 
- параметрів середовища існування, кількості та розмірів популяцій тваринного світу; 
- характеру експлуатування промислових тварин, птиці, риб. 
Вплив ВЕС на тваринний світ під час будування визначають за такими групами чинників: 

зміна ареалу перебування, безпосередній вплив на види та чисельність, біологічне забруднення, зміна 
шумового фону. 

Вплив ВЕС на тваринний світ піл час експлуатування визначають за такими групами 
чинників: фізичний вплив під час зіткнення з турбінами, лопатями та вежами; порушення ареалів 
перебування; порушення шляхів мігрування птахів. 

Вплив будівництва площадки ВЕС на життєдіяльність кажанів  
На території майбутнього парку ВЕС відсутні природні утвори, котрі могли б 

використовуються кажанами для днювання, виводу потомства і зимівлі. 
Основними місцями зосередження кажанів являються населені пункти, заселеність яких 

залежить від наявності дуплистих дерев, зручних для поселення споруд, зокрема, багатоповерхових 
будинків, та прісних водойм. Стовбури дерев у лісосмугах, які ще подекуди залишились після 
несанкціонованих рубок, не досягли габітусу достатнього для утворення порожнин придатних для 
схованок.  

Видовий склад кажанів, визначений за спектрограмами їх звуків, складає 38,4% від відомих 
для України та 66,7% від зареєстрованих в Одеській області. Їх фауна представлена широко 
розповсюдженими в Україні таксонами, яких відносять до групи дендрофілів та синантропів. 
Відсутність природних і штучних схованок для троглофілів виключає потенційний негативний вплив 
будівництва на види охоронної категорії «зникаючі». 

З погодними умовами тісно пов'язані міграційні хвилі. Низькі температури, сильний вітер і 
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дощ можуть призупинити літну активність. 
Під час сезонних міграцій рукокрилі летять розосереджено і здатні обминати технічні засоби 

будівництва.  
Отже, відповідно до «Звіту з моніторингу міграції птахів та кажанів восени, кормової 

активності кажанів у межах площадки Дністровської ВЕС» та «Експертного висновоку та 
наукового звіту з оцінки впливу будівництва та експлуатації площадки Дністровської ВЕС на 
природні комплекси довкілля, рослинність, сезонні орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, 
кажанів за рекомендаціями Шотландського Фонду Природної Спадщини (Scottish Natural Heritage) 
та інших міжнародних документів у межах Білгород-Дністровського району Одеської області», 
підготовлних Громадською екологічною організацією «ЛАГУНА» за співпрацею з Азово-
Чорноморською міжвідомчою орнітологічною станціэю, ННЦ «Біорізноманіття», Науково-
дослідним інститутом біорізноманіття наземних та водних екосистем України Мелітопольського 
державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, процес спорудження ВЕС не 
передбачає негативного впливу на стан популяції кажанів, як місцевої популяції, так і 
трансконтинентальних мігрантів. 

Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією площадки ВЕС на кажанів 
за міжнародними стандартами 

1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
1 а – викиди шкідливих речовин. У відкритому просторі концентрація полютантів не більше, 

ніж у індустріальних центрах з високим рівнем забрудненості повітря, де кажани мешкають 
постійно. Крім того, під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть перевищувати 
припустимі норми завдяки відсутності стаціонарних джерел забруднення та відносно короткому 
періоду будівельних робіт. Негативний вплив на мігруючих кажанів відсутній. 

1 b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Періоди добової активність будівельників 
і кажанів можуть не збігатися. Люди і кажани співіснують у великих містах, де рух не припиняється 
цілодобово. В прилеглих зонах є не менші джерела шуму (населені пункти, сільськогосподарська 
техніка, автомобільні дороги). Відлякування візуальними ефектами, судячи з того, що тварин 
реєстрували повсюдно, не є загрозливим і вплив цих факторів на кажанів–резидентів та мігрантів 
принаймні незначний.   

1 c – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Простору на майданчиках 
цілком вистачає для обминання перешкод. Крім того, незначна щільність розміщення робочих 
майданчиків та обладнання не перешкоджає кормовим перельотам кажанів, через велику загальну 
площу майданчика ВЕС і значні відстані між вітроагрегатами. Негативний вплив на мігруючих 
кажанів відсутній. 

1d – втрата місць розмноження. Всі схованки кажанів, де вони днюють і виводять потомство, 
знаходяться у населених пунктах і господарських спорудах серед агроценозу. Якщо ті не підлягають 
ліквідації у процесі будівництва, то місця розмноження не втрачаються.  

1 e – втрата окремих індивідуумів окремих видів. Простору на майданчиках цілком вистачає 
для обминання перешкод тваринами, які володіють ехолокацією. Як правило кормові міграції 
реєструвалися на висотах не більше 20 м і цей висотний інтервал є безпечним для кажанів. Мігранти 
представлені широко розповсюдженими видами і втрата індивідуумів, яка так чи інакше відбувається 
у природі, не призведе до критичного стану популяцій у цілому. Негативний вплив на мігруючих 
кажанів характеризується як низький. 

2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
2 а – тривале зайняття території та зміна характеристик території. Оскільки територія 

майданчика ВЕС представлена майже виключно агроценозом (рілля, перелоги), тому створення 
незначних за площею локальних інфраструктур на території ВЕС не є загрозливим для переміщень 
кажанів. Техніка та персонал, які нетривалий проміжок часу працюватимуть на будівництві, 
створюють несуттєве антропогенне навантаження на кажанів (технологічні роботи на площадці 
можуть не збігатись у добовому аспекті з їх активністю). Негативний вплив на кажанів-резидентів і 
мігрантів практично відсутній.  

2 b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Простору на площадці ВЕС та в 
буферних зонах цілком вистачає для обминання перешкод тваринами, які володіють ехолокацією і 
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легко маневрують серед перешкод. Негативний вплив на мігруючих кажанів відсутній. 
2 с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Кажани не мають усталеного вузького 

кормового перелітного коридору і легко обминають перешкоди. На території ВЕС не проходять 
шляхи інтенсивних транзитних міграцій. Негативний вплив на мігруючих кажанів характеризується 
як низький. 

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
3 а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла. 
Як показали спостереження на працюючий Ботіївській ВЕС (Запорізька обл.), кажани не 

уникали повітряного простору під діючими вітроагрегатами, тому нема підстав вважати вплив цих 
факторів негативним.  

3 в – додаткове освоєння території. Потенційно кажани можуть використовувати для денних 
схованок різні ніши у конструкціях ВЕС та будівлях інфраструктури, якщо такі існують. Вплив 
можна оцінити як позитивний. 

3 с – турбування внаслідок нічного освітлення. Кажани, з одного боку, уникають світла, а з 
другого – полюють поряд з ліхтарями, які світлом приваблюють комах. Негативний вплив на кажанів 
низький. 

3 d – зіткнення з вітроенергетичними установками. Низька чисельність кажанів в місцевому 
угрупуванні, розосередженість тварин під час кормових і трансконтинентальних переміщень над 
території ВЕС дають підстави вважати вплив такого фактора як низький, але для підтвердження чи 
спростування цього необхідні моніторингові спостереження у процесі експлуатації ВЕС. 

 
Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією площадки Дністровської 

ВЕС під час міграцій птахів 
Територія майданчика ВЕС представлена виключно антропогенними біотопами (с/г угіддя, 

лісосмуги), тому створення незначної за площею інфраструктури не є загрозливим для кормових 
скупчень та кормових переміщень птахів, оскільки більша частина території ВЕС залишається без 
змін. Техніка та персонал, які незначний проміжок часу працюватимуть на будівництві, створюють 
несуттєве антропогенне навантаження на птахів. Більш значним фактором зміни середовища 
(щорічні сівозміни), є сільськогосподарська діяльність. 

Аналіз польових досліджень вказує на відсутність даних про міграційні скупчення птахів та 
міграційні зупинки в межах площадки майбутньої ВЕС. Щодо кормових мігрантів, то обліковані види 
характеризуються широким розповсюдженням та спроможністю без перешкод маневрувати 
територією. Крім того, виходячи з приблизних розмірів площадки ВЕС, та періоду максимальної 
чисельності облікованих птахів восени, щільність птахів складає не більше 0,30 особини/га (в 
періоди пікових міграцій). В інші періоди міграцій середні показники щільності птахів складають 
0,15 ос./га. Навесні щільність птахів в середньому складає 0,12 ос./га. 

Технічні характеристики вітроагрегатів створюють загрозу внаслідок руху ротора для 
мігруючих птахів, які летять в інтервалі 50-200 м. 

Переважна більшість птахів на території передбаченній під розміщення ВЕС за даними 
натурних спостережень летіла на висотах до 50 м (домінують висоти до 25 м). В основному це 
жайворонки, шпаки, плиски, які просуваються лісосмугами, або відкритими ландшафтами на 
невеликій висоті. 

Беручи до уваги значні фізичні розміри площадки ВЕС та кількість вітрових агрегатів, для 
певних видів (переважно горобцеподібні) існує ймовірність незначних змін для їх сезонного 
розміщення та кормових переміщень. Негативний вплив на мігруючих птахів оцінюється як низький. 

Негативний вплив на птахів Червоної книги України з боку площадки ВЕС в міграційний 
період незначний завдяки тому, що гідрофільні види (пелікан рожевий – Pelecanus onocrotalus) 
зустрічаються виключно на акваторії Дністровського лиману, а лунь польовий (Circus cyaneus) та 
канюк степовий (Buteo rufinus) мають одиничну чисельність. 

Можливість зустрічей рідкісних видів доволі мала; негативні впливи на них з боку ВЕС дуже 
низькі. Це пов’язано з тим, що хижі птахи безпечно оминають опори електричних мереж, інші 
висотні споруди і для них не характерні нічні міграції. 

Підвищені ризики для цих видів птахів можуть бути тільки при туманах та інших 
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несприятливих погодних умовах. Використання казаркою червоноволою (Rufibrenta ruficollis) та 
сірим журавлем (Grus grus) площадки ВЕС як кормової території обмежено через значний 
антропогенний вплив (автостради, населені пункти, сільськогосподарські підприємства, інтенсивна 
сільськогосподарська діяльність). Відповідно до висновків наукових співробітників, можливість 
зустрічей луня степового (Circus macrourus), луня польового (Circus cyaneus) та канюка степового 
(Buteo rufinus) зовсім мала внаслідок значного антропогенного впливу та вкрай низької чисельності 
птахів. Негативний вплив з боку ВЕС оцінюється як низький. 

Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією площадки Дністровської 
ВЕС під час осінньої міграції за міжнародними стандартами 

1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть 

перевищувати припустимі норми завдяки відсутності стаціонарних джерел забруднення та короткого 
періоду будівельних робіт. Негативний вплив на мігруючих птахів відсутній. 

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Фактор відлякування шумом практично 
відсутній, завдяки  відсутності на території площадки ВЕС значних за чисельністю міграційних 
скупчень. Кормові мігранти мобільно переміщуються територією і мають значні площі 
альтернативних кормових територій поза нею. В прилеглих зонах є більші джерела шуму 
(сільськогосподарська техніка, місцеві автомобільні дороги). Крім цього, у птахів, які обліковані на 
площадці ВЕС, кормові території більш пов’язані із сівозмінами, ніж з проектними роботами. 

Відлякування візуальними ефектами не є загрозливим, тому вплив цих факторів 
характеризується на птахів як низький. На наш погляд, дія цього фактора на період міграцій буде 
зменшувати ризики щодо негативного впливу ВЕС на птахів. 

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри проектної 
площадки Дністровської ВЕС досить великі, що дозволить птахам безперешкодно оминати робочі 
майданчики з розташованим на них обладнанням в період будівництва. Крім того, незначна щільність 
розміщення робочих майданчиків та обладнання не перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, 
через велику загальну площу площадки ВЕС і значні відстані між вітроагрегатами. Як показали 
власні спостереження на вже працюючих вітропарках, птахи швидко звикають до побудованих 
ВЕС. Тому даний негативний вплив в період будівництва на мігруючих птахів низький, а в період 
експлуатації ВЕС він відсутній. 

1d – втрата місць розмноження. Негативний вплив на транзитних мігруючих птахів відсутній, 
а для кормових мігрантів він низький. Для тих видів, які по закінченню міграції залишаються на 
гніздуванні в межах Дністровської ВЕС, втрата місць розмноження не є суттєвою. Низька щільність 
гніздування птахів, незначний видовий склад дасть можливість без перешкод обирати місця 
гніздування на побудованій площадці ВЕС. Незначна втрата місць гніздування через будівництво 
ВЕС, носитиме не суцільний, а мозаїчний характер, залишаючи більшу частину території ВЕС для 
вільного вибору місць гніздування. Негативний вплив даного фактора оцінюється як низький. 

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. В межах Дністровської ВЕС 
зустрінуті канюк степовий (Buteo rufinus), лунь польового (Circus cyaneus), сова болотяна (Asio 
flammeus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) тобто чисельність вкрай низька. Решта видів 
належать до групи водно-болотних птахів і були зареєстровані в межах акваторій водойм на 
прилеглих територіях. 

Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах 
Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує. 

Можливість зустрічей рідкісних видів є доволі малою через розташування вітрового парку 
вздовж автомобільної дороги, та великої кількості населених пунктів. При реєстрації видів на 
території площадки ВЕС, негативні впливи на них з боку ВЕС дуже низькі. Це пов’язано з тим, що 
рідкісні хижі птахи добре орієнтуються на прольоті відносно існуючих на прилеглих територіях опор 
електричних мереж, інших висотних споруд і не характеризуються міграційними переміщеннями 
вночі. Інші обліковані рідкісні види прив’язані до коловодних біотопів, у межах яких проходять 
основні їх транзитні переміщення та кормові міграції. Негативний вплив з боку ВЕС оцінюється як 
низький. 

2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
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2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія 
площадки ВЕС представлена здебільшого антропогенними типами біотопів (с/г угіддя, перелоги, 
лісосмуги), то створення незначної за площею інфраструктури території площадки ВЕС не буде 
загрозливим для скупчень та кормових переміщень птахів, оскільки більша частина території ВЕС 
залишиться без змін. Техніка та персонал, які незначний проміжок часу працюватимуть на 
будівництві, створюватимуть несуттєвий антропогенний вплив на птахів. 

Аналіз польових досліджень вказує на відсутність даних про значні транзитні міграційні 
переміщення та зупинки птахів у межах площадки ВЕС. Щодо кормових мігрантів, то обліковані 
види характеризуються широким їх поширенням та спроможністю без перешкод маневрувати 
територією. Негативний вплив на мігруючих птахів низький, а під час поетапного та швидкого 
будівництва вітроагрегатів – відсутній. 

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для мігруючих птахів 
вертикальні конструкції є сигналом для короткочасної зміни курсу, а велика площа вітропарку 
дозволяє зробити це без перешкод. Крім того, незначна щільність розміщення робочих майданчиків 
та обладнання не перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу ВЕС і 
значні відстані між вітроагрегатами. Поруч з площадками проходять лінії електричних мереж. 
Спеціальні спостереження не виявили негативного впливу на мігруючих птахів як з боку 
вертикальних конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти). Негативний вплив на 
мігруючих птахів оцінюється як низький. 

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Технічні характеристики вітроагрегатів 
створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять в інтервалі 50-150 м. 

Загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів говоре про те, що 92,9 
% всього орнітокомплексу восени 2017 р зареєстрована на висотах до 50 м, що безпечно з точки зору 
можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів. Враховуючи технічні 
характеристики вітрових установок, небезпечними є висоти від 50 до 200 м. Науковці констатують, 
що потенційно небезпечні висоти птахи за їхніми спостереженнями не використовували, однак 
вірогідність цього явища доволі висока, тому оцінено ними як середній рівень впливу. 

До групи птахів, які потрапили в групу ризику входять такі масові багаточисельні види як 
шпак (Sturnus vulgaris), мартин звичайний (Larus ridibundus) популяції яких стабільні, види поширені 
всім регіоном. 

Якщо припустити, що якась частка міграційних зграй потрапить в небезпечні висотні 
інтервали, то ймовірність таких випадків та чисельність птахів будуть низькими. Багаторічні 
спостереження за транзитним прольотом птахів (гуси, качки, журавлі, чаплі, плиски) на діючих ВЕС 
свідчать про традиційні висоти або до 50 м, або у 200 і більше метрів. Птахи при цьому не 
зупиняються в межах ВЕС. 

Виходячи з сумарного аналізу висот міграцій, можливо констатувати, що вони не є 
загрозливими для птахів і вплив ВЕС на останніх оцінюється як низький, лише в окремих випадках 
може сягати середнього. 

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
3а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла. 
Технічні характеристики вітроагрегатів потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху 

ротора для мігруючих птахів, які летять на висотах 50-200 м. Аналіз досліджень показує, що цей 
висотний інтервал у межах площадки ВЕС майже не використовувався. Згідно спостережень на вже 
працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактора на птахів в період міграцій. Таким чином, 
негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюється як 
низькі, а для більшості птахів, які перебувають на площадці Дністровської ВЕС, відсутні. 

3b – додаткове освоєння територій. Дія цього фактора можлива для птахів, які гніздяться в 
межах площадки. Для мігруючих птахів негативний вплив відсутній. Слід враховувати, що в 
порівнянні з впливами від ВЕС, вплив від сільськогосподарських робіт протягом року значно вище. 

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. Відсоток птахів, які мігрують вночі є 
незначним. А невеликі за чисельністю та видовим різноманіттям транзитні мігранти не відчувають 
нічного освітлення у межах площадки завдяки освітленню прилеглих селищ. Вплив даного фактора 
оцінюється як дуже низький. 
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3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за міграцією 
восени 2017 року, а саме таких важливих аспектів як загальна чисельність птахів, динаміка 
інтенсивності прольоту, характеристика висоти та напрямків міграції, добова активність, науковці, 
згідно з проведеними дослідженнями констатували, що негативний вплив на мігрантів є низьким, в 
окремих випадках середній. 

Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної території ВЕС, 
на птахів у зимовий період 2018 року за міжнародними стандартами. 

Для розуміння можливого впливу ВЕС на птахів до розрахунку в першу чергу потрапили 
види, яких спостерігали у польоті на небезпечних висотах (понад 50 м та до 200 м). В таку групу 
потрапили 2 види, загальною чисельністю у 5 ос., або 0,29% від загальної кількості мігрантів. 

Оцінка проведена з використанням моделі Шотландського Фонду Природньої Спадщини (див. 
https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-
renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds щодо деталей стосовно методики і 
самої моделі). 

Аналізуючи отримані дані, науковці констатували, що через таку невисоку чисельність птахів 
у потенційно-небезпечній висотній зоні, вплив на птахів, які здійснюють переміщення взимку, з боку 
проектованої ВЕС мінімальний. 

1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть 

перевищувати припустимі норми, через незначну кількість техніки та обладнання, відсутність 
стаціонарних джерел забруднення та короткий період будівельних робіт. Негативний вплив на птахів 
відсутній. 

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Фактор відлякування шумом практично 
відсутній, завдяки відсутності на території площадки ВЕС значних скупчень птахів. Незначні за 
чисельністю кормові мігранти мобільно переміщуються по території, характеризуються низькою 
щільністю, короткочасним періодом перебування завдяки низькій кормовій цінності ділянок 
площадки і мають великі площі альтернативних кормових територій поза нею. Вплив цих факторів 
характеризується як низький. 

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Вплив цього фактору в 
зимовий період оцінюється як низький, а в період експлуатації ВЕС він відсутній. 

1d – втрата місць розмноження. Негативний вплив даного фактору відсутній в зимовий 
період. 

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. У межах проектної території в 
зимовий період 2018 року зареєстровано 3 види: лунь польовий (Circus cyaneus) – 2 ос., орлан-
білохвіст (Haliaeetus albicilla) – 1 ос. та канюк степовий (Buteo rufinus) – 2 ос. 

Можливість зустрічей рідкісних видів є доволі малою. При реєстрації видів на території 
площадки ВЕС, негативні впливи на них з боку ВЕС дуже низькі. Це пов’язано з тим, що рідкісні 
хижі птахи добре орієнтуються на прольоті відносно існуючих на прилеглих територіях опор 
електричних мереж, інших висотних споруд і не характеризуються міграційними переміщеннями 
вночі. Негативний вплив з боку ВЕС оцінюється як низький. 

2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія ВЕС 

представлена виключно антропогенними типами біотопів (с/г угіддя, лісосмуги), то створення 
інфраструктури площадки ВЕС не є загрозливим для переміщення птахів у зимовий період. Значних 
змін у домінуючих біотопах не прогнозується завдяки планувальній структурі розміщення ВЕС. 

Вплив оцінюється як низький. 
2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для невеликої кількості птахів, 

що зустрічаються в зимовий період, і використовують під час польотів висотний коридор здебільшого 
до 50 м, цей фактор не є загрозливим (технічні характеристики вітроагрегатів потенційно можуть 
створювати загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять на висотах 51-150 м). 
Птахи швидко звикають до існуючих конструкцій, тому негативний вплив на птахів низький, а для 
більшості видів він відсутній. 

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Технічні характеристики вітроагрегатів 
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створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять в інтервалі 51-150 м. 
Загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів взимку 2018 р. 

говорить про те, що 99,7% всього орнітокомплексу зареєстровані на висотах до 50 м, що є 
безпечним з точки зору можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів. 
Небезпечними висотами летіло 0,3% від усіх зареєстрованих птахів, що дає нам результат дуже 
схожий з нашими попередніми багаторічними дослідженнями на територіях інших вітрових парків. 
Якщо навіть розширити діапазон небезпечних висот від 26 до 200 м, констатуємо що їх 
використовували близько 1,5% птахів, що оцінено нами як низький рівень впливу. 

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
3а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла. 
Негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюються 

як низькі, а для більшості птахів, які перебувають взимку на кормових територіях площадки 
Дністровської ВЕС, вони відсутні. 

3b – додаткове освоєння територій. Завдяки вкрай низькій привабливості кормових територій 
та відсутністю безпечних наземних біотопічних угруповань для ночівлі, даний фактор немає впливу 
на зимуючих птахів і характеризується як низький. 

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. Вплив даного фактору оцінюється як дуже 
низький. 

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Незначна чисельність птахів у зимовий 
період на площадці ВЕС і відсутність кормових скупчень та ночівель дає можливість прогнозувати, 
що негативний вплив на птахів буде дуже низьким. 

Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної території ВЕС, 
під час весняної міграції птахів за міжнародними стандартами 

Для розуміння можливого впливу ВЕС на птахів до розрахунку в першу чергу потрапили 
види, яких ми спостерігали у польоті на небезпечних висотах (понад 50 м та до 200 м). В таку групу 
потрапили 3 види, загальною чисельністю у 17 ос., або 0,83% від загальної кількості мігрантів. 

Оцінка проведена з використанням моделі Шотландського Фонду Природньої Спадщини (див. 
https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-
renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds щодо деталей стосовно методики і 
самої моделі). 

Аналізуючи отримані дані, науковці констатували, що через таку невисоку чисельність птахів 
у потенційно-небезпечній висотній зоні, вплив на весняних мігрантів з боку проектованої ВЕС 
мінімальний. 

1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть 

перевищувати припустимі норми завдяки відсутності стаціонарних джерел забруднення та короткому 
періоду будівельних робіт. Негативний вплив на мігруючих птахів відсутній. 

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Фактор відлякування шумом практично 
відсутній, завдяки  відсутності на території площадки ВЕС значних за чисельністю міграційних 
скупчень. Кормові мігранти мобільно переміщуються проектною територією і мають значні площі 
альтернативних кормових ділянок поза нею. В прилеглих зонах є більші джерела шуму 
(сільськогосподарська техніка, місцеві автомобільні дороги). Крім цього, у птахів, які обліковані на 
площадці ВЕС, кормові території більш пов’язані із сівозмінами, ніж з проектними роботами. 

Відлякування візуальними ефектами не є загрозливим, тому вплив цих факторів 
характеризується на птахів як низький. Науковці стверджують, що дія цього фактору на період 
міграцій буде зменшувати ризики щодо негативного впливу ВЕС на птахів. 

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри площадки 
Дністровської ВЕС досить великі, що дозволить птахам безперешкодно оминати робочі майданчики з 
розташованим на них обладнанням в період будівництва. Територія, яка буде зайнята під час 
будівництва робочими майданчиками та обладнанням, складає приблизно 0,4 % від загальної площі 
площадки ВЕС. Крім того, незначна щільність розміщення робочих майданчиків та обладнання не 
перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу площадки ВЕС і значні 
відстані між вітроагрегатами. Як показали власні спостереження науковців на вже працюючих ВЕС у 
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Запорізькій та Херсонський областях, птахи швидко звикають до побудованих ВЕС. Тому даний 
негативний вплив в період будівництва на мігруючих птахів низький, а в період експлуатації ВЕС він 
відсутній. 

1d – втрата місць розмноження. Негативний вплив на транзитних мігруючих птахів відсутній, 
а для кормових мігрантів він низький. Для тих видів, які по закінченню міграції залишаються для 
гніздування в межах Дністровської ВЕС, втрата місць розмноження не є суттєвою. Низька щільність 
гніздування птахів, незначний видовий склад дасть можливість без перешкод обирати місця 
гніздування на вже побудованій площадці ВЕС. Незначна втрата місць гніздування через будівництво 
ВЕС, носитиме не суцільний, а мозаїчний характер, залишаючи більшу частину території ВЕС для 
вільного вибору місць для гніздування. Крім того, більшість облікованих на гніздуванні видів є 
звичайними та широко поширеними в регіоні, з високою їх чисельністю. Негативний вплив даного 
фактору оцінюється як низький. 

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. Навесні 2018 р. на проектній 
території були зареєстровані 2 рідкісних види птахів (лунь польовий – Circus cyaneus та кулик-сорока 
– Haematopus ostralegus). 

Можливість зустрічей рідкісних видів є доволі малою. При реєстрації видів на території 
площадки ВЕС, негативні впливи на них з боку ВЕС дуже низькі. Це пов’язано з тим, що хижі птахи 
добре орієнтуються на прольоті відносно існуючих на прилеглих територіях опор електричних 
мереж, інших висотних споруд і не характеризуються міграційними переміщеннями вночі. Інші 
рідкісні види, які можуть бути зустрінуті на проектній території, прив’язані здебільшого до 
коловодних біотопів, у межах яких проходять основні їх транзитні переміщення та кормові міграції. 
Негативний вплив з боку ВЕС оцінюється як низький. 

2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія 

площадки ВЕС представлена виключно антропогенними типами біотопів (сільськогосподарські 
угіддя, лісосмуги), то створення незначної за площею інфраструктури території площадки ВЕС не 
буде загрозливим для скупчень та кормових переміщень птахів, оскільки більша частина території 
ВЕС залишиться без змін.  

Аналіз польових досліджень вказує на відсутність даних про значні міграційні скупчення 
птахів та міграційні зупинки в межах площадки ВЕС. Щодо кормових мігрантів, то обліковані види 
характеризуються широким їх поширенням та спроможністю без перешкод маневрувати територією. 
Негативний вплив на мігруючих птахів низький. 

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для мігруючих птахів 
вертикальні конструкції є сигналом для короткочасної зміни курсу, а велика площа вітропарку 
дозволить зробити це без перешкод. Крім того, незначна щільність розміщення обладнання не 
перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу ВЕС і значні відстані 
між вітроагрегатами. Поруч з площадками проходять потужні лінії електричних мереж. Спеціальні 
спостереження не виявили негативного впливу на мігруючих птахів як з боку вертикальних 
конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти). Негативний вплив на мігруючих 
птахів оцінюється як низький. 

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Технічні характеристики вітроагрегатів 
створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять в інтервалі 51-150 м. 

Більшість зареєстрованихпід час точкових та маршрутних обліків на весняній міграції 2018 р. 
птахів (2045 ос., або 99,17%), використовували висоти до 50 м. За період спостережень на проектній 
території навесні 2018 року у висотному інтервалі 51-150 м, який може бути загрозливим для 
перельотів територією Дністровської ВЕС, обліковано лише 17 ос. птахів (0,83%) (рис. 7.4). 

Тобто, якщо якась частка міграційних зграй, або поодинокі особини, і потрапляє в небезпечні 
висотні інтервали, то ймовірність таких випадків та чисельність птахів є вкрай низькими. Багаторічні 
спостереження за транзитним прольотом птахів (гуси, качки, журавлі тощо) свідчать про традиційні 
висоти у 150-200 і більше метрів. Птахи при цьому не зупиняються безпосередньо в межах 
Дністровської ВЕС. 

Виходячи з сумарного аналізу висот міграцій, можливо констатувати, що вони не є 
загрозливими для птахів і вплив ВЕС на останніх оцінюється як низький. 
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3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
3а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла. 
Технічні характеристики вітроагрегатів потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху 

ротора для мігруючих птахів, які летять на висотах 51-150 м. Аналіз досліджень показує, що цей 
висотний інтервал навесні 2018 року в межах площадки ВЕС майже не використовувався. За нашими 
спостереженнями на вже працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактору на птахів в період 
міграцій. Таким чином, негативні впливи внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків 
світла оцінюється як низькі, а для більшості птахів, які перебувають на площадці Дністровської 
ВЕС, відсутні. 

3b – додаткове освоєння територій. Дія цього фактору можлива лише для птахів, які гніздяться 
в межах площадки. Для мігруючих птахів негативний вплив відсутній. Слід враховувати, що в 
порівнянні з впливами від ВЕС, сільськогосподарські роботи протягом року значно вище. 

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. Відсоток птахів, які мігрують вночі є 
незначним. А невеликі за видовим різноманіттям транзитні мігранти не відчуватимуть нічного 
освітлення в межах площадки завдяки освітленню прилеглих селищ. Вплив даного фактору 
оцінюється як дуже низький. 

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за міграцією 
навесні 2018 року, а саме таких важливих аспектів як загальна чисельність птахів, динаміка 
інтенсивності прольоту, характеристика висоти та напрямків міграції, добова активність, 
констатуємо, що негативний вплив на мігрантів був дуже низький. Крім того, власні спостереження 
науковців під час експлуатації першої та другої черг вже побудованої Ботієвської ВЕС, не виявили 
фактів зіткнення птахів з вітроенегретичними установками. 

Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної площадки ВЕС, 
на птахів у гніздовий період 2018 р. за міжнародними стандартами 

1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть 

перевищувати припустимі норми через незначну кількість техніки та обладнання, а також відсутність 
стаціонарних джерел забруднення. Негативний вплив на птахів, що гніздяться, відсутній. 

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Перебування в межах площадки техніки 
та людей, а також шум, який вони спричиняють, може мати незначний негативний вплив на птахів, 
якщо ця діяльність здійснюється в межах гніздових ділянок, або поблизу них. Це, насамперед 
актуально для жайворонків та птахів лісосмуг (сорока – Pica pica, боривітер – Falco tinnunculus). Дія 
цього фактору знижується через наявність альтернативних місць гніздування не тільки у межах 
площадки проектованої ВЕС, а й поряд (навіть більш придатних, ніж на території ВЕС), що дає 
можливість птахам обирати безпечні території, тому немає підстав говорити про негативний 
вплив цього фактору, який оцінений як дуже низький. 

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри площадки 
ВЕС відносно великі, що дозволить птахам безперешкодно оминати робочі майданчики з 
розташованим на них обладнанням, та обирати безпечні гніздові території. Щільність гніздування 
птахів дуже низька, тому потурбована кількість птахів буде незначною. В цілому негативний вплив 
характеризується як низький. 

1d – втрата місць розмноження. Площадка для будівництва вітроагрегату становить 400 м2, або 
20 х 20 м. Гніздова територія жайворонків, як типових мешканців площадки ВЕС, набагато більша (в 
середньому на 1 км маршруту зустрічались в гніздовий період 1-2 ос.). Крім того, щільність 
розміщення гнізд на площадці у 2018 році становила близько 0,1-0,2 гнізда/га, яка характеризується 
як дуже низька. Ці показники не є загрозливими не тільки через мізерну площу, але й через 
особливості гніздування птахів. Всі вони є масовими, поширеними в регіоні.  

Констатуємо, негативний вплив оцінюється, як низький. 
1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. У 2018 році в межах площадки 

Дністровської ВЕС гніздування було доведено тільки для 1 рідкісного виду птахів – совки Otus scops, 
але чисельність її гнізд була незначною (1 гніздо). Гніздування сиворакші (Coracias garrulus) не 
доведено, але припустимо; інші види з Червоної книги України можуть бути зустрінуті на прилеглих 
територіях. Можливість втрати окремих видів, що охороняються, яка обумовлена будівництвом ВЕС, 
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вкрай низька, а для коловодних птахів цієї загрози не існує. Негативний вплив оцінюється, як 
низький. 

2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Зміна характеристик 

середовища подібна до вже існуючих ліній електричних мереж, які не принесли значних змін на 
природних територіях. Обладнання буде розташоване мозаїчно, не створюючи бар’єри. Через ці 
чинники, негативний вплив від тривалого зайняття території та зміни характеристик середовища 
мінімальний, а беручи до уваги здібність птахів пристосовуватись до змін середовища, для більшості  
видів він відсутній, оскільки існують значні альтернативні місця для гніздування (основні місця 
гніздування знаходяться на прилеглих територіях). Негативний вплив оцінюється  як низький. 

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для птахів, що гніздяться, 
вертикальні конструкції є сигналом для вибору іншого місця для гніздування, а велика площа 
вітропарку дозволить зробити це без перешкод. Крім того, поруч з площадкою проходить 
високовольтна лінія електричних мереж. Спеціальні спостереження не виявили негативного впливу 
на птахів як з боку вертикальних конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти). 
Негативний вплив на птахів в гніздовий період низький. 

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. В гніздовий період, коли не стоїть завдання 
подолати великі відстані, і птахи переходять у стан підвищеної обережності, висоти перельотів 
стають меншими, і характеризуються інтервалом до 25 м. Відстані між агрегатами (500-800 м і 
більше) буде достатньо для того, щоб не створювати лінійних бар’єрів. Місцеві птахи швидко 
звикають до існуючих конструкцій, тому негативний вплив на них низький, а для більшості видів, що 
гніздяться, він відсутній. 

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
3а – відлякування внаслідок руху ротора, миготіння тіней, відблисків світла. Технічні 

характеристики вітроагрегатів створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які 
летять на висотах 51-150 м. Аналіз досліджень в період гніздування птахів показує, що цей висотний 
інтервал у межах площадки ВЕС птахи не використовують. За нашими спостереженнями на вже 
працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактору на гніздові комплекси птахів. Таким чином, 
негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюються як 
низькі, а для більшості птахів, які перебувають на гніздуванні і кормових територіях на площадці 
Дністровської ВЕС, вони відсутні. 

3b – додаткове освоєння територій. Оскільки при будівництві ВЕС не відбудеться значних змін 
домінуючих ландшафтів, то гніздова ємність біотопів не зміниться. Зменшення чи збільшення 
кількості птахів в період гніздування значною мірою залежить від популяційних хвиль і 
антропогенного фактору з боку постійних сільськогосподарських робіт протягом року, які в 
декілька раз перевищують ступінь впливу по відношенню до ВЕС. 

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. В гніздовий період активність птахів в нічні 
часи припиняється. Спостереженнями за гніздами птахів поблизу будівель, які освітлюються, не 
виявили негативної дії світла на успішність розмноження. Негативний вплив від турбування птахів в 
межах Дністровської ВЕС внаслідок нічного освітлення відсутній. 

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за поведінкою 
птахів поблизу високовольтної лінії електричних мереж, констатуємо безперешкодне їх пересування 
через цей суцільний лінійний бар’єр. Спеціальні дослідження на території функціонуючої 
Ботієвської ВЕС також говорять про те, що для більшості птахів працюючий вітроагрегат не є 
перешкодою. Негативний вплив низький. 

В цілому, можна констатувати низький вплив проектованого вітропарку на птахів під час 
гніздування у 2018 р. 

Головними лімітуючими факторами, що впливають на стан птахів являються антропогенні 
фактори (Русев, 2003): 

- трансформація природних екосистем; 
- знищення гніздових та кормових біотопів; 
- зменшення кормової бази; 
- пожежі очеретяних заростей на весні; 



186 
 

- вирубка пригирлових лісів; 
- промислова заготівля очерету; 
- аварійні скиди води Дністровської ГЕС. 

Попередня оцінка впливу будівництва ВЕС на природні комплекси заповідного фонду 
Необхідно зазначити, що для Дністровського лиману характерні біотопи, які не зустрічаються у 

межах площадки ВЕС. Тому і набор видів птахів буде різний для цих територій. Крім того необхідно 

врахувати, що на Дністровському лимані близько 60-80% чисельності по роках складає лиска (Fulica 

atra), яка годується тільки на водній акваторії і не відвідує наземні території, то вплив площадки 

ВЕС на цих домінуючих за чисельністю птахів та інших коловодних видів інших птахів оцінюється 

як низький.  

Крім того, кормові та транзитні міграції коловодних птахів проходять тільки над акваторією 
лиману та на узбережжі і які значно віддалені (2-4 км) від меж площадки Дністровської ВЕС. 

За результатами досліджень (весна 2010 р.) встановлено, що домінуюча частина транзитних 
птахів, яка представлена коловодними птахами практично не відвідували території площадки ВЕС, 
основний проліт яких проходив над акваторією Дністровського лиману, і тому в їх прольотному 
висотному коридору (200-250 м.) агрегати ВЕС не будуть заважати. Міграційні скупчення переважно 
формують коловодні птахи, і на Дністровському лимані міграції проходять тільки у межах акваторії 
та прибережних ділянках і на значному віддалені від площадки ВЕС. 

Необхідно додати, що проектна територія площадки Дністровської ВЕС не відноситься до 

земель природно-заповідного фонду і не мають впливу на стан біорізноманіття на територіях даної 

категорії і вплив на прилеглі території природно-заповідного фонду можна класифікувати як дуже 

низький. 
Вплив на людину 
Оцінення антропогенного впливу ВЕС охоплює визначення ймовірності небезпеки відривання 

від лопатей шарів криги під час їхнього руху в холодну пору року за відповідних метеорологічних 
умов, можливого відривання частин лопатей у разі аварійної ситуації, виникнення стробоскопічного 
ефекту від мерехтіння тіней під час обертання лопатей вітрогенератора. 

Одним з основних заходів зі зменшення та попередження даних негативних впливів на 
людину є дотримання рекомендацій Світового банку Environment, Health and Safety Guidelines Wind 
Energy from 7 August 2015, щодо безпечної відстані від ВЕУ до проїжджої частини доріг та межі 
населених пунктів, яка становить 1,5 загальної висоти ВЕУ (высота башти + высота лопаті). 

ТОВ «Дністровська ВЕС» під час проектування вітроелектростанції дотримується рекомендацій 
Світового банку щодо зазначених відстаней: мінімальна відстань від ВЕУ до селітебної території 
становить 700 м, а до проїжджої частини автомобільних доріг – 400 м. 
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6. МОЖЛИВІ ВПЛИВИ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ВЕЛИЧИНИ ТА 

МАСШТАБИ, ХАРАКТЕР, ІНТЕНСИВНІСТЬ І СКЛАДНІСТЬ, ЙМОВІРНІСТЬ, 

ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ) 

У процесі оцінення впливу ВЕС на навколишнє середовище проводять оцінення впливу на 
такі складники природного та соціального середовища: людина, рослинний і тваринний світ, 
геологічне середовище (ґрунт), водне середовище, атмосферне повітря, об’єкти матеріальної цінності 
й культурної спадщини. 

Оцінення впливу ВЕС на навколишнє середовище має охоплювати стадії будування та 
експлуатування ВЕС. 

На стадії будування ВЕС оцінення впливу на навколишнє середовище охоплює: ступінь 
забрудненості атмосферного повітря, водного середовища та ґрунту, розміщення відходів, вилучення 
земельних ресурсів, можливість завдати шкоду рослинному та тваринному світу. 

На стадії експлуатування ВЕС оцінення впливу на навколишнє середовище охоплює: ступінь 
впливу на людину, рослинний та тваринний світ, землекористування у вигляді шумів, вібрацій, 
електромагнітного випромінення, оптичних чинників, механічного впливу та відходів вщ 
експлуатування. 

Під час визначання можливого впливу ВЕС на навколишнє середовище враховують масштаб 
впливу, серйозність і складність впливу, ймовірність впливу, тривалість, частоту й зворотність впливу. 

Під час оцінювання досліджують можливий позитивний та негативний вплив ВЕС на 
навколишнє середовище. 

 
 
6.1. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу 

Матеріалами ОВД проведено дослідження потенційного впливу планованого будівництва 
Дністровської ВЕС на повітряний басейн населених пунктів, що знаходяться в районі 
передбачуваного розташування об'єктів вітряної електростанції. 

При визначенні чисельних значень показників, які використовуються в оціночних розрахунках 
впливу на повітряний басейн, в якості базових вихідних даних були взяті окремі технічні 
характеристики об'єкта-аналога - Ботієвської ВЕС, яка вже побудована і введена в експлуатацію, а 
також Орлівської вітроелектростанції, на яку отримано висновок з оцінки впливу на довкілля 
(642/02.1-22/04.3 від 23.05.2018 р.).  

До них відносяться види застосовуваних будівельних матеріалів і технологій, типи і кількість 
дорожньо-будівельної і транспортної техніки, витрати часу на виконання відповідних технологічних 
операцій та ін. 

На етапі експлуатації зведених вітряних електроустановок вплив на повітряне середовище 
забруднюючими речовинами буде відсутній, оскільки вітряні установки не виділяють в атмосферу 
забруднюючих речовин. 

Потенційним джерелом емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря можуть стати 
електромеханічні роботи, які можуть виконуватися в технічному приміщенні адміністративно-
побутового корпусу (АПК), де можливий ремонт простих вузлів і деталей вітряних енергоустановок 
(ВЕУ), а більш великі вузли і деталі повинні ремонтуватися на регіональних спеціалізованих 
підприємствах. Технічна служба Дністровської ВЕС, крім іншої оснастки, буде укомплектована 
зварювальним устаткуванням з нерегулярною експлуатацією і виконанням незначних обсягів 
зварювальних робіт. Як показують оціночні розрахунки, віднесені до етапу будівництва, вплив такого 
роду джерел викидів незначний і ним можна знехтувати на етапі експлуатації ВЕС. 

Будівництво котельні, що працює на природному газі або іншому органічному паливі, не 
передбачено. Обігрів службових приміщень і кімнат для обслуговуючого персоналу АБК і 
диспетчерського пункту (ДП) буде здійснюватися системою електрообігрівачів, що використовують 
електроенергією від ВЕУ. 

Таким чином необхідно провести оцінювання впливу проектованого об'єкта на повітряний 
басейн на етапі будівництва, враховуючи ту обставину, що в процесі виконання всього обсягу робіт 
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буде залучено значну кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної і монтажної техніки. 
 
 
6.1.1. Обґрунтування викидів в атмосферу забруднюючих речовин 

Аналіз технічних характеристик ВЕУ показує, що на етапі їх експлуатації забруднення 
повітряного басейну викидами забруднюючих речовин практично виключено, зважаючи на 
відсутність емісії забруднюючих речовин від вітряних турбін. Це означає, що протягом усього 
періоду функціонування побудованої вітряної електростанції вплив на хімічний склад атмосферного 
повітря буде повністю відсутній. Тому оцінку впливу на повітряний басейн проектованої 
Дністровської ВЕС правомірно здійснювати лише для стадії її будівництва, вибравши найгірші в 
екологічному відношенні умови розсіювання шкідливих домішок, а саме: 

- будівельні роботи виконуються в літній час, в суху спекотну погоду, коли відбувається 
найбільше запилювання від руху автотранспортної техніки по дорогах з ґрунтовим і щебеневим 
покриттям, сипучі матеріали мають мінімальну вологість, що сприяє високому рівню запилення при 
їх перевантаженні і транспортуванні; 

- працює максимально можливе за технологічними умовами число одиниць техніки і 
одночасно виконується кілька різних видів технологічних процесів. 

Основний вплив на стан забруднення повітряного басейну буде пов'язано з викидами 
забруднюючих речовин в складі відпрацьованих газів автотранспортної і будівельно-монтажної 
техніки, дизельних генераторів, а також з запиленням повітря при розвантаженні-вивантаженні 
сипучих матеріалів, рух по дорожньому покриттю, що пилиться, транспортних засобів, що 
перевозять скельний ґрунт, сипучі матеріали, бетон, обладнання та агрегати, а також при проведенні 
електрозварювальних робіт. 

На землях Білгород-Дністровського району планується встановити в залежності від виробника 
обладнання 38-60 сучасних вітротурбін одиничною потужністю понад 2,5 МВт. Для розрахунку 
викидів забруднюючих речовин приймається максимальне значення вітротурбін. Будівництво умовно 
ділиться на три пускових комплекси (1-й – 11 ВЕУ; 2-й – 19 ВЕУ; 3-й – 17 ВЕУ та 13 ВЕУ – резервні) 
які будуються послідовно. Всю територію будівництва умовно можна розділити на три будівельних 
майданчики: 1-й будівельний майданчик – ІІ та ІІІ пусковий комплекс; 2-й будівельний майданчик – І 
та ІІІ пусковий комплекс; 3-й будівельний майданчик – ІІ та ІІІ пусковий комплекс. Розрахунок 
викидів відбувається від кожного майданчика при будівництві.  

Спираючись на перелік завдань, викладених в календарному плані будівництва, в кожному з 
літніх сезонів вибирається часовий інтервал, найбільш насичений різноманітними видами 
будівельно-монтажних робіт. 

Керуючись даними, технічної документації проекту та відомістю специфікацій обладнання і 
матеріалів, які отримали фізичну реалізацію при будівництві аналогічного за функціональним 
призначенням об'єкта - Ботієвської ВЕС та Орлівської ВЕС, поставимо у відповідність видам 
виконуваних робіт технологічні процеси і типи (марки) дорожньо-будівельної і автотранспортної 
техніки, що забезпечує ці процеси. 

Номенклатура і характеристики технічних засобів, що забезпечують виконання будівельно-
монтажних робіт наведені в таблиці – 6.1 (для типового пускового комплексу). 

 
Таблиця 6.1 - Номенклатура і характеристики технічних засобів, що забезпечують виконання 

будівельно-монтажних робіт (типовий  пусковий комплекс) 
 

Види будівельно-
монтажних робіт 

Технологічні 
процеси та операції, 

що виконуються 
одночасно (або 

паралельно), що 
впливають на 

атмосферне повітря 

Марка (модель) 
технічного засобу, що 
забезпечує виконання 

технологічного 
процесу 

Технічні 
характеристики 

(потужність, витрата 
палива та ін.) 

Кількість технічних 
засобів (од.) 

Функціонування Розвантаження- Автокран КС-557 кр 6,2 кг палива / маш-год 1 
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Види будівельно-
монтажних робіт 

Технологічні 
процеси та операції, 

що виконуються 
одночасно (або 

паралельно), що 
впливають на 

атмосферне повітря 

Марка (модель) 
технічного засобу, що 
забезпечує виконання 

технологічного 
процесу 

Технічні 
характеристики 

(потужність, витрата 
палива та ін.) 

Кількість технічних 
засобів (од.) 

постійного 
будмістечка 

навантаження 
устаткування і 

комплектуючих 
матеріалів 

вантажопідйомністю 
30  т 

Зсипання сипучих 
матеріалів на 
майданчику 

складування і їх 
зберігання 

Самоскид  Scania R380 

Потужність 280 кВТ 
[380 к.с.], 

вантажопідйомність 
24 тонн 

1 

Подача  
електроенергії 

Дизельний генератор 
SDMO (2 шт) 

Потужність 44 кВт 
кожен. 2 

Будівництво 
під'їзних доріг і 

підкранових 
майданчиків 

Розчищення території Бульдозер Caterpillar 
D6 7,0 кг палива / маш-год 1 

Зняття верхнього 
родючого шару 

ґрунту товщиною до 
0,2 м 

Автогрейдер Volvo Потужність 99 
кВт [135 к. с.] 1 

Навантаження 
ґрунтової маси в 
кузов самоскида 

Scania R380 

Екскаватор-
навантажувач 

Caterpillar CAT 428е 
12,2 кг палива / маш-год 1 

Транспортування 
знятого ґрунту за 

межі території 
будівництва 

Самоскид  Scania R380 

Потужність 280 кВТ 
[380 к.с.], 

вантажопідйомність 
24 тонн 

1 

Транспортування 
сипучих матеріалів по 
гравійно-щебеневому 

полотну 

Самоскид  Scania R380 

Потужність 280 кВТ 
[380 к.с.], 

вантажопідйомність 
24 тонн 

1 

Спорудження 
гравійно-щебеневої 

основи 
Каток дорожній СAT Потужність 57,4 кВт 1 

Влаштування 
дорожнього покриття  

на підкранових 
майданчиках з 

укладанням 
аеродромних плит. 

Автокран КШТ-50.01з 
двигуном ЯМЗ-238 18,5 кг палива / маш-год 1 

Вирубка просік 
(дерев) 

Зрізання 
грубостебельної і 

дрібнокущової 
рослинності, окремо 

стоячих дерев. 
Викорчовування пнів, 

розчищення смуги 
відводу від коренів, 

прибирання стовбурів 
і кущів, зрізаних 

кущорізом, згрібання 
хмизу і сучків 

Бульдозер Caterpillar 
D6 7,0 кг палива / маш-год 1 

Транспортування 
рослинно-земельної 

маси за межі 
будівельного 
майданчика. 

Самоскид  Scania R380 

Потужність 280 кВТ 
[380 к.с.], 

вантажопідйомність 
24 тонн 

1 
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Види будівельно-
монтажних робіт 

Технологічні 
процеси та операції, 

що виконуються 
одночасно (або 

паралельно), що 
впливають на 

атмосферне повітря 

Марка (модель) 
технічного засобу, що 
забезпечує виконання 

технологічного 
процесу 

Технічні 
характеристики 

(потужність, витрата 
палива та ін.) 

Кількість технічних 
засобів (од.) 

Доставка загальних 
матеріалів на 

ділянки 
будівництва 

Пересування 
вантажних технічних 
засобів по дорогам з 
твердим, ґрунтовим і 

щебеневим 
покриттям 

Автокран КС-557 кр 
вантажопідйомністю 

30  т 
6,2 кг палива / маш-год 1 

Тягач  Scania R500 

Потужність 368 кВТ 
[500 к.с.], 

вантажопідйомність 
24 тонн 

1 

Самоскид  Scania R380 

Потужність 280 кВТ 
[380 к.с.], 

вантажопідйомність 
24 тонн 

1 

Перебазування 
обладнання 

для влаштування 
буронабивних паль 

Вивантаження 
обладнання на 

майданчику для ВЕУ 

Автокран LIEBHERR 
1750 Потужність 400 кВт  

1 

Будівництво 
мережевої 

підстанції збору 
потужності 

Риття котловану Екскаватор Hitachi 
L200 

Потужність 90,2 кВт 
[123 к.с.] 1 

Зварювання 
армованих 

конструкцій 

Зварювальний апарат  
ТДМ 

Електроди типу Е-42 
(Марка АНО-6) 1 

Будівництво  
мережевої 

підстанції  збору 
потужності 

Робота бетононасоса 
на майданчику Бетононасос BSA 219 Потужність двигуна 200 

кВт 1 

Бетонування 
фундаментів та 

майданчиків 

Двохроторна 
бетонообробна машина 

Потужність 40,4 кВт [55 
к.с.] 1 

Будівництво 
центрального 
розподільного 
пункту (ЦРП) 

Зварювання 
армованих 

конструкцій 

Зварювальний апарат  
ТДМ 

Електроди типу Е-42 
(Марка АНО-6) 1 

Видача бетону з 
цистерни на 

майданчику під ЦРП 

Автобетонозмішувач 
СБ-92-1 4,0 кг палива / маш-год 1 

Будівництво АБК з 
ДП 

Риття котловану Екскаватор Hitachi 
L200 

Потужність 120,5 кВт 
[164 к.с.] 1 

Зварювання 
армованих 

конструкцій 

Зварювальний апарат  
ТДМ 

Електроди типу Е-42 
(Марка АНО-6) 1 

Підготовка 
фундаменту під 
ВЕУ - заливка 

бетону 

Доставка бетона по 
гравійно-щебеневому 

полотну 

Автобетонозмішувач 
СБ-92-1 4,0 кг палива / маш-год 1 

Подача бетону в 
свердловини і тіло 

фун- дамента 

Автобетононасос з 
розподілюючою 

стрілою 
СБ-126А 

9,0 кг палива / маш-год 1 

Підготовка 
фундаменту під 
ВЕУ - пристрій 

буронабивних паль 

Буріння свердловин Установка бурова 
Bauer BG 40 7,0 кг палива / маш-год 1 

Установка анкерних 
пристроїв 

Автокран LIEBHERR 
154 EC-H 

7,2 л палива / маш-год, 
33 л/100 км пробігу 1 

Зварювання 
армованих 

конструкцій 

Зварювальний апарат  
ТДМ 

Електроди типу Е-42А 
(марка УОНИ-13/45) 1 

Підготовка 
фундаменту під 
ВЕУ - земляні 

роботи 

Риття котловану 
Екскаватор-

навантажувач 
Caterpillar CAT 428е 

12,2 кг палива / маш-год 1 

Транспортування 
знятого ґрунту за Самоскид  Scania R380 Потужність 280 кВТ 

[380 к.с.], 1 
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Види будівельно-
монтажних робіт 

Технологічні 
процеси та операції, 

що виконуються 
одночасно (або 

паралельно), що 
впливають на 

атмосферне повітря 

Марка (модель) 
технічного засобу, що 
забезпечує виконання 

технологічного 
процесу 

Технічні 
характеристики 

(потужність, витрата 
палива та ін.) 

Кількість технічних 
засобів (од.) 

межі території 
будівництва 

вантажопідйомність 
24 тонн 

Монтаж ВТ № 1-10 
 

Підйом і закріплення 
гондоли 

Автокран LIEBHERR 
1750 Потужність 400 кВт 1 

Підйом і закріплення 
гондоли 

Автокран КШТ-50.01з 
двигуном ЯМЗ-238 18,5 кг палива / маш-год 1 

 
При виборі технічних засобів було взято до уваги ту обставину, що в проектній документації 

типи, потужності і кількість технічних засобів носять, в основному, рекомендаційний характер, а 
конкретні моделі машин і механізмів залежатимуть від того, який набір будівельної техніки є в 
розпорядженні підрядної організації, найнятої на виконання відповідного виду робіт. Тому, на етапі 
проектування, під час оцінки забруднення атмосферного повітря приймаємо до уваги типові або 
найбільш поширені технічні одиниці, що застосовуються в сучасній будівельній практиці в Україні. 

Аналіз специфікацій обладнання, матеріалів і технічних засобів, прийнятих для типових ВЕС, 
показує, що більшість пропонованих видів автотранспортної і дорожньої будівельної техніки 
працюють на дизельному паливі. Автомобілі з бензиновим двигуном використовуються в якості 
підсобних транспортних засобів для неперіодичного підвезення легких вантажів і не будуть мати 
істотного внеску в забруднення атмосферного повітря. Тому в подальших розрахунках витрати 
палива автотранспортними та будівельними машинами, наведеними в табл. 6.1, приймаються до 
уваги лише витрати дизельного палива. 

Як відомо, технологія будівельного виробництва в більшості випадків передбачає послідовне 
виконання технологічних операцій, проте деякі незалежні один від одного роботи можна виконувати 
паралельно. З урахуванням того, що всі види технологічних процесів, пов'язані зі зведенням вітряних 
турбін і іншими роботами, носять, в основному, циклічний характер (тобто повторне багаторазове 
виконання однотипних робіт для зведення 60-ти ВЕУ на ділянці), необхідно встановити максимально 
можливе число видів будівельно-монтажних процесів. 

Слід зауважити, що згідно з планами Замовника будівництво Дністровської ВЕС буде 
відбуватися в три етапи (три пускові комплекси). 

З урахуванням вищевикладеного, для кожного обраного нами періоду будівництва, 
відбирається максимальний склад одночасно виконуваних технологічних процесів і ставиться їм у 
відповідність конкретну модель технічного засобу. 

На підставі аналізу номенклатури автотранспортної, дорожньо-будівельної техніки та видів 
будівельно-монтажних робіт, що представляють собою неорганізовані джерела викидів, наводяться 
офіційні нормативно-методичні документи, які будуть використані для отримання характеристик 
емісії забруднюючих речовин від відповідних типів джерел. До них відносяться: 

– Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов. – Новороссийск. НПО «Союзстромэкология», 1989 г. 

– Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками. - Донецк, 
ОАО «УкрНТЭК», 2000 г.  

– Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (затверджені 
наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. №43). 

– ДБН В.2.8-12-2000 Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації 
техніки в будівництві. – Київ. Держбуд України, 2000 р.  

– Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, 
газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів. Київ, 2003 р.  

– Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий» (ОНД-86). – Ленинград. Гидрометеоиздат, 1987 г.  
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Перераховані вище документи і методичні матеріали враховують умови зберігання і 
використання сипучих будівельних матеріалів (вологість, фракційний склад, вітровий режим 
місцевості, ступінь захищеності складів зберігання і т.д.), потужність двигунів і види палива, що 
використовує автотранспортна і будівельно-монтажна техніка, типи електрозварювальних електродів, 
що застосовуються і ін. На основі використання положень відповідних методик розраховуються 
чисельні значення параметрів емісії забруднюючих речовин від неорганізованих джерел викидів, які 
утворюються при виконанні будівельно-монтажних робіт. 

Після отримання розрахункових характеристик емісії забруднюючих речовин виконуються 
комп'ютерні оціночні розрахунки потенційного сумарного забруднення повітря в заданих точках 
місцевості від сукупності одночасно виконуваних технологічних процесів. Для цих цілей 
використовується автоматизована система (АС) розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ + », 
розроблена на основі застосування фізико-математичних моделей, викладених в «Методиці 
розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що знаходяться у викидах 
підприємств »(ОНД-86). АС «ЕОЛ +» є в Україні офіційно діючим ліцензованим програмним 
продуктом, реалізованим на ПК і дозволяє оперативно виконувати трудомісткі завдання по 
визначенню найбільш високих рівнів приземних концентрацій. 

Розрахункові рівні концентрації порівнюються з допустимими критеріями, а саме - з гранично 
допустимими концентраціями (ГДК) для сельбищних зон, тобто місць проживання людей. У даному 
випадку практично всі функціональні об'єкти Дністровськоїї ВЕС будуть встановлені поза зонами 
проживання людей, проте роботи, що виконуються в процесі будівництва, можуть мати тимчасовий 
певний вплив на стан повітряного середовища прилеглих населених пунктів. Відстані від крайніх 
вітряків до найближчих населених пунктів наведені нижче: 

• на північ від будівельного майданчика ІІ та ІІІ пускового комплексу: село Удобне - 
орієнтовна відстань 830 м (ВЕУ N11a), т.1*; 

 на північ від будівельного майданчика ІІ та ІІІ пускового комплексу: кордон з 
Молдовою - орієнтовна відстань 1100 м (ВЕУ N1), т.9*; 

 на північ від будівельного майданчика І та ІІІ пускового комплексу: село Козацьке - 
орієнтовна відстань 1150 м (ВЕУ N14а), т.2*; 

 на північний захід від будівельного майданчика І та ІІІ пускового комплексу: село 
Старокозяче - орієнтовна відстань 1060 м (ВЕУ N14b-2), т.3*; 

 на схід від будівельного майданчика І та ІІІ пускового комплексу: село Красна Коса - 
орієнтовна відстань 1430 м (ВЕУ N22), т.4*; 

 на південний схід від будівельного майданчика І та ІІІ пускового комплексу: село 
Семенівка - орієнтовна відстань 1390 м (ВЕУ N33 b), т.5*; 

 на північ від будівельного майданчика ІІ та ІІІ пускового комплексу: село Південне - 
орієнтовна відстань 750 м (ВЕУ N34 b), т.6*; 

 всередині будівельного майданчика ІІ та ІІІ пускового комплексу: село Нове - 
орієнтовна відстань 710 м (ВЕУ N37), т.7*; 

 на схід від будівельного майданчика ІІ та ІІІ пускового комплексу: село Молога - 
орієнтовна відстань 1170 м (ВЕУ N39), т.8. 

Примітка: * - відповідно карти –схеми розташування будівельних майданчиків (рис.6.2). 
Відповідно до вимог Методики ОНД-86 розрахунки приземних концентрацій забруднюючих 

речовин (ЗР) відносяться до 20-ти хвилинного періоду осереднення. У зв'язку з вважається що 
протягом деякого інтервалу часу тривалістю 20 хвилин може виконатись як закінчений технологічний 
процес (наприклад, вивантаження-навантаження сипучих матеріалів, зварювальні роботи), так і 
продовжуватиметься будь-який інший процес (земляні роботи, доставка вантажів, буріння 
свердловин, заливка бетону, монтажні роботи і ін.). Це означає, що протягом будь-яких 20-ти хвилин 
на будівельній території можуть одночасно виконуватися все можливі види будівельно-монтажних 
робіт, що впливають на атмосферне повітря. 
 

Розрахунки емісії шкідливих речовин від неорганізованих джерел викидів 
 
Викиди при вивантаженні сипучих  матеріалів на склад і їх зберігання на відкритому 



193 
 

майданчику 
На ділянку для зберігання сипучих матеріалів будуть поставлятися пісок, щебінь, шлак. Під 

кожен вид матеріалів передбачені окремі майданчики, що знаходяться поруч. Приймається, що 
протягом 20 хвилин йде вивантаження і переміщення одного з видів сипучих. Для оціночних 
розрахунків викидів зважених часток (пилу) обирається  шлак, як матеріал, який має найбільший 
обсяг використання при облаштуванні тимчасових доріг. 

Проектний розмір майданчика для зберігання шлаку – 25 х 25 м, тобто площа F = 625 м2. 
Будемо вважати, що протягом 1 години шлак вивантажується 1 раз з кузова Scania R380, 
вантажопідйомністю 24 тонн. Це означає, що сумарна кількість матеріалу, що переробляється G =24 
т/год. 

Склад буде відкритим з 3-х сторін. Розрахунки емісії пилу (зважених часток) виконуються з 
використанням «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов. – Новороссийск. НПО «Союзстромэкология»», 1989 р.  

 
Загальний обсяг викидів (г/с) при висипанні, перевалці, переміщенні сипучих матеріалів 

розраховується за формулою: 
 

G = A+B= (k1×k2×k3×k5×k7×G×106×Bʹ)/3600 + k3×k4×k5×k6×k7×gʹ×F 
 
де: 
А- викиди при переробці (висипання, перевалка, переміщення) матеріалу, г/с; 
В- викиди при статичному зберіганні матеріалу, г/с; 
k1 - вагова частка пилової фракції в матеріалі. Приймається відповідно до табл. 1; 
k2 - частка пилу (від всієї маси пилу), що переходить в аерозоль. Приймається відповідно до 

табл. 1; 
k3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови і приймається відповідно до табл. 2; 
k4 - коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від зовнішніх впливів, 

умови пилоутворення. Приймається за даними табл. 3; 
k5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу і приймається відповідно до даних табл. 4; 
k6 - коефіцієнт, що враховує профіль поверхні складованого матеріалу і визнається як 

співвідношення. Значення коливається в межах 1,3-1,6 в залежності від крупності матеріалу і ступеня 
заповнення; 

k7 - коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу і приймається відповідно до табл. 5; 
Fфакт - фактична поверхня матеріалу з урахуванням рельєфу його перетину (враховується 

тільки площа, на якій виробляються вантажно-розвантажувальні роботи), м2; 
F - поверхня запилення в плані, м2; 
gʹ - винесення пилу з одного квадратного метра фактичної поверхні в умовах, коли 
k3=1, k5=1. Приймається відповідно до даних табл. 6; 
G - сумарна кількість матеріалу, що переробляється, т/год; 
Bʹ- коефіцієнт, що враховує висоту пересипання і приймається відповідно до табл. 7. 
Прийняті в розрахунках значення відповідних параметрів представлені в табл. 6.2. 
 

Таблиця 6.2 - Характеристики показників емісії пилу при перевантаженні і зберіганні шлаку 
 

Показник K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 F g1 G B 

Прийняті 
значення 0,05 0,02 1,2 0,5 0,1 1,3 0,5 625 0,002 24 0,6 

 
Виконавши розрахунки за формулою отримуємо: значення потужності викиду при 

вивантаженні шлаку А = 0,12 г/с, при статичному зберіганні В = 0,04875 г/с. Сумарна потужність 
викиду складе q = 0,16875 г/с. Ця величина відноситься до джерела № 2, яке ідентифікує процес 
зсипання, перевалки і переміщення матеріалу (шлаку) на постійно діючому будмайданчику. 
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Викиди пилу при русі автотранспортних засобів по дорожньому покриттю, що пилиться 
Як було зазначено раніше, на ділянку для зберігання сипучих матеріалів будуть поставлятися 

пісок, щебінь, шлак і це буде здійснюватися практично протягом усього періоду будівництва 
Дністровської ВЕС. Крім того, сипучі матеріали будуть доставлятися до місць облаштування 
дорожнього покриття, необхідного для організації під'їзду до майданчиків розміщення вітряних 
турбін, а також до інших технологічних об'єктів. 

Рух автотранспорту обумовлює виділення пилу, а також газів від двигунів внутрішнього 
згоряння. Пил виділяється в результаті взаємодії коліс з полотном дороги і здуву його з поверхні 
матеріалу, що перевозиться в кузові машини. 

Розрахунки емісії пилу при автотранспортних роботах виконуються з використанням. Слід 
зауважити, що розрахункові моделі вищезгаданого документа відносяться до руху автотранспортних 
засобів в кар'єрах, де підстилкова поверхня має властивість утворення пилового шлейфа за 
проїжджаючим транспортом. У даному випадку умови практично аналогічні: транспортні засоби 
пересуваються або по дорожньому покриттю, що пилиться (в літній час), або по гравійно-щебеневій 
основі облаштованих доріг.  

У забезпеченні транспортних перевезень на майданчику будівництва Дністровської ВЕС 
будуть брати участь вантажні автомобілі Scania R380 (або аналогічні).  

Загальна кількість пилу, що виділяється автотранспортом при русі по дорожньому покриттю, 
що пилиться, розраховується за формулою: 

 
𝑸 =  

𝑪𝟏∙𝑪𝟐∙𝑪𝟑∙𝑪𝟔∙𝑵∙𝑳∙𝑪𝟕∙𝒈𝟏

𝟑𝟔𝟎𝟎
+ 𝑪𝟒 ∙ 𝑪𝟓 ∙ 𝑪𝟔 ∙ 𝒒𝟐

´ ∙ 𝑭𝟎 ∙ 𝒏,: 
 
де 
𝐶1- коефіцієнт, що враховує середню вантажопідйомність одиниці автотранспорту і 

приймається відповідно до табл. 9 методки; 
𝐶2 - коефіцієнт, що враховує середню швидкість пересування транспорту по дорожньо му 

покриттю і приймається відповідно до табл. 10 методки; 
𝐶3- коефіцієнт, що враховує стан доріг і приймається відповідно до табл. 11 методки; 
𝐶4- коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі (кузові). Значення 

коливається в межах 1,3-1,6 в залежності від крупності матеріалу і ступеня заповнення платформи; 
𝐹0- середня площа платформи (кузова самоскида); 
𝐶5- коефіцієнт, що враховує швидкість обдування матеріалу, яка визначається як геометрична 

сума швидкості вітру і зворотного вектора середньої швидкості руху транспорту. Значення 
коефіцієнта наведено в табл. 12 методки; 

𝐶6- коефіцієнт, що враховує вологість поверхневого шару матеріалу, рівний 𝐶6 = 𝑘5 в 
попередньому рівнянні і приймається відповідно до табл. 4 методки; 

𝑁- число ходок (туди і назад) всього транспорту в годину; 
𝐿 - середня протяжність однієї ходки в межах маршруту доставки сипучих, км; 
𝑔1- пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу, приймається рівним 1450 г; 
𝑞2

´ - пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матервалу на платформі, г/м2с; 
𝑛- число автомашин, які працюють на перевезення; 
𝐶7- коефіцієнт, що враховує частку пилу, що буря в атмосферу, і рівний 0,01. 
 
Перший доданок у формулі враховує запилення повітря в результаті взаємодії коліс з 

полотном дороги, а друге - здув пилових частинок з поверхні матеріалу, що перевозиться. 
Прийняті в розрахунках значення відповідних параметрів для двох самоскидів представлені в 

табл. 6.3 і табл. 6.4. 
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Таблиця 6.3 - Характеристики показників емісії пилу при перевезенні шлаку самоскидом «Scania» 
P380 

 
Показник С1 С2 С3 С4 F0 С5 С6 N L q1 q2 n C7 

Прийняте 
значення 1,9 3,5 0,5 1,3 20 1,2 0,7 2 1 1450 0,002 1 0,01 

 
Таблиця 6.4 - Характеристики показників емісії пилу при перевезенні земельної маси самоскидом 

«Scania» P380 
 

Показник С1 С2 С3 С4 F0 С5 С6 N L q1 q2 n C7 

Прийняте 
значення 1,9 3,5 1,0 1,3 20 1,2 0,1 2 3 1450 0,004 1 0,01 

 
Провівши розрахунки за формулою, отримуємо значення потужності викиду пилу при 

перевезенні шлаку самоскидом «Scania» P380 в розмірі Q = 0,070465 г/с, а при перевезенні земельно-
рослинної маси самоскидом «Scania» P380- Q = 0,028551 г/с. Перше значення відноситься до двох 
самоскидів, які ідентифікують доставку шлаку на складський майданчик практично протягом всього 
періоду будівництва. Друге значення відноситься до двох самоскидів, що представляють собою 
окремі автомашини, що працюють на різних ділянках будівельної площадки і в різний час, але мають 
схожі характеристики впливу на атмосферне повітря. 

У разі перевезення закритих вантажів по дорожньому покриттю, що пилиться, наприклад 
бетону в автобетонозмішувачі, для розрахунку кількості пилу, що утворюється в результаті взаємодії 
коліс з полотном дороги у формулі слід враховувати тільки перший додаток. 

Так, при формуванні фундаментів під ВЕУ, необхідно буде доставляти бетон до площадок 
ВЕУ. До цього часу під'їзна дорога вже повинна бути підготовлена, тобто покрита гравійно-
щебеневим шаром, що дає запилювання в разі проїзду по ній автотранспортних засобів. 

Наведемо в таблиці 6.5 дані, прийняті до розрахунку емісії пилу для випадку доставки бетону 
автобетонозмішувачем СБ-92-1 (або типовим) до місця призначення. 

 
Таблиця 6.5 - Характеристики показників емісії пилу при доставці бетону по гравійно-щебеневому 

полотну дороги автобетонозмішувача 
 

Показник С1 С2 С3 С6 N L C7 q1 

Прийняте значення 1 2,0 0,5 0,7 2 3 0,01 1450 
 
Виконавши розрахунки, отримуємо величину потужності викиду в розмірі Q = 0,0169 г/с і 

відносимо її до автобетонозмішувача СБ-92-1. 
 
Викиди токсичних газів при доставці вантажів автотранспортом до об'єктів 

будівельного майданчика 
Як було зазначено вище, при русі автотранспортних засобів, що доставляють матеріали до 

об'єктів будівництва, крім запилення дорожнього покриття, в повітряне середовище будуть 
виділятися відпрацьовані токсичні гази автомобілів. В данійрозрахунковій моделі такими 
автотранспортними засобами виступають самоскиди «Scania» P380, автобетонозмішувач СБ-92-1, 
автокран КС-557кр і тягач «Scania» R500 (або типові).  

Розрахунки викидів шкідливих речовин проводяться з використанням наступних нормативних 
документів: 

- Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту, 
наявна в складі збірки «Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ передвижными 
источниками». - Донецк, ОАО «УкрНТЭК», 2000 г. 

- Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті 
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(затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. №43). 
Розрахунки кількості шкідливих речовин, що викидаються, ґрунтуються на використанні 

усереднених питомих викидів з одиниці маси витраченого палива і норм витрати палива на одиницю 
відстані пробігу автомобіля. Розрахунки величин викидів ведуться за наступною формулою: 

 
𝒎𝒋

𝒌 = 𝟎, 𝟎𝟏 × 𝒈𝒊𝒋 × 𝑸𝒖
𝒌 × 𝝆 × 𝑲𝒋

𝝉,   
 

де: 
𝑚𝑗

𝑘- маса викиду j-тої шкідливої речовини на 1 км шляху пробігу автомобілем k-тої марки, г; 
𝑔𝑖𝑗- усереднений питомий викид j-тої речовини з одиниці маси витрачено і-того виду палива, 

г / кг (приймається згідно з даними табл. 3 Методики «Методика расчёта выбросов загрязняющих 
веществ передвижными источниками»); 

𝑄𝑢
𝑘- базова лінійна норма витрати палива автомобілем k-тій марки, л/100 км шляху 

(Приймається згідно з Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному 
транспорті); 

𝜌 - щільність палива, кг / л (для дизельного палива - 0,825 кг/л); 
𝐾𝑗

𝜏- коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на величину питомих 
викидів CO, вуглеводнів (СnHm), NOx, сажі і SO2 (приймається згідно з даними табл. 2 Методики 
[3]). 

У табл. 6.6 - 6.8 наведені довідкові дані з зазначених методик, необхідні для виконання 
розрахунків за формулою. 

 
Таблиця 6.6 – Значення усереднених питомих викидів шкідливих речовин автомобілями при русі 

(г/кг палива) 
 

 
Таблиця 6.7 – Значення коефіцієнтів впливу на питомі викиди технічного стану автомобілів (𝐾𝑗

𝜏) 
 

Групи автомобілів CO СnHm NOx сажа SO2 
Вантажні автомобілі з 
дизелями 1,5 1,4 0,95 1,8 1,0 

 
Таблиця 6.8– Базові лінійні норми витрат палива (л/100 км шляху) 

 
Марка автотранспортного засобу «Scania» P380 СБ-92-1 «Scania» R500 КС-557кр 

Базова лінійна норма витрати 30,0 42,0 35 31 

 
Тоді маса токсичних газів, що надійшли в атмосферу на пройденому автомобілем шляху, буде 

визначатися за формулою: 
 

𝑴𝒋
𝒌 = 𝒎𝒋

𝒌 × 𝑺    
 

де: 
𝑀𝑗

𝑘- маса викиду j-тої шкідливої речовини автомобілем k-тої марки на пройденому шляху, г; 
𝑚𝑗

𝑘- маса викиду j-тої шкідливої речовини в розрахунку на 1 км пробігу автомобілем k-тої 
марки, г;  

Вид палива CO СnHm NOx Сажа SO2 

Дизельне паливо 32,0 5,65 32,8 3,85 5,0 
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S - пройдений шлях, км. 
З урахуванням вимог ОНД-86 щодо оцінки ступеня забруднення повітря за 20-ти хвилинний інтервал 

осереднення, будемо визначати витрату палива (в кг) в розрахунку на 20 хвилин руху автотранспортних 
засобів. Шлях, пройдений автомобілями за 20 хвилин буде дорівнює добутку швидкості руху на час (1/3 
години). Приймаємо швидкість руху самоскидів «Scania» P380 (або типових) по під'їзних дорогах - 30 
км/год, автобетонозмішувача СБ-92 1, автокрана КС-557кр і тягач «Scania» R500 по під'їзних дорогах - 20 
км/год. Тоді пробіг за 20 хвилин складе: 

- «Scania» P380 - 10 км; 
- автобетонозмішувач СБ-92, автокран КС-557кр і тягач «Scania» R500 - 6,7 км. 
Оскільки в розрахункових аналітичних моделях ОНД-86 необхідно ставити потужності 

викидів М в розмірності (г/с), то перехідний коефіцієнт (від грам шкідливої речовини за 20 хвилин) 
матиме значення 1/1200 (20 хвилин = 1200 с). Результати обчислень з використанням зазначених 
формул заносимо в табл. 6.9. 

 
Таблиця 6.9- Розрахункові потужності викидів забруднюючих речовин рухомими 

автотранспортними засобами 
 

№ п / п 
Марка (модель) 

технічного засобу 
Ідентифікаційні номери джерел 

викидів на карті-схемі 
будмайданчика 

Потужність викиду шкідливих речовин М (г/с) 

CO СnHm NOx сажа SO2 

1. «Scania» P380 8,9,13,16,32 0,0990 0,0163 0,0643 0,0143 0,0103 
2. СБ-92-1 26 0,0929 0,0153 0,0603 0,0134 0,0097 
3. Автокран КС-557кр 14 0,0685 0,0113 0,0445 0,0099 0,0071 
4. тягач «Scania» R500 15 0,0774 0,0128 0,0502 0,0112 0,0081 

 
Викиди токсичних газів при роботі будівельно-дорожніх машин 
Для оцінки потужності викидів будівельно-дорожньої техніки (автокрани, навантажувачі, 

екскаватори та ін.), були використані наступні нормативні документи: 
- ДБН В.2.8-12-2000 «Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для 

експлуатації техніки в будівництві». - Київ. Держбуд України, 2000р.; 
- Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту, 

наявна в складі збірки «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними 
джерелами» (м.Донецьк, ВАТ «УкрНТЕК», 2000 р). 

Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту дозволяє 
приблизно розрахувати масу викидів на основі усереднених питомих викидів на одиницю 
витраченого палива при відсутності даних по фактичній витраті палива автомобілями різних типів. У 
нашому випадку дані за фактичними витратами палива відсутні, але при цьому в оціночних 
розрахунках прийняті конкретні типи (марки) будівельних технічних засобів, сконструйованих на 
основі відомих базових моделей автомобілів, і які будуть експлуатуватися в процесі виконання 
будівельно-монтажних робіт. Розрахунки величин викидів виконуються за формулою: 

 
𝒎𝒋

𝒊 = 𝒈𝒋 × 𝑮𝒊 × 𝑲𝒋
𝝉  

 
де: 
𝑚𝑗

𝑖- маса викиду j-тої шкідливої речовини за 1 годину роботи будівельно-дорожньої машини i-
тої моделі, г; 

𝑔і𝑗 -усереднений питомий викид j-тої речовини з одиниці маси витраченого i-того виду 
палива, г / кг; (Приймається згідно з даними табл. 4 Методики розрахунку викидів забруднюючих 
речовин від автомобільного транспорту ); 

𝐺𝑖- питома норма споживання палива на виконання одиниці роботи або на одиницю робочого 
часу будівельно-дорожньої машини i-тої моделі, кг / машино-годину (приймається згідно «Типові 
норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві»); 

𝐾𝑗
𝜏- коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автотранспортного засобу на величину 
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питомих викидів CO, вуглеводнів (СnHm), NOx, сажі і SO2 (приймається згідно з даними табл. 2 
Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту, наявна в 
складі збірки). 

Нижче наведені дані, вибрані з табл. 4 Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин 
від автомобільного транспорту, наявна в складі збірки щодо значень питомих викидів 
забруднюючих речовин (𝑔і𝑗) від автотранспортних засобів, які працюють на дизельному паливі. 

 
Таблиця 6.10 - Значення усереднених питомих викидів шкідливих речовин автотранспортом (г/кг 

палива) 
 

Вид палива CO СnHm NOx Сажа SO2 

Дизельне паливо 36,0 6,2 31,5 3,85 5,0 
 
Як відомо, особливості виконання будівельно-монтажних робіт у багатьох випадках 

вимагають перебування будівельно-дорожньої техніки практично в статичному режимі з незначними 
переміщеннями по території. Це відноситься до викорчовувача, навантажувачів, автокранів, 
автобетононасосів і ін. Також відносно малою швидкістю переміщень характеризуються бульдозери, 
автогрейдери, катки, екскаватори, бурові установки та ін. Це дає підстави визначати витрати палива 
для цих типів будівельно-дорожніх машин за питомими нормами споживання палива на виконання 
одиниці роботи або на одиницю робочого часу (машино-годину) відповідно до ДБН В.2.8-12-2000. 

Відповідно до п. 4.9 ДБН В.2.8-12-2000 нормативні витрати палива розраховуються в кг/маш-
год. При необхідності перерахунку нормативної витрати, вираженого л/маш-год приймаються 
коефіцієнти для дизельного палива - 0,825 кг/м3, для бензину - 0,74 кг/м3, (при температурі плюс 
20°С). 

Згідно п. 4.3 ДБН В.2.8-12-2000, норми витрати палива на роботу обладнання спеціалізованих 
транспортних засобів, що працюють від двигунів внутрішнього згоряння, приймають в розмірі 0,04 
кг на кожен кВт номінальної потужності двигуна на одну годину роботи устаткування. Це означає, 
що в деяких випадках при відсутності даних щодо питомих норм споживання палива, виражених в 
розмірності кг/маш-год, витрата приймається за пропонованим принципом. У наших розрахунках 
таке правило було застосовано до технічних засобів яких  дані про питомі норми витрати палива  в 
ДБН В.2.8-12- 2000 відсутні. 

Ґрунтуючись на рекомендаціях ОНД-86 щодо інтервалу усереднення концентрацій шкідливих 
речовин, визначимо витрату палива (в кг) в розрахунку на 20 хвилин роботи різних будівельно-
дорожніх машин. Результати визначення витрати палива за 20-ти хвилинний інтервал роботи 
технічних засобів з прив'язкою до ідентифікаційних номерів джерел викидів, представлені в табл. 
6.11. 

 
Таблиця 6.11 – Витрати дизельного палива будівельними машинами за 20-ти хвилинний інтервал 

роботи 
 

№ п/п Марка (модель) технічного засобу Нормативні витрати 
палива, кг / маш-год 

Потужність 
двигуна, кВт 

Витрата палива за 20 хв. 
роботи, кг 

1 2 3 4 5 

1.  Автокран КС-557 кр 
вантажопідйомністю 30  т 6,2 - 3,1 

2.  Автогрейдер Volvо - 99 1,32 
3.  Каток дорожній СAT - 57,4 0,765 
4.  Автокран LIEBHERR 154 EC-H 7,2 - 2,4 

5.  Автокран LIEBHERR 1750 - 400 5,3 
6.  Бульдозер Caterpillar D6 7,0 - 2,3 

7.  Екскаватор-навантажувач 
Caterpillar CAT 428е 12,2 - 4,066 
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№ п/п Марка (модель) технічного засобу Нормативні витрати 
палива, кг / маш-год 

Потужність 
двигуна, кВт 

Витрата палива за 20 хв. 
роботи, кг 

1 2 3 4 5 

8.  Автокран КШТ-50.01з двигуном 
ЯМЗ-23825 18,5 - 6,17 

9.  Екскаватор Hitachi L200 - 90,2 1,203 
10.  Автобетонозмішувач СБ-92-1 4,0 - 1,33 
11.  Бетононасос BSA 2109 - 200 2,667 

12.  Двухроторна бетонообробна 
машина - 40,4 0,539 

13.  Автобетононасос з розподільною 
стрілою СБ-126А 

 
9,0 

 
- 

 
3 

14.  Установка бурова Bauer BG 40 7,0 - 2,33 
15.  Дизельний генератор SDMO - 44 0,59 

 
Примітка: прочерки в графі 3 зазначеної табл. означають відсутність даних в ДБН В.2.8-12- 2000, тому в графі 4 

запропоновані наявні характеристики потужностей двигунів, на основі значень яких наближено визначається витрата 
палива в кг/маш-год відповідно до п. 4.3 ДБН В.2.8-12-2000. 

 
Далі, використовуючи розрахункову формулу і дані з табл. 6.10 і табл. 6.11 (графа 5), 

знаходимо потужності викидів джерел в розрізі окремих забруднюючих речовин. 
Для переходу від потужності викидів М, розрахованої на період 20 хвилин, до потужності в 

розрахунку за 1 с, застосовується перехідний коефіцієнт, що дорівнює 1/1200. Результати обчислень 
заносяться  в табл. 6.12. 

Звертає на себе увагу те, що в окремих рядках графи 3 табл. 6.12 перераховані номери 
декількох джерел, що володіють однаковими потужностями викидів. Це пояснюється тим, що ці 
джерела в рамках обраного періоду будівництва знаходяться в різних місцях будівельної території, 
виконуючи подібні види робіт. 

 
Таблиця 6.12 - Розрахункові потужності викидів забруднюючих речовин будівельно-дорожніми 

машинами 
 

№ п/п 
Марка (модель) технічного 

засобу 

Ідентифікаційні номери 
джерел викидів на карті-

схемі будмайданчика 

Потужність викиду шкідливих речовин 
М (г/с) 

CO СnHm NOx Сажа SO2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Автокран КС-557 кр 
вантажопідйомністю 30  т 1 0,1395 0,0224 0,0773 0,0179 0,0129 

2.  Автогрейдер Volvo 6 0,0594 0,0095 0,0329 0,0076 0,0055 

3.  Каток дорожній СAT 10 0,0344 0,0055 0,0191 0,0044 0,0032 

4.  Автокран LIEBHERR 154 EC-
H 29 0,108 0,0174 0,0599 0,0139 0,01 

5.  Автокран LIEBHERR 1750 17,33 0,2385 0,0383 0,1322 0,0306 0,0221 

6.  Бульдозер Caterpillar D6 5,12 0,1035 0,0166 0,0574 0,0133 0,0096 

7.  Екскаватор-навантажувач 
Caterpillar CAT 428е 7,31 0,183 0,0294 0,1014 0,0235 0,0169 

8.  АвтокранКШТ-50.01з 
двигуном ЯМЗ-23825 11,34 0,2777 0,0446 0,1539 0,0356 0,0257 

9.  Екскаватор Hitachi L200 18,24, 0,0541 0,0087 0,03 0,0069 0,005 

10.  Автобетонозмішувач СБ-92-1 23 0,0599 0,0096 0,0332 0,0077 0,0055 
11.  Бетононасос BSA 2109 20 0,12 0,0193 0,0665 0,0154 0,0111 

12.  Двухроторна бетонообробна 
машина 21 0,0243 0,0039 0,0134 0,0031 0,0022 

13.  Автобетононасос з 
розподільною стрілою 

27 0,135 0,0217 0,0748 0,0173 0,0125 
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№ п/п 
Марка (модель) технічного 

засобу 

Ідентифікаційні номери 
джерел викидів на карті-

схемі будмайданчика 

Потужність викиду шкідливих речовин 
М (г/с) 

CO СnHm NOx Сажа SO2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

СБ-126А 

14.  Установка бурова Bauer BG 
40 28 0,1049 0,0169 0,0581 0,0135 0,0097 

15.  Дизельний генератор SDMO 3,4 0,0266 0,0043 0,0147 0,0034 0,0025 
 

Викиди шкідливих речовин при електрогазозварювальних роботах 
Розрахунок потужності викидів виконується з використанням положень документа 

«Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, 
наплавлювання, електро-, газорізання та напилення металів». Київ, 2003 р. 

Зварювання, наплавлення, напилення, різання металів та їхніх сплавів за допомогою апаратів і 
установок, що працюють на електричній енергії або газовому паливі, є одними з найбільш 
поширених технологічних процесів, які використовуються в різних галузях народного господарства. 
Електро-, газозварювання, наплавка, електро-, газорізка і напилення металів супроводжуються 
виділенням в навколишнє середовище аерозолів, хімічний склад яких залежить від зварюваних 
металів, використовуваних марок електродів, апаратів або установок зварювання, різання або 
наплавлення та інших умов. 

В основу визначення обсягів викидів забруднюючих речовин, що входять до складу аерозолів, 
що утворилися при конкретних технологічних умовах, покладені значення питомих викидів цих 
речовин і тривалість процесу. 

У будівельних роботах зі зведення вітряних турбін Дністровської ВЕС процеси електро- і 
газозварювання становитимуть значний обсяг робіт, оскільки при бетонуванні фундаментів 
вітроустановок, а також інших об'єктів будуть використовуватися армовані металокаркаси, що 
сприяють наданню міцності і стійкості будівельним конструкціям. 

Виходячи з проектної специфікації матеріалів, передбачається використовувати електроди 
різного діаметра типів: Е42, Е42А. Згідно ГОСТ 9467-75, електроди типів Е42 призначені для 
зварювання вуглецевих і низьколегованих сталевих конструкцій з тимчасовим опором розриву до 50 
кгс/мм2, а електроди Е42А - для зварювання тих же сталевих конструкцій, коли до металу шва 
висуваються підвищені вимоги щодо відносного видовження та ударної в'язкості. Електродам 
зазначених типів відповідають такі марки, що випускаються промисловістю електродів: Е42 - АНО-6; 
Е42А - УОНИ-13/45. Таких електродів за весь період будівництва буде використано в сумі понад одну 
тону. 

Згідно з даними Додатка А «Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від 
процесів електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилення металів», 
показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферу (г/кг витрачених зварювальних 
матеріалів) при зварюванні і наплавленні металів складають: 

- для електродів марки АНО-6 (тип Е42): оксид заліза (Fе2О3) - 14,35 г/кг, оксид 
марганцю (MnO2) - 1,95 г/кг; 

- для електродів марки АНО-13/45 (тип Е42А): оксид заліза (Fе2О3) - 10, 69 г/кг, оксид 
марганцю (MnO2) - 0,51 г/кг, оксид кремнію (SiO2) - 1,4 г/кг, фтористий водень (HF) - 1,0 г/кг, 
фториди добре розчинні - 4,4 г/кг, фториди погано розчинні - 2,2 г/кг. 

Для розрахунку кількісних показників емісії вважаємо, що протягом 20 хвилин 
електротрозварювальних робіт витрачається 1 кг електродів АНО-6 і 1 кг електродів УОНИ-13/45. 
Отже, за цей час в атмосферне повітря виділяться зазначені вище маси шкідливих речовин (тобто по 
суті величини питомих викидів). Для отримання потужності викидів в розмірності г/с необхідно 
значення питомих викидів поділити на число 1200. Тоді отримаємо: 

- для витраченого 1 кг електродів марки АНО-6 (тип Е42) фактичні викиди складуть: 
оксид заліза (Fе2О3) - 0,01195 г/с, оксид марганцю (MnO2) - 0,001625 г/с; 

- для витраченого 1 кг електродів марки АНО-13/45 (тип Е42А) фактичні викиди 
складуть: оксид заліза (Fе2О3) - 0,0089 г/с, оксид марганцю (MnO2) - 0,000425 г/с, оксид кремнію 
(SiO2) - 0,001166 г/с, фтористий водень (HF) - 0,000833 г/с, фториди добре розчинні - 0,00366 г/с, 
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фториди погано розчинні - 0,001833 г/с. 
Будемо вважати, що в певний момент часу електроди АНО-6 використовуються в 

електрозварювальних роботах на будівництві об'єктів, а електроди УОНИ- 13/45 - при підготовці 
фундаментів ВЕУ. Тоді значення викидів шкідливих речовин при електрозварюванні електродами 
АНО-6 віднесемо до джерел викиду № 19, 22, 25, а електродами УОНИ-13/45 - до джерела № 30. 

 
Загальна характеристика структури викидів при будівництві типового пускового комплексу 

зображена на рисунку 6.1. 
 

 
 

Рисунок 6.1 – Структура викидів при будівництві типового пускового комплексу (в частках) 
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Встановлення доцільності виконання розрахунків приземних концентрацій 
 
Перед проведенням автоматизованих розрахунків, що моделюють забруднення повітря в 

районі будівництва об'єктів Дністровської ВЕС, необхідно виконати процедуру виключення з 
розрахунків тих речовин, концентрації яких будуть завідома низькими і не будуть нести небезпеки 
для сельбіщних зон. 

Згідно з п. 5.21 ОНД-86 в розрахунках приземних концентрацій розглядаються ті з шкідливих 
речовин, що викидаються, для яких виконується умова: 

 
∑ 𝑀𝑗

𝑛
𝑖=1

ГДК𝑗
 

 
Ф = 0,01Н̅ при Н̅ > 10м 

Ф = 0,1  при Н̅ ≤ 10м 
 

ГДК j (мг / м3) – максимально разова гранично допустима концентрація або ОБРВ j-тої 
домішки; 

Н - середньозважена висота джерел викиду в цілому по об’єкту. 
З огляду на те, що в наших умовах усі джерела мають неорганізований характер і є низькими, 

приймаємо Н = 2 м. У такому випадку потрібно перевірити лише 2-гу умову. 
Для обчислення величин ∑ 𝑀𝑗

𝑛
𝑖=1  зведемо розраховані значення потужностей викидів в таблицю 

6.13.-6.14 для типового пускового комплексу. 
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Таблиця 6.13 - Зведені дані за потужностями джерел викидів типового пускового комплексу 
 

№ 
п / п Технологічний процес 

Ідентифікаційний 
номер джерела ви- 

кидів 

Потужність викиду шкідливих речовин 
М (г/с) 

пил SiO2 

20-70% CO СnHm NOx сажа SO2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Робота автокрана КС-557кр при розвантаженні обладнання і 
комплектуючих матеріалів на будмістечку 

1  0,1395 0,0224 0,0773 0,0179 0,0129 

2.  
Вивантаження шлаку з самоскида «Scania» P380 на 

ділянці зберігання сипучих матеріалів 
2 0,16875      

3.  Робота дизельного генератора  SDMO на будмістечку 3  0,0266 0,0043 0,0147 0,0034 0,0025 
4.  Робота дизельного генератора  SDMO на будмістечку 4  0,0266 0,0043 0,0147 0,0034 0,0025 

5.  
Робота бульдозера Caterpillar D6 з розчищення території при 

влаштуванні під'їзних доріг і підкранових майданчиків 
5  0,1035 0,0166 0,0574 0,0133 0,0096 

6.  
Робота автогрейдера по зняттю верхнього родючого шару ґрунту 

товщиною 0,2 м автогрейдером Volvo 
6  0,0594 0,0095 0,0329 0,0076 0,0055 

7.  
Навантаження ґрунтової маси в кузов самоскида «Scania» P380 

екскаватором-навантажувачем Caterpillar CAT 428е 
7  0,1035 0,0166 0,0574 0,0133 0,0096 

8.  Транспортування знятого ґрунту самоскидом «Scania» P380  за 
межі території будівництва 8 0,070465 0,0990 0,0163 0,0643 0,0143 0,0103 

9.  Транспортування сипучих матеріалів  самоскидом «Scania» P380  
по  гравійному-щебеневому полотну 9 0,028551 0,0990 0,0163 0,0643 0,0143 0,0103 

10.  Робота дорожнього катка CAT при будівництві гравійно-
щебеневої основи під'їзних доріг 10  0,0344 0,0055 0,0191 0,0044 0,0032 

11.  
Робота автокрана КШТ-50.01 з двигуном ЯМЗ-23825 при 

влаштуванні дорожнього полотна  на підкранових майданчиках з 
укладанням аеродромних плит 

11  0,2777 0,0446 0,1539 0,0356 0,0257 

12.  
Робота бульдозера викорчовувача  Caterpillar D6 при вирубці 

просік 
12  0,1035 0,0166 0,0574 0,0133 0,0096 

13.  Транспортування земельної маси  самоскидом «Scania» P380  за 
межі території будівництва 13 0,070465 0,0990 0,0163 0,0643 0,0143 0,0103 

14.  
Пересування  автокрана КС-557кр по дорозі  з твердим ґрунтовим 

і щебеневим покриттям при доставці загальних матеріалів на 
трасу. 

14  0,0685 0,0113 0,0445 0,0099 0,0071 

15.  
Пересування  тягача «Scania» R500  по дорозі  з твердим 

ґрунтовим і щебеневим покриттям при доставці загальних 
15  0,0774 0,0128 0,0502 0,0112 0,0081 
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№ 
п / п Технологічний процес 

Ідентифікаційний 
номер джерела ви- 

кидів 

Потужність викиду шкідливих речовин 
М (г/с) 

пил SiO2 

20-70% CO СnHm NOx сажа SO2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
матеріалів на трасу. 

16.  
Пересування самоскида  «Scania» P380  по дорозі  з твердим 
ґрунтовим і щебеневим покриттям при доставці загальних 

матеріалів на трасу. 
16  0,0990 0,0163 0,0643 0,0143 0,0103 

17.  Вивантаження обладнання на майданчику ВЕУ автокраном 
LIEBHERR 1750 17  0,2385 0,0383 0,1322 0,0306 0,0221 

18.  Риття котловану для мережевої підстанції   екскаватором Hitachi 
L200 

18  0,0541 0,0087 0,03 0,0069 0,005 

19.  Робота бетононасоса  BSA 2109 на майданчику 20  0,12 0,0193 0,0665 0,0154 0,0111 

20.  Робота двороторної бетонооздоблювальної машини по 
бетонуванню фундаментів при будівництві 

21  0,0243 0,0039 0,0134 0,0031 0,0022 

21.  
Робота автобетонозмішувача СБ-92-1 при видачі 

бетону з цистерни на майданчику 23  0,0599 0,0096 0,0332 0,0077 0,0055 

22.  
Риття котловану для будівництва АБК   екскаватором Hitachi 

L200 
24  0,0541 0,0087 0,03 0,0069 0,005 

23.  
Робота автобетонозмішувача СБ-92-1 при видачі 

бетону з цистерни на майданчику під ЦРП 
26  0,0929 0,0153 0,0603 0,0134 0,0097 

24.  
Робота автобетононасоса з розподільною стрілою СБ-126А при 
подачі бетону в свердловини і тіло фундаменту під ВЕУ №87 

27  0,135 0,0217 0,0748 0,0173 0,0125 

25.  Робота бурової установки бурової Bauer BG 4090 28  0,1049 0,0169 0,0581 0,0135 0,0097 

26.  
Робота автокрана LIEBHERR 154 EC-H по установці анкерних 

пристроїв 
29  0,108 0,0174 0,0599 0,0139 0,01 

27.  Риття котловану екскаватором-навантажувачем Caterpillar CAT 
428е для підготовки фундаменту  під ВЕУ 

31  0,1035 0,0166 0,0574 0,0133 0,0096 

28.  Транспортування знятого ґрунту самоскидом «Scania» P380  за 
межі території будівництва 32 0,070465 0,0990 0,0163 0,0643 0,0143 0,0103 

29.  Робота автокрана LIEBHERR 1750 по закріпленню гондоли 33  0,2385 0,0383 0,1322 0,0306 0,0221 

30.  
Робота автокрана КШТ-50.01 з двигуном ЯМЗ-23825 по 

закріпленню гондоли 
34  0,2777 0,0446 0,1539 0,0356 0,0257 

Сумарна потужність викиду при будівництві першого пускового комплексу Дністровської ВЕС 0,4087 3,127 0,5053 1,8029 0,413 0,298 
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Таблиця 6.14 - Зведені дані за потужностями джерел викидів при електрозварювальних роботах типового пускового комплексу 
 

 
 
 
 

№ 
п/п Технологічний процес 

Ідентифікацій-
ний номер 

джерела викидів 

Потужність викиду шкідливих речовин М (г/с) 

Fе2О3 MnO2 SiO2 HF 
фториди 
добре 

розчинні 

фториди погано 
розчинні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Зварювання армованих конструкцій електродами типу 
Е-42 при будівництві 19 0,01195 0,001625 - - - - 

2 Зварювання армованих конструкцій електродами типу 
Е-42 при будівництві 22 0,01195 0,001625 - - - - 

3 Зварювання армованих конструкцій електродами типу 
Е-42 при будівництві 25 0,01195 0,001625 - - - - 

4 Зварювання армованих конструкцій електродами типу 
Е-42А при підготовці фундаменту під ВЕУ 30 0,0089 0,000425 0,001166 0,000833 0,00366 0,001833 

Сумарна потужність викиду при будівництві першого пускового комплексу 
Дністровської ВЕС 0,04475 0,0053 0,001166 0,000833 0,00366 0,001833 
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Результати обчислень величин 
∑ 𝑀𝑗

𝑛
𝑖=1

ГДК𝑗
 виконаних за формулою, у співставленні з величиною 

Ф = 0,1 представимо в табл. 6.15. 
 

Таблиця 6.15 - Доцільність проведення розрахунків розсіювання при будівництві типового 
пускового комплексу 

 

№ 
п/п 

Найменування забруднюючої 
речовини 

ГДКj або 
ОБРВ 

(мг/м3 ) 

Сумарна 
потужність 

викиду 
∑ 𝑴𝒋

𝒏
𝒊=𝟏  

Критерій 
доцільності 
розрахунку 

∑ 𝑴𝒋
𝒏
𝒊=𝟏 > 𝟎, 𝟏 

Необхідність 
проведення 

розрахунків на ЕОМ 
(так чи ні) 

1. Пил неорганічний із вмістом  SiO2 
20 - 70% 0,3 0,4087 1,362 так 

2. Оксид вуглецю (СО) 5,0 3,127 0,625 так 

3. Вуглеводні граничні 
(СnHm) 1,0 0,5053 0,505 так 

4. Оксиди азоту в перерахунку на 
NO2 

0,2 1,8029 9,015 так 

5. Сажа 0,15 0,413 2,753 так 
6. Сірчистий ангідрид (SO2 ) 0,5 0,298 0,596 так 
7. Заліза (III) оксид (Fе2О3 ) 0,04 0,04475 1,119 так 
8. Мангану (IV) оксид (MnO2 ) 0,01 0,0053 0,530 так 
9. Кремнію оксид (SiO2 ) 0,15 0,001166 0,008 ні 
10. Фтористий гідроген (HF) 0,02 0,000833 0,042 ні 
11. Фториди добре розчинні 0,03 0,00366 0,122 так 
12. Фториди погано розчинні 0,2 0,001833 0,009 ні 

 
Аналіз даних з таблиці 6.15 показує, що по більшості забруднюючих речовин проводити 

розрахунки розсіювання на ЕОМ доцільно, за винятком оксиду кремнію, фтористого гідрогену і 
фторидів погано розчинних. 

 
Розрахунки розсіювання викидів забруднюючих речовин 
 
Обґрунтування вибору розрахункових параметрів 
Кліматичні характеристики, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, прийняті відповідно до даних Білгород-Дністровської метеостанції (на основі 
обробки даних багаторічних спостережень). Кліматичні характеристики представлені в табл. 6.16. 

 
Таблиця 6.16 - Метеорологічні характеристики, які визначають умови розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі 
 

Найменування характеристик Значення 

Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери, А 200 
Середня температура повітря найтеплішого місяця (липня), Т°, С 25,5 (липень) 

Середня температура повітря найхолоднішого місяця (січень) Т°, С -1,2 (січень) 
Середньорічна роза вітрів,%  

 Пн 19,0 
 ПнС 13,0 
С 7,0 

ПдС 11,5 
Пд 15,5 
ПдЗ 15,0 
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3 5,0 
ПнЗ 15,3 

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторюваність перевищення якої 
становить 5%, м / с 

3,9 

 
У модельних розрахунках коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації 

атмосфери, взятий рівним 200 відповідно до п. 2.2 ОНД-86. Коефіцієнт рельєфу місцевості взятий в 
значенні 1.0, так як перепади висот не перевищують 50 м на 1 км відстані в будь-якому напрямку. 

Автоматизовані розрахунки розсіювання домішок виконувалися з використанням програмного 
комплексу «ЕОЛ+» з урахуванням характеру виконуваних робіт і місця розташування виробничих 
майданчиків забруднюючих речовин по відношенню до прилеглих населених пунктів. 

Проектована конфігурація розміщення на місцевості до 60-ти вітряних турбін Дністровської 
ВЕС дозволяє виділити три пускових комплекси по 20 турбін (умовно). 

На території  будівництва була вибрана одна система координат яка пов’язує місце 
розташування трьох пускових комплексів та наближених  населених пунктів. 

У зв’язку з тим що основна кількість джерел пересувні, для розрахунку розсіювання 
приймаємо територію одного пускового комплексу як одне площинне джерело з сумарними 
потужностями викиду забруднюючих речовин. 

Розрахунок приземних концентрацій відбувається в контрольних точках, встановлених на 
межах територій найближчих населених пунктів від кожного пускового комплексу . Це пояснюється 
доцільністю обліку впливу викидів шкідливих речовин виключно на населення, а не на польові 
простори з вигонами і орними землями. 

Таким чином, розрахунки розсіювання викидів проводився за кількома контрольними точками, 
обраними на території селітебної зони найближчих до ВЕС населених пунктів. Координати заданих 
контрольних точок та їх розташування представлені в табл. 6.17.  

На рисунку 6.2 наведена карта-сема розташування умовної території будівельних майданчиків 
за пусковими комплексами та точки визначення приземних концентрацій забруднюючих речовин. 

 
Таблиця 6.17 - Характеристики контрольних точок 

 

№ контрольної  
точки* 

Координати на карті-схемі 
Місцезнаходження контрольної точки 

X Y 

1 846 1851 південна околиця села Удобне 
2 845 1475 південно-західна околиця села Козацьке 
3 543 1395 східна околиця села Старокозаче 
4 1199 1275 південно-західна околиця села Красна Коса 
5 1476 813 північна околиця села Семенівка 
6 1701 612 південна околиця села Південне 
7 1854 188 північна околиця села Нове 
8 2160 218 північно-західна околиця села Молога 
9 486 1907 межа кордону з Молдовою 

 
* - № контрольної точки відповідає карті-семі наведеній на рис. 6.2. 
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Рисунок 6.2 – Карта-сема розташування умовних територій будівельних майданчиків за пусковими 
комплексами та точки визначення приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі 

населених пунктів 
 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин при будівництві кожного з пускових 
комплексів з урахуванням фонових концентрацій 

На території проектування ВЕС не проводяться регулярні спостереження за станом повітря на 
стаціонарних постах. В такому випадку слід керуватися рекомендаціями, викладеними в Наказі 
Міністерства екології та природних ресурсів України № 286 від 30.07.2001 року «Про затвердження 
Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі». 

Згідно п. 4.8, для міст з населенням до 250 тис. чоловік і інших населених пунктів, в яких не 
проводяться регулярні спостереження за забрудненням атмосфери, в разі відсутності значних 
промислових джерел викидів, беруться величини фонових концентрацій для основних 
загальнопоширених забруднюючих речовин, згідно табл. 4.1 вищезазначеного Порядку. Для інших 
забруднюючих речовин (при неможливості визначення величин фонових концентрацій 
розрахунковим способом) допускається обчислювати їх значення множенням коефіцієнта 0,4 на 
величину максимальної разової гранично допустимої концентрації відповідної речовини.  

Результати розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих 
речовин наведені у таблицях 6.18-6.20. 
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Таблиця 6.18 – Результати розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій 
забруднюючих речовин при будівництві ІІ та ІІІ пускового комплексу  

(будівельний майданчик з північної сторони вітрополя)  
 

Назва 
забруднюючої 

речовини 

Точки визначення приземних концентрацій ЗР (межа селітебної забудови)* 

Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 Т. 7 Т. 8 Т. 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залізо та його 

сполуки (у 
перерахунку 

на залізо) 

 0,641231 0,624562  0,526204 0,571582  0,489542 0,472500 0,455774  0,451669  0,787774 

Манган та 
його сполуки 

(у 
перерахунку 
на манган) 

 0,514281  0,506385  0,459788  0,481286  0,442420 0,434347 0,426423  0,424478  0,583705 

Речовини у 
вигляді 

суспендовани
х твердих 
частинок 
(мікро-

частинки та 
волокна) 

0,759375 0,734543 0,588013  0,655616  0,533396 0,508008 0,483090  0,476975 0,977689 

Сажа  0,759375  0,734543 0,588013  0,655616  0,533396 0,508008 0,483090  0,476975 0,977689 
Оксиди азоту 

(у 
перерахунку 
на діоксид 

азоту [NO + 
NO2]) 

 0,723438  0,701089 0,569212  0,630055  0,520057 0,497207 0,474781  0,469278 0,919920 

Сірки діоксид  0,528513  0,519633 0,467234  0,491408  0,447702 0,438624 0,429713  0,427526 0,606582 

Оксид 
вуглецю  0,534852  0,525534 0,470550  0,495917  0,450056 0,440529 0,431179  0,428884 0,616772 

Неметанові 
легкі 

органічні 
сполуки 

(НМЛОС) 

 0,508955  0,501427 0,457002  0,477498  0,440443 0,432746 0,425191  0,423337 0,575144 

Фтор та його 
сполуки (у 

перерахунку 
на фтор) 

 0,426306  0,424489 0,413763  0,418711  0,409765 0,407906 0,406082 0,405635 0,442287 

Група сумації 
31  0,451950  0,420721 0,236446  0,321463  0,167759 0,135831 0,104494  0,096804  0,726502 

 
* - відповідно до табл.6.17 та рис.6.2. 
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Таблиця 6.19 – Результати розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій 
забруднюючих речовин при будівництві І та ІІІ пускового комплексу  

(будівельний майданчик в центрі вітрополя)  
 

Назва 
забруднюючої 

речовини 

Точки визначення приземних концентрацій ЗР (межа селітебної забудови)* 

Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 Т. 7 Т. 8 Т. 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залізо та його 

сполуки (у 
перерахунку 

на залізо) 

 0,431491  0,457680 0,443577  0,563683  0,443577 0,428695 0,419867  0,417240  0,425892 

Манган та 
його сполуки 

(у 
перерахунку 
на манган) 

 0,466761  0,522283  0,492383  0,747007  0,492384 0,460834 0,442117  0,436549  0,454890 

Речовини у 
вигляді 

суспендовани
х твердих 
частинок 
(мікро-

частинки та 
волокна) 

 0,483976  0,553815  0,516204  0,836487  0,516206 0,476521 0,452977  0,445974  0,469044 

Сажа  0,483976  0,553815  0,516204  0,836487  0,516206 0,476521 0,452977  0,445974  0,469044 
Оксиди азоту 

(у 
перерахунку 
на діоксид 

азоту [NO + 
NO2]) 

 0,494473  0,573041  0,530730  0,891048  0,530732 0,486086 0,459600  0,451721  0,477675 

Сірки діоксид  0,475074  0,537510  0,503887  0,790219  0,503888 0,468410 0,447362  0,441101  0,461726 

Оксид 
вуглецю  0,478777  0,544294  0,509011  0,809469  0,509013 0,471784 0,449698  0,443128  0,464770 

Неметанові 
легкі 

органічні 
сполуки 

(НМЛОС) 

 0,463649  0,516584  0,488077  0,730835 0,488078 0,457999 0,440154  0,434846  0,452332 

Фтор та його 
сполуки (у 

перерахунку 
на фтор) 

 0,415368  0,428148  0,421265  0,479877  0,421266 0,414003 0,409695  0,408413  0,412635 

Група сумації 
31  0,169547  0,310552  0,234617  0,881267  0,234620 0,154496 0,106961  0,092821  0,139400 

 
* - відповідно до табл.6.17 та рис.6.2. 
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Таблиця 6.20 – Результати розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій 
забруднюючих речовин при будівництві ІІ та ІІІ пускового комплексу  

(будівельний майданчик на півдні вітрополя)  
 

Назва 
забруднюючої 

речовини 

Точки визначення приземних концентрацій ЗР (межа селітебної забудови)* 

Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 Т. 7 Т. 8 Т. 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залізо та його 

сполуки (у 
перерахунку 

на залізо) 

 0,461502  0,475581  0,468727  0,499018  0,591280 0,696247 0,824891  0,536015  0,454094 

Манган та 
його сполуки 

(у 
перерахунку 
на манган) 

 0,429129  0,435798  0,432552  0,446899  0,490597 0,540314 0,601244  0,464422  0,425621 

Речовини у 
вигляді 

суспендовани
х твердих 
частинок 
(мікро-

частинки та 
волокна) 

 0,473282  0,490058  0,481891  0,517984  0,627918 0,752991 0,906274  0,562068  0,464455 

Сажа  0,473282  0,490058  0,481891  0,517984  0,627918 0,752991 0,906274  0,562068  0,464455 
Оксиди азоту 

(у 
перерахунку 
на діоксид 

азоту [NO + 
NO2]) 

 0,454961  0,467544  0,461418  0,488488  0,570939 0,664743 0,779706  0,521551  0,448342 

Сірки діоксид  0,432757  0,440256  0,436605  0,452739  0,501879 0,557787 0,626305  0,472444  0,428812 

Оксид 
вуглецю  0,434373  0,442242  0,438411  0,455341  0,506905  

0,565570 
 

0,637468  0,476018  0,430233 

Неметанові 
легкі 

органічні 
сполуки 

(НМЛОС) 

 0,427777  0,434137  0,431041  0,444722  0,486392 0,533801 0,591903  0,461432  0,424432 

Фтор та його 
сполуки (у 

перерахунку 
на фтор) 

 0,406705  0,408240  0,407493  0,410796  0,420855 0,432299 0,446324  0,414829  0,405898 

Група сумації 
31  0,087718  0,107800  0,098024  0,141227 0,272818 0,422530 0,606010  0,193995  0,077153 

 
* - відповідно до табл.6.17 та рис.6.2. 
 

Висновок за результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин 
 
Аналіз даних розрахунку розсіювання забруднюючих речовин при будівництві пускових 

комплексів Дністровської ВЕС дає підставу вважати, що під час будівництва високих рівнів 
забруднення повітря населених місць створюватися не буде. Це пояснюється, в першу чергу, 
достатньою віддаленістю об'єкту будівництва від територій населених пунктів. Також велике 
значення має роззосередженість по території різноманітних технологічних процесів і хороша 
провітрюваність місць проведення будівельно-монтажних робіт. 
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Таким чином, проведене оцінювання потенційного забруднення атмосферного повітря, яке 
може виникнути в процесі будівництва Дністровської ВЕС, дає підставу вважати цілком прийнятним 
застосування технічних засобів і технологічних процесів, які закладені в проектних рішеннях, з точки 
зору дотримання екологічної безпеки повітряного басейну. 

 
 
6.2. Аналіз існуючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних процесів і 

явищ природного і техногенного походження 

Геологічна будова території, ступінь розчленованості яружно-балковою та річковою мережею 
в поєднанні з морфологічними та морфометричними особливостями рельєфу – це ті фактори, які 
визначають характер та розвиток сучасних фізико-геологічних процесів.  

 
Сучасні фізико-геологічні процеси на ділянці проектування 
З несприятливих геологічних процесів та явищ на ділянці вишукувань можуть мати місце 

ерозійні процеси, просідні явища в лесовидній товщі, карст, зсуви, підтоплення. 
Ерозійні процеси є найбільш характерними для району досліджень. Перш за все це процеси, 

які пов’язані з ерозійною діяльністю тимчасових водотоків, які утворюються за рахунок атмосферних 
опадів. Ерозійні процеси представлені двома типами: схиловим змивом та лінійною ерозією. 
Схиловий змив - площинна та струменеві ерозія на схилах. Площинний змив відбувається під час 
сніготанення, а струменеві ерозія – під час злив. В результаті ерозійної діяльності тимчасових 
водотоків на схилах річкових долин та балок утворюються неглибокі промоїни, які закінчуються як 
правило ерозійними уступами висотою 0,5-1,5м. В днищах балок ці процеси призводять до утворення 
донних ярів. Яружна ерозія є характерною для бортів річкових долин, балок.  

Просідання. Породи лесової товщі є недоущільненими, просідними. Просідні властивості 
ґрунтів проявляються при будівництві та викликаються двома головними факторами: навантаженням 
та замочуванням. В межиріччі Барабой-Дальник натурні спостереження (1969, 1970рр.) за просадкою 
показали: при замочуванні протягом двох місяців просадка в центрі котловану склала 0,351м, а на 
відстані 25м від центру - 0,194м. Внаслідок замочування лесових ґрунтів в рельєфі можуть 
утворюватися просідні западини, блюдця. На вододільних ділянках лесовий покрив має потужність 
15-30 м та характеризується ґрунтовими умовами при просіданні другого типу.  

Карст. Особливості геологічної будови території визначили розвиток в районі робіт карсту. 
Карст проявляється в понтичних вапняках у вигляді порожнин, пустот, каверн, тріщин. Основним 
фактором карстоутворення є наявність вапняків, які піддаються карсту, їх водопроникність, а також 
наявність рухливих, агресивних до карбонату кальцію підземних вод. 

По типу розвитку карсту виділяють відкритий, напівприкритий та прикритий карст. Відкритий 
карст проявляється на площі виходів вапняків на денну поверхню – на схилах річок, глибоких балок. 
На іншій території розвинений напівприкритий та прикритий карст.  

Зсуви. Значна частина зсувних явищ приурочена до верхніх частин річкових долин і верхів'їв 
балок. Переважна більшість зсувів пов'язано з піщано-глинистими відкладами понтичного і 
меотичного віку, рідше з четвертинними суглинками і глинами. Зсуви, приурочені до лесовидних 
суглинків, здебільшого мають характер опливін. З'являються вони переважно на крутих, рідше на 
пологих схилах, там, де легкі водопроникні суглинки підстилаються глинами.  

Підтоплення. Процес підтоплення є одним з найбільш поширених в Одеській області. Серед 
основних факторів розвитку процесу підтоплення виділяються природні та техногенні. До природних 
відносяться геоморфологія та особливості геологічної будови, інженерно-геологічних та 
гідрогеологічних умов території, величина атмосферних опадів, сезонна концентрація вологи у 
ґрунтах. До техногенних факторів відноситься водна меліорація, яка широко використовується в 
районі, а також зміни умов поверхневого та підземного стоку, які відбуваються в процесі інженерного 
освоєння території. В районі досліджень за умов розвитку процесу підтоплення виділяються зони 
інтенсивного підтоплення (глибиною рівня ґрунтових вод 1-2 м), постійного підтоплення (УГВ 2-3м), 
а також території потенційного підтоплення. Інтенсивно і постійно підтопленими переважно є 
заплави річок, днища балок, а також надзаплавні тераси і нижні частини схилів. Більша частина 
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району робіт з урахуванням геологічної будови (наявність в розрізі просідних лесів та лесовидних 
суглинків, неглибоке залягання водотриву) та гідрогеологічних умов відноситься до території 
потенційного підтоплення. 

 
Технічні рішення для запобігання негативних фізико-геологічних процесів 
Відповідно до інженерно-геологічних вишукувань території проектування (здійснені 

польовим підрозділом ТОВ «ДЕСНО» у січні-лютому 2018 року) для запобігання проявленню 
просідних властивостей слід передбачити врегулювання стоку поверхневих вод та звернути 
особливу увагу на облаштування каналізаційної та водопровідної мережі.  

Всі конструктивні рішення необхідно приймати, з огляду на цей несприятливий фактор - для 
розрахунку фундаментів застосовувати фізикомеханічні характеристики ґрунтів після водонасичення, 
передбачити армування фундаменту, улаштування поясу міцності, деформаційні шви й т. ін.  

Слід зазначити, що джерелом замочування можуть бути не тільки атмосферні опади, прориви 
води з комунікацій, але й порушення природної інфільтрації ґрунтових вод, наприклад у результаті 
асфальтування площадки навколо споруди, висадження дерев з однієї сторони будівлі.  

Усі перераховані вище негативні фактори можуть проявиться, якщо сумарне навантаження 
(споруда + природний тиск) в межах активної зони стиску товщі перевищать початковий тиск 
просідання – необхідно зробити відповідні розрахунки. 

При розкритті котловану виконується відбір ґрунту, а при роботі будівельної і транспортної 
техніки під час будівництва, відбуваються вібраційні та динамічні впливи – все це призведе до 
розущільнення шарів ґрунту під фундаментами майбутніх споруд.  

На майданчику будівництва у весняно-осінній період та при аварійних витоках з 
водопровідних та каналізаційних мереж є ймовірність замочування ґрунтів онови, що призведе до 
погіршення показників міцності ґрунтів та підтопленню фундаментів – слід забезпечити відвід 
поверхневих вод та надійну гідроізоляцію підвальних приміщень. 

Для висотних відповідальних споруд найбільш надійними будуть фундаменти на палях, з 
прорізкою лесовидної просідної товщи та врахуванням негативного тертя вздовж бокової поверхні 
паль. Найбільш надійними шарами, в який можна занурювати вістря паль, видаються тверді та 
напівтверді суглинки (ІГЕ-55а) та напівтверді глини (ІГЕ- 57а).  

Оголовки паль бажано зв’язати потужним бетонним армованим ростверком, в якому, можливо, 
необхідно передбачити дренажні отвори (продухи) для випаровування (інфільтрації) водяних парів 
ґрунтової товщі і таким чином уникнути замочуванні ґрунтів під підошвою масивного фундаменту. 
Для одноповерхових споруд можна розглянути варіанти уширеного армованого стрічкового 
фундаменту або плитний фундамент. 

 
Сейсмічність району проектування 
Згідно додатку Ж ДБН А.2.1-1-2014 дана ділянка має IIІ категорію складності (складна) 

інженерно-геологічних умов.  
Згідно ДБН В.1.1- 12:2014 територія в районі с. Старокозаче Одеської області знаходиться в 

межах зони інтенсивності з 7 балами при повторюваності землетрусів 1 раз в 500 і 1000 років.  
За сейсмічними властивостями ґрунти відносяться до III категорії, згідно таблиці 5.1 ДБН 

В.1.1-12:2014. 
 

 
6.3. Аналіз впливу на поверхневі і підземні води при скидах стічних вод і 

фільтраційних витоках 

 
Процес вироблення електроенергії за допомогою вітротурбін не потребує водних ресурсів. 

Водні ресурси під час експлуатації вітрової електростанції використовується на господарсько-
побутові потреби розподільчого пункту та на полив території і пожежогасіння.  

Водопостачання на період експлуатації та будівництва ВЕС вирішується шляхом привозної 
води. Витрата води на господарсько-питні потреби в період експлуатації складає не більше 3 м3/добу, 
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а в період будівництва – до 3 м3/добу. 
 
Вплив будівництва на підземні води 
 
За результатами проведених геолого-вишукувальних робіт на майданчику розміщення 

майбутнього вітрополя та за даними складеного геологічного висновку, підземні води до глибини 10 
м на ділянці розміщення об’єкту не зустрінуто. Ґрунтові води зустрічаються майже на глибині 17-29,5 
м (абсолютні відмітки  відповідно 101,00 – 70,50м). Води частково безнапірні або мать напір від 0,8 м 
до 8,0 м. 

Впливу на підземні води не очікується. Постійні будівельні роботи включатимуть лише 
встановлення фундаментів ВЕУ із обмеженою підошвою, і це не матиме впливу на водоносний шар. 
Пряме проникнення забруднювачів у приповерхневі водоносні шари можливе під час процесу 
будівництва, зокрема монтажу фундаментів (наприклад, через потенційний вилив і витік масла з 
обладнання або транспортних засобів, як зазначалося вище для ґрунтів). Очікується, що значення 
такого впливу буде малим, обмеженим районом, що прилягає до опор ВЕУ. 

Також очевидно, що викачування ґрунтових вод для осушення котлованів під фундаменти та 
основи потрібно не буде. 

 
Вплив фізичних структур проекту на підземні води  
 
Конструкції, які монтуються у ґрунт для спорудження фундаментів, обмежені за розміром. 

Вони не дістають до рівня залягання ґрунтових вод.  
 
Вплив експлуатації та технічного обслуговування на підземні води 
 
Впливу на ґрунтові води від експлуатації ВЕУ та ліній електропередавання не очікується. 

Обладнання, що встановлюватиметься на двох підстанціях, має низький потенціал впливу на ґрунтові 
води, тому що обладнання є/буде герметичним і (або) матиме обов'язкові засоби для збирання масла у 
випадку його витоку.  

Єдиним прямим впливом на ґрунтові води під час експлуатації об’єкту може бути 
використання підземних водоносних горизонтів на території ОВБ з артсвердловини. В разі буріння 
свердловини, її проект розроблятиметься та погоджуватиметься окремо. Розміщення її буде 
здійснюватись відповідно до критеріїв, що пред'являються до артсвердловин (ДСТУ ISO 4808:2007 
«Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості 
води і правила вибирання»; «Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», затв. 
Головним санітарним лікарем СРСР від 18.12.1982р. №2640-82), і враховуватиме інфраструктуру 
району проектування, що склалася.  

Зона санітарної охорони (ЗСО) підземного водозабору складається з 3 поясів: 
 перший – пояс суворого режиму, він встановлюється на відстані 30-50 м від водозабірної 

споруди при використанні напірних водоносних горизонтів;  
 другий і третій – пояса обмежень, призначені для захисту водоносних горизонтів від 

мікробного (другий пояс) і хімічного (третій пояс) забруднення.  
Оскільки другий пояс знаходиться в межах третього, він служить також і для захисту від 

хімічного забруднення. Межі поясів встановлюються гідродинамічним розрахунком. Перший пояс 
зони санітарної охорони (ЗСО) свердловини буде влаштований на ділянці радіусом 50м навколо 
свердловини (буде влаштована металева сітчаста огорожа, сигналізація, озеленення) – згідно вимог 
постанови КМУ від 18.12.1998р. №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних 
об'єктів».  

Будівельні норми, що діють в Україні – СНіП 2.04.02.84 «Водопостачання» (розділ 10.12 – 
«Підземні джерела водопостачання») дозволяють організацію 30 м ЗСО навколо артсвердловин за 
умови достатньої захищеності підземних вод від забруднень.  

Режим, що має дотримуватись в межах зазначених розрахункових ЗСО (І, ІІ, ІІІ поясів 
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артсвердловини), визначений постановою КМУ від 18.12.1998р. №2024 «Про правовий режим зон 
санітарної охорони водних об'єктів».  

Правовий режим першого поясу ЗСО для підземних джерел водопостачання наступний.  
У межах першого поясу ЗСО:  
1) здійснюється:  
 планування, огородження, озеленення та монтування охоронної сигналізації;  
 каналізування будівель з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової чи 

промислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО;  
 відведення стічних вод за межі цього поясу;  
2) забороняється:  
 перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування 

пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи 
піску та проведення інших будівельно- монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з 
будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж;  

 скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби;  
 проведення головної рубки лісу. Правовий режим другого поясу ЗСО для підземних джерел 

водопостачання наступний.  
У межах другого поясу ЗСО:  
1) здійснюється:  
 регулювання відведення територій під забудову населених пунктів, спорудження лікувально-

профілактичних та оздоровчих закладів, промислових і сільськогосподарських об'єктів, а також 
внесення можливих змін у технологію виробництва промислових підприємств, пов'язаного з ризиком 
забруднення підземних вод стічними водами;  

 благоустрій промислових і сільськогосподарських об'єктів, населених пунктів та окремих 
будівель, їх централізоване водопостачання, каналізування, відведення забруднених поверхневих вод 
тощо;  

 виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, дефектних або 
неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку 
забруднення використовуваного водоносного горизонту; 

 регулювання будівництва нових свердловин;  
2) забороняється:  
 забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та 

іншими відходами;  
 розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, 

накопичувачів, шламосховищ та інших об'єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення 
джерел водопостачання;  

 розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації, наземних полів фільтрації, 
гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших 
сільськогосподарських об'єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел 
водопостачання;  

 зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів; 
 закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування 

твердих відходів та розробка надр землі;  
 проведення головної рубки лісу.  
Правовий режим третього поясу ЗСО для підземних джерел водопостачання наступний.  
У межах третього поясу ЗСО:  
1) здійснюється:  
 виявлення, тампонування (або відновлення) старих, недіючих, свердловин та таких, які 

неправильно експлуатуються, що створюють небезпеку забруднення використовуваного водоносного 
горизонту;  

 буріння нових свердловин та проведення будь-якого нового будівництва за обов'язковим 
погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та геології на місцях;  
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2) забороняється:  
 закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, 

підземного складування твердих відходів і розробки надр землі, що може призвести до забруднення 
водоносного горизонту;  

 розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і 
мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, 
що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод.  

Проект артсвердловини та її ЗСО розроблятиметься та погоджуватиметься в окремому 
порядку проектною організацією, обраною інвестором на підставі тендеру.  

Розміри другого поясу визначаються, виходячи з умов, що, якщо за його межами через зону 
аерації або безпосередньо до водоносного горизонту поступає мікробне забруднення, воно не досягає 
водозабірної споруди. Ця умова виконується в тих випадках, коли час руху води від межі другого 
поясу до водозабірної споруди буде перевищувати час виживання патогенних мікроорганізмів (табл. 
6.21).  

 
Таблиця 6.21 – Час виживання патогенних мікроорганізмів залежно від гідрогеологічних умов 

 

Гідрогеологічні умови 
Т, діб 

У межах І, ІІ клімаичних 
поясів 

У межах ІІІ, ІV клімаичних 
поясів 

1.Грунтові води  
а) при наявності гідравлічного 
зв’язку з водоймою 
б) при відсутності цього зв’язку  

 
 

400 
400 

 
 

400 
200 

2.Міжпластові води 
а) – // – 
б) – // – 

 
200 
200 

 
200 
100 

 
Межа третього поясу визначається, виходячи з наступних умов: якщо за його межами у 

водоносний пласт надійдуть забруднюючі речовини, вони або не досягнуть водозабірної споруди, або 
досягнуть її не раніше розрахункового часу, що має складати (або перевищувати) час експлуатації 
водозабору, що приймають 25 років (~104 діб).  

Радіус ІІ, ІІІ поясів ЗСО розраховується за формулою:  
       _____________ 

R = √ Q × t /  ×n × m 
 
Де: Q – дебіт свердловини, м3 /добу; 
 t – розрахунковий час, необхідний для обґрунтування меж поясу, діб;  
n – активна пористість порід водоносного горизонту, долі од.;  
m – товщина водоносного горизонту, м.  
 
Вплив на поверхневі води 
 
Вплив будівництва на поверхневі води 
Тимчасове забруднення поверхневих вод може трапитися через витік із зони будівництва. 
Серед забруднювачів можуть бути: 
-  частинки ґрунту (каламутність); 
-  витоки палива чи масла; 
-  фарби та розчинники; 
- будівельні відходи та побутове сміття. 
 
Безпосередньо на території проектованого вітрополя поверхневі воді об’єкти відсутні. Проте, 

на відстані біля 1200 м (відстань від крайньої ВЕУ N25) від східної його частини знаходиться 
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Дністровський лиман. Згідно ст.3 та ст.5 Водного Кодексу України Дністровський лиман відноситься 
до водних об’єктів, землі під ним відносяться до земель водного фонду України. 

Відповідно до ст.88 Водного Кодексу України від 06.06.1995р., «З метою охорони поверхневих 
водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо 
озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під 
прибережні захисні смуги (ПЗС)».  

«Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу 
води (у меженний період) шириною: 

- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 
метрів; 

- для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів; 
- для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. 
Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної 

смуги подвоюється. 
Згідно ст. 89 Водного кодексу України у ПЗС забороняється:  
1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також 

садівництво та городництво;  
2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;  
3) влаштування літніх таборів для худоби;  
4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому 

числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;  
5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;  
6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 
Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна 

смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води. 
У межах прибережної захисної смуги морів та навколо морських заток і лиманів 

встановлюється пляжна зона, ширина якої визначається залежно від ландшафтно-формуючої 
діяльності моря, але не менше 100 метрів від урізу води, що включає: 

- території, розташовані між лінією максимального відпливу та лінією максимального 
напливу хвиль, зареєстрованих під час найсильніших штормів, а також територію берега, яка 
періодично затоплюється хвилями; 

- прибережні території - складені піском, гравієм, камінням, ракушняком, осадовими 
породами, що сформувалися в результаті діяльності моря, інших природних чи антропогенних 
факторів; 

- скелі, інші гірські утворення. 
Пляжна зона не встановлюється у межах прибережної захисної смуги морів та навколо 

морських заток і лиманів на земельних ділянках, віднесених до земель морського транспорту, а також 
на земельних ділянках, на яких розташовані військові та інші оборонні об'єкти, рибогосподарські 
підприємства. 

Користування пляжною зоною у межах прибережної захисної смуги морів та навколо 
морських заток і лиманів здійснюється з дотриманням вимог щодо охорони морського середовища, 
прибережної захисної смуги від забруднення та засмічення і вимог санітарного законодавства. 

До узбережжя морів, морських заток і лиманів у межах пляжної зони забезпечується 
безперешкодний і безоплатний доступ громадян для загального водокористування, крім земельних 
ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші 
лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори. 

У разі надання права користування пляжною зоною користувачі зобов'язані забезпечити 
безперешкодний та безоплатний прохід вздовж берега моря, морської затоки чи лиману». 

Відповідно до ст. 90 Водного Кодексу України: «Прибережна захисна смуга уздовж морів, 
морських заток і лиманів входить у зону санітарної охорони моря і може використовуватися лише 
для будівництва військових та інших оборонних об'єктів, об'єктів, що виробляють енергію за 
рахунок використання енергії вітру, сонця і хвиль, об'єктів постачання, розподілу, передачі 
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(транспортування) енергії, а також санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів та інших лікувально-
оздоровчих закладів з обов'язковим централізованим водопостачанням і каналізацією, 
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд. 

У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у 
внутрішніх морських водах забороняється: 

1) застосування стійких та сильнодіючих пестицидів; 
2) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод; 
3) влаштування вигрібів для накопичення господарсько-побутових стічних вод обсягом більше 

1 кубічного метра на добу; 
4) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування 

рідких відходів. 
У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється будівництво будь-яких 

споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних». 
На рисунку 6.3 наведено схематичне розташування Дністровського лиману по відношенню до 

найближчого розташованих ВЕУ. 
 

 
 

Рисунок 6.3 – Розташування Дністровського лиману по відношенню до найближче розташованих 
ВЕУ (N25) 
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6.4. Аналіз впливів планованої діяльності на ґрунти 

Нових ділянок видобування будівельних матеріалів для об'єкту не буде. Усі матеріали для 
вироблення бетону та засипання гравієм і піском тощо постачатимуться з існуючих кар'єрів.  

Дані про розміри будівельних майданчиків, площі зайнятих земельних угідь 
В ході робіт схема розміщення ВЕУ на ділянці може змінюватись у відповідності до земельних 

питань, охоронних зон існуючих об’єктів, розташування пам’яток археології, оптимального 
виробітку електроенергії тощо. Схема будмайданчика ВЕУ (за прикладом об’єкта-аналога з ДПТ) 
наведена на рисунку 6.4. 
 

 
 

Рисунок 6.4 - Схема будмайданчика ВЕУ (за прикладом об’єкта-аналога з ДПТ) 
 

При розміщенні ВЕУ враховувалась наявність доріг для транспортування обладнання та 
організації під’їздів до ВЕУ з метою максимального використання існуючої інфраструктури. 

Орієнтація розміщення вітроустановок замовником та розробником ДПТ прийнята з 
урахуванням домінуючих напрямків вітру. Відстані між турбінами визначалися, виходячи з 
результатів аналізу вітрових характеристик та з міркувань оптимізації розташування ВЕУ. 

На майданчику, у місцях розташування ВЕУ, передбачається розміщення будмайданчиків для 
монтажу та обслуговування об’єктів. Уздовж рядів ВЕУ проектуються кабельні лінії та технологічні 
дороги.  
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Згідно намірів замовника та проектного рішення детального плану території, проектована 
ВЕС складається з окремих ділянок з розташуванням на них споруд, а саме: 

1) вітроустановок (ВЕУ), площа ділянки для одної турбіни становить 0,32-0,71; 
2) тимчасових майданчиків для зберігання техніки; 
3) технологічних проїздів. 
Ділянки відводяться в оренду на 3 роки – період будівництва для влаштування тимчасових 

майданчиків і на 49 років – для обслуговування вітрових електроустановок (надалі ВЕУ) та 
розподільчих пунктів в період експлуатації (табл.6.22). 

 
Таблиця 6.22 - Розподіл території за функціональним використанням 

 
Найменування об’єктів Перспективна форма користування земельних ділянок 

Вітрові електричні установки  Договір оренди на 49 років 
Підземні кабельні лінії  Довгостроковий договір сервітуту 
Електрична підстанція Довгостроковий договір сервітуту 
Тимчасова транспортна інфраструктура на період 
будіницьства 

Договір сервітуту на 5 років 

 

 
 

Рисунок 6.5 - Земляні роботи. Прокладка кабелю 35 кВ. Будівництво під’їзних шляхів к ВЕУ 
 
В ході розміщення ВЕУ можливий вплив створюватиметься земляними роботами, 

необхідними для облаштування фундаментів для ВЕУ. Вони припускають виїмку значного обсягу 
ґрунту. Частина ґрунту (найбільш родюча) буде змішана з родючим ґрунтом і використана для 
покриття фундаментів ВЕУ. Інша частина використовуватиметься для відновлення ділянок, з яких 
здійснюється виїмка матеріалу для облаштування фундаментів або для відновлення інших 
пошкоджених ділянок території. 

Водночас, за даними геолого-вишукувальних робіт на майданчиках розміщення майбутнього 
вітрополя (технічний звіт ТОВ «ДЕСНО» (11/01-18-А -ІГ-ТЗ) щодо інженерно-геологічних 
вишукувань), - геологічна будова території (по даним польового опису та лабораторних досліджень) 
до розвіданої глибини 42,0 м складена нижьоверхньоплейстоценовими елювіальними, еолово-
делювіальними відкладами: з поверхні, під грунтово-рослинним шаром потужністю 0,5-0,8 м, до 
глибини 12,5-19,0 м залягають сильнопросідні суглинки легкі пилуваті, лесовидні, палево-жовті, сіро-
жовті, сірувато-коричневі, тверді, нижче, розповсюджені суглинкі важкі пилуваті, тверді та 
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напівтверді, сильнонабухаючі. 
У зв’язку з цим, вірогідність пошкодження значних обсягів родючих шарів ґрунту є 

мінімальною, через їх відсутність на ділянках проведення будівельних робіт. Виїмка ґрунту 
проводитиметься з урахуванням вказівок виробника ВЕУ і, зважаючи на місцеві геофізичні умови, 
так щоб гарантувати безпеку ВЕУ і, в той же час, звести до мінімуму вплив на довкілля. Шляхи 
використання надлишкового ґрунту, що залишається після влаштування фундаментів ВЕУ, залежать 
від його якості (родючий, потенційно-родючий грунт), яка встановлюється на етапі проведення 
будівельних робіт залежно від рівня родючості ґрунтового покриву і основних показників ґрунтів за 
ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охорона природи. Ґрунти. Вимоги до охорони родючого шару ґрунту при 
виробництві земляних робіт».  

Враховуються наступні показники:  
 вміст гумусу;  
 показник концентрації водневих іонів (рН сольової витяжки, водного розчину); 
 зміст поглиненого натрію по відношенню до суми поглинених основ;  
 сума водорозчинних токсичних солей;  
 сума фракцій менше 0,01 мм.  
В разі віднесення надлишкового ґрунту до категорії «родючий», «потенційно-родючий», 

будівельна організація здійснює його зняття, складування, зберігання та нанесення його на ділянку, з 
якої він був знятий (рекультивація поверхні ділянки в межах основи ВЕУ), або на іншу земельну 
ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей згідно ст. 168 Земельного Кодексу 
України. 

 

 
 
Рисунок 6.6 – Орієнтовний розрахунковий обсяг виїмки ґрунту під розміщення 1 ВЕУ 

 
Максимальний обсяг виїмки ґрунту при облаштуванні фундаментів 1 ВЕУ становитиме: 20 м х 

20 м х 3,5 м = 1400 м (рис.6.6). 
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Рисунок 6.7 – Вплив на геологічне середовище та ґрунти під час облаштування фундаментів ВЕУ 
 

В разі встановлення, що надлишковий грунт не відноситься до «родючого», «потенційно- 
родючого», його обсяг використовується на території вітрополя для улаштування тимчасових 
під’їзних доріг, або вивозиться на полігон ТПВ для використання в якості інертного шару згідно ДБН 
В.2.4-2-2005. 

 

 
 
Рисунок 6.8 – Розрахунковий обсяг використання вийнятого ґрунту з-під фундаментів ВЕУ (баласту) 

при будівництві тимчасових доріг 
 

Забруднення підґрунтя можливе під час будівельно-монтажних робіт через потенційний витік і 
вилив масла з обладнання чи транспортних засобів; такий потенційний вплив на підґрунтя, як 
очікується, буде локальним і незначним. 

 
Вплив фізичних структур проекту на геологічні структури та грунти  
 
В радіусі 700 м пропонованої СЗЗ вітрополя ВЕУ жодних геологічних покладів комерційного 
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значення немає.  
Для житлових зон будівельних робітників додаткових територій не потрібно, тому що вони 

розташуватимуться в межах ОВБ.  
 

Таблиця 6.23 - Дані щодо площ ділянок, зайнятих фізичними структурами Проекту 
 

№ 
з/п 

Назва сільської ради 
(ОТГ) 

Площі земельних ділянок (га) 
в долгостроковому користуванні 

Площі 
земельних 

ділянок (га) 
на період 

будіницьтва 
оренда сервітут (ПС) всього сервітут 

1 

Маяківська сільська рада 
(Маяківська ОТГ), 

земельні ділянки за межам 
с. Удобне 

2,88-5,55 - 2,88-5,55 1,8-3,75 

2 

Старокозацька сільська 
рада (Старокозацька ОТГ), 

у тому числі земельні 
ділянки за межами: 

1,92-6,66 1,3 3,22-7,96 1,2-4,5 

- с. Старокозаче 0-1,11 - 0-1,11 0-0,75 
- с. Козацьке 1,92-5,55  3,22-6,85 1,2-3,75 

3 
Семенівська сільська рада, 
земельні ділянки за межам 

с.Семенівка 
1,6-5,92 - 1,6-5,92 1,0-4,0 

4 

Мологівська сільська рада 
(Мологівська ОТГ), 

земельні ділянки за межам 
с. Молога 

1,92-4,07 - 1,92-4,07 1,2-2,75 

Загалом по об’єкту* 12,1-22,2 1,3 13,4-23,5 7,6-15,0 
 
* Мінімальне значення загалом по об’єкту більше за суму мінімальних значень оськільки в залежності від 

варіанту деякі ВЕУ можуть бути на території сільських рад. 
 

Вплив експлуатації та технічного обслуговування на геологічні структури та ґрунти 
Впливу експлуатації та технічного обслуговування ВЕУ, ліній електропередач, підстанцій та 

інших споруд на геологічні або геоморфологічні аспекти не очікується. 
Впливу на ґрунти від експлуатації та технічного обслуговування нових споруд також не 

очікується. Забруднення ґрунтів мастилами на підстанціях ВЕС мало ймовірне, враховуючи, що 
маслонаповнене обладнання має маслоуловлювачі. 

Експлуатація небезпечного обладнання не планується ані у ОВБ, ані у житлових зонах. 
Відповідно до п. 5 Постанови КМУ №209 від 04.03.97 р. встановлюються охоронні зони 

електричних мереж уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки, 
обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на 
відстань 1 метра. 

 
Обмеження щодо землекористування в охоронній зоні КЛ 
Забороняється в охоронних зонах кабельних ліній виконувати будь-які дії, що можуть 

порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, 
а саме:  

- будувати житлові, громадські та дачні будинки;  
- влаштовувати будь-які звалища;  
- складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;  
- розпалювати вогнища;  
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- розташовувати автозаправні станції або інші сховища пально-мастильних матеріалів;  
- саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій 

новорічних ялинок;  
- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадсько 

транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих 
виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;  

- виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 
5 тонн, скидати і зливати їдкі і ті, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали. 
 

 
6.5. Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище 

Одеська область, а особливо її південна частина, не має достатньої потужності генерації 
електроенергії з власних джерел, еквівалентної рівню споживання електроенергії 
домогосподарствами, комунально-побутовими та промисловими споживачами. Південь Одеської 
області не можна назвати енергонезалежним. На всій області є лише одна традиційна електростанція 
- Одеська ТЕЦ. Зараз вона має потужності менше 32 МВт, і не здатна задовольнити споживчі 
потреби навіть одного району Одеси, а там більше - області. Крім того, Одеська ТЕЦ виробляє 
електроенергію лише в період опалювального сезону. Одеса і велика частина півдня області 
отримують електроенергію, в основному, від Південноукраїнської АЕС. Південно-західні райони 
Одеської області живляться від Молдавської ГРЕС, розташованої на території невизнаного 
Придністров'я і російської компанії «Інтер РАО ЄЕС». Розподіляє енергію основна підстанція - в 
Арцизі, замикаючи на собі основну частину енергопотоку. Таким чином, обвішай південь Одеської 
області на даному етапі частково знаходиться в "енергетичній безвиході", оскільки відсутня 
можливість «перетікання» сюди електроенергії з інших місць і джерел. Щоб забезпечити південь 
Одеської області безперебійними джерелами енергопостачання, в регіоні шукають альтернативні 
джерела генерації електроенергії. Так, з 2012 року на півдні Одеської області побудовано п'ять 
великих сонячних електростанцій загальною потужністю 218 МВт. Планується введення в 
експлуатацію ще трьох сонячних станцій загальною потужністю в 86 МВт в Окнянському, 
Іванівському і Арцизському районах. Але сонячні електростанції можуть виробляти електроенергію 
лише вдень та в обмеженому обсязі в зимовий період. Більше того, у похмуру погоду вони втрачають 
до 40-50% потужності. Оскільки Одеська область має великий потенціал для вітроелектростанцій, 
особливо в Білгород-Дністровському районі, в якому наразі відсутні ВЕС, прийнято рішення оцінки 
впливів на довкілля щодо розміщення Дністровської ВЕС загальною потужністю 150 МВт. Наміри 
реалізації проекту відповідають Енергетичній стратегії України на період до 2035р. (ЕСУ) «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність», затв. Розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017р. 
№605-р, Розпорядженню Кабінету Міністрів України від 25.11.2015р. №1228-р «Про Національний 
план дій з енергоефективності на період до 2020 року», Розпорядженню Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2014 р. N 902-р «Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 
2020 року», Розпорядженню Кабінету Міністрів України від 17.12.08р. №1567-р «Про програми 
підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів», Закону України № 514-
VIII від 04.06.2015р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії». 

Будівництво та експлуатація запропонованої ВЕС буде надавати позитивний вплив на місцеву 
економіку через зайнятість місцевого населення під час будівництва, а також в більш довгостроковій 
перспективі - у вигляді орендної плати за земельні ділянки і податкових надходжень до місцевого 
бюджету, плати за послуги місцевих комунальних служб, і зайнятості технічного обслуговуючого 
персоналу. Проект будівництва Дністровської ВЕС передбачає залучення значних інвестицій в 
економіку Білгород-Дністровського району Одеської області. Ніякого примусового переселення не 
очікується. Ні на одному з етапів Проекту не передбачено використання дитячої чи примусової 
праці. Реалізація Проекту є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки 
України в цілому. 

 
 

http://saee.gov.ua/sites/default/files/O_1228.doc
http://saee.gov.ua/sites/default/files/O_1228.doc
http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/rozpor-902-p-vid-01102014.docx
http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/rozpor-902-p-vid-01102014.docx
http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/rozpor-902-p-vid-01102014.docx
http://saee.gov.ua/documents/laws/Rozporyadzhennya-KMU-1567-vid-17.12.08.doc
http://saee.gov.ua/documents/laws/Rozporyadzhennya-KMU-1567-vid-17.12.08.doc
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-19
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6.6. Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище 

У зв'язку з відсутністю в межах ділянки проектованої ВЕС промислових та житлово-цивільних 
об'єктів, наземних і підземних споруд, вплив ВЕС на техногенне середовище не очікується. 
Устаткування, що поставляється, має відповідну європейську якість. У вартість виробів ВЕС 
включається гарантійний термін експлуатації і гарантія безаварійної роботи. Така якість 
забезпечується заводською технологією виробництва, що вдосконалюється упродовж останніх 40-50 
років, і що включає вхідний контроль усіх комплектуючих матеріалів/виробів і вихідний контроль 
продукції. «Система диспетчерського управління та сбору даних» (SCADA) ВЕУ забезпечує контроль 
роботи ВЕС по більш ніж 20 параметрам. У разі неможливості забезпечення подальшої роботи за 
допомогою штатного регулювання параметрів, SCADА дає сигнал для зупинки турбіни. Тому 
аварійна ситуація на ВЕС трапляється один раз на десятки тисяч працюючих ВЕУ в світі. 

 
 
6.7. Архітектурна, археологічна та культурна спадщина 

Білгород-Дністровський заснований в 4 столітті до н.е. До 1944 місто мало назву Аккерман. 
Білгород-Дністровський карбував свою монету і мав своє військо, а в 57 році до н.е. навіть 

було введено власне літочислення. 
Серед історико-культурних пам'яток найвизначнішим є Білгород-Дністровська фортеця. 
Білгород-Дністерська фортеця або Аккерма́нська фортеця (рис.6.9) – історико-

архітектурна пам'ятка XIII–XV століть. Знаходиться в м. Білгород-Дністровський Одеської області. 
Є однією з найбільш збережених фортець на території України. Своїми розмірами вона 

перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни. Загальна площа території фортеці становить 
9 га. Фортеця лежить на скелястому березі Дністровського лиману і має вигляд неправильного 
багатокутника. Раніше вона складалася з чотирьох дворів, кожен з яких мав специфічне призначення і 
міг самостійно вести оборону (в даний час збереглося тільки три кріпацькі двори). Всі фортечні 
будови обнесені міцними стінами, протяжність яких сягає 2,5 км. Через 40-45 м куртини були 
вбудовані фортечні вежі і бастіони. Їх початкове кількість сягала 34, 12 з них були порожніми 
бойовими вежами. Решта - бастіони і напівбастіонів. Вони пізніше були забутовані і перетворені в 
площадки для установки артилерійських знарядь. Багато з веж твердинь мають власні назви (вежа 
Овідія (Дівоча), Сторожова вежа, вежа Пушкіна і т. д.), які стали відображенням місцевих переказів і 
легенд. 

Цитадель - найбільш важлива і укріплена частина фортеці, тут розміщувався комендант і 
офіцери гарнізону, зберігався арсенал і скарбниця, в темниці утримувалися в'язні. 

Гарнізонний двір - використовувався для постійного проживання гарнізону. 
Цивільний двір нагадував житловий укріплений пункт, так як був забудований 

одноповерховими будинками і напівземлянками, що не збереглися на сьогоднішній день. На 
територію двору приходило населення міста та прилеглих сіл під час небезпеки при підході ворога. 
Площа Портового двору, що тягнеться уздовж берега, становила 1,5 га. Тут протягом карантинного 
терміну (40 днів) зберігалися товари, привезені в місто. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/XIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок 6.9 – Аккерманська фортеця 
 

Також до історико-культурних пам'яток Білгород-Дністровського району відносяться: 
Олександрівські казарми; Скіфська могила; церква Успіння Пречистої Богородиці; церква Іоанна 
Сучавського. 

Скіфська могила в Білгороді-Дністровському - це кам'яна гробниця-склеп 4-3 століття до 
нашої ери (рис. 6.10), археологічний пам'ятник національного значення. Стародавнє поховання було 
розграбоване, але не втратило своєї історичної цінності в наш час. 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Скіфська могила 
 

У 1895 році на скелі в передмісті Білгорода-Дністровського знайшли склеп. Археологи 
з'ясували, що в ньому був похований знатний воїн, цілком можливо, вождь скіфів. Ці племена жили в 
той час в окрузі Тіри. Місце незабаром охрестили Скіфської могилою. Споруда складається з двох 
камер - маленької і великої. Ще в давнину склеп пограбували. Хоча, з цього приводу у вчених є деякі 
сумніви. Маленьку камеру майже повністю зруйнували. У підлозі другої, погребальної, чітко видно 
два поглиблення прямокутної форми, де очевидно були поховані чоловік і дружина. Скіфську могилу 
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побудовано з досить великих вапняних плит, близько 3 метрів в довжину і майже метр завтовшки. 
Стеля в склепі склепінчаста. На задній стінці є орнамент у вигляді деревного візерунка, який 
викликав чимало запитань, адже він не схожий ні на який інший. 

Недалеко від Скіфської могили в Білгород-Дністровському знаходяться так звані 
Олександрівські казарми (рис. 6.11). Цей пам'ятник архітектури побудований в 20-30 роках 19 
століття, згідно з указом російського імператора Олександра І. Казарми названі в його честь, хоча 
завершили зведення вже при Миколі I. Імператорський указ був не випадковий: Олександр хотів 
зміцнити свої кордони в Бессарабії, тому в Акермані (колишня назва Білгород-Дністровського) 
розгорнулося військове будівництво. Офіцерські корпусу і солдатські казарми побудовані в східному 
стилі, їх використовували за прямим призначенням майже півтора століття. 

 

 
 

Рисунок 6.11 – Олександрівські казарми 
 

Церква Успіння Пречистої Богородиці (рис. 6.12) збереглася з часів середньовіччя, коли в 
Білгороді проживала велика вірменська громада. Храм має приосадкувату форму, оскільки 
мусульманська влада забороняли будувати християнські церкви вище мечетей. Протягом століть 
Вірменська церква неодноразово перебудовувалася і розширювалася. На стінах збереглися старовинні 
розписи і середньовічні мармурові плити (хачкари) з висіченими написами, найраніша з яких 
датується X ст. Вірменська церква була діючою до 1940 р. До останнього часу була базою 
археологічної експедиції. У 2013 р повернута вірменській громаді. На території знаходиться 
знайдений на східній околиці міста сарматський склеп III в. н.е., складений з кам'яних плит. 
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Рисунок 6.12 – Церква Успіння Пречистої Богородиці 
 

Церква Іоанна Сучавського культове спорудження, XIV-XVII ст. Підземна церква Іоанна 
Сучавського (рис.6.13) споруджена над кам'яним колодязем, де, за легендою, був убитий 
православний святий Іоанн Новий або Сучавський. У 1330 р православний купець Іван з турецького 
Трапезунда, який торгував в Акермані, відмовився прийняти мусульманство, за що був замучений за 
наказом намісника Золотої Орди. На могилі Іоанна була побудована каплиця, а мощі святого пізніше 
були перенесені в молдавську Сучави (нині територія Румунії). З тих пір його вважають небесним 
покровителем торговців. Джерело на березі моря, який, за переказами, часто відвідував Іван, був 
названий його ім'ям. Вода з джерела Св. Іоанна вважається цілющою, за нею приїжджають з усіх 
околиць. 
 

 
 

Рисунок 6.13 – Церква Іоанна Сучавського 
 
Потенційний вплив на культурну спадщину можливий тільки на етапі будівництва. Для 

зменшення впливу Проекту на археологічні об'єкти ТОВ «Дністровська вітроелектростнція» буде 
чітко дотримуватись вимог і положень законодавства України, зокрема, частини першої статті 37 
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Закону України «Про охорону культурної спадщини». 
 
 
6.8. Електромагнітне випромінювання та його вплив 

Питаннями нормування електромагнітних полів, що впливають на персонал і населення, 
займаються багато міжнародних організацій, такі, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ), 
Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК), Міжнародний комітет із захисту від неіонізуючих 
випромінювань (ICNIRP), Європейський комітет з нормування у галузі електротехніки (CENELEC), 
Комісії європейського союзу (СEU). 

В Україні питаннями нормування електромагнітних полів, що впливають на персонал і 
населення, займаються Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ України), Комітет з питань 
гігієнічного регламентування МОЗ України, Державна установа «Інститут гігієни та медичної 
екології ім. О.М. Марзєєва», Національний університет біоресурсів та природокористування (НУБІП) 
тощо. 

Особливістю ПЛ змінного струму є відсутність об'ємного заряду іонів біля поверхні землі: 
об'ємний заряд пульсує поблизу проводів, що коронують, не досягаючи землі. 

Електромагнітне поле ПЛ змінного струму за частотною характеристикою відноситься до 
низькочастотного діапазону. Сильні електричні й магнітні поля утворюються поблизу збірних шин 
підстанцій, трансформаторів, реакторів та інших апаратів високої напруги. 

Короткочасному впливу сильних ЕМП піддається, як правило, персонал, що обслуговує ПЛ і 
ПС. Населення ж може довгостроково перебувати в зоні впливу слабких полів промислової частоти 
(ПЧ), наприклад, проживаючи поблизу ПЛ. Сьогодні увагу біофізиків і медиків притягнуто не стільки 
до вивчення ефектів від короткочасних впливів сильних полів, скільки до визначення віддалених 
наслідків впливу слабких низькочастотних ЕМП, аж до надзвичайно слабких МП техногенного 
походження із напруженістю до 0,1 А/м (0,12 мкТл), сумірних з напруженістю низькочастотної 
складової геомагнітного поля Землі. 

Напруженість ЕП поблизу ПЛ змінного струму може досягати границі індивідуальної 
чутливості до поля, коли людина за непрямими ознаками (ворушіння волосся, відчуття поколювання 
при мікророзрядах між тілом і одягом тощо) може встановити наявність електричного поля. 
Приблизно 5% людей відчувають наявність ЕП, починаючи з напруженості 7 кВ/м, а 60% не 
відчувають поле напруженістю 20 кВ/м. 

Напруженість МП, що сприймається людиною, може бути визначеною тільки в спеціальних 
умовах. За індукції МП промислової частоти понад 0,1 Тл у людей об'єктивно реєструються 
порушення зору, головні болі тощо. Проте, навіть в екстремальній ситуації (у разі однофазного 
короткого замикання на ПЛ під час виконання ремонтних робіт під напругою) персонал піддається 
короткочасному впливу МП із індукцією, що на порядок менше. Тому донедавна регламентувалася 
лише електрична складова ЕМП, утворюваного ПЛ змінного струму. 

Відомо, що механізм впливу ЕМП ПЧ на біологічний об’єкт пов'язано з наведенням 
електричних струмів і утворенням внутрішніх полів. Їхнє значення залежить від анатомічної будови 
тіла, електричних і магнітних властивостей тканин, орієнтації тіла щодо векторів ЕП і МП, а також 
від характеристик ЕМП (частота, інтенсивність). 

У загальному випадку, параметром, що визначає ступінь впливу ЕМП ПЧ на організм, є 
щільність наведеного в тілі струму. Вважають, що на частотах до 1 МГц цей струм впливає на органи 
людини. На частотах понад 1 МГц визначальним фактором впливу стає не сам струм, а тепло, що 
виділяється в тілі людини при його протіканні. За результатами медико-біологічних досліджень 
установлено гранично припустиму щільність струму в тілі, яку використовують для визначення 
граничних параметрів ЕМП, що підлягають контролю. 

На низьких частотах (нижче 1 МГц) такими параметрами є напруженості ЕП і МП. Зв'язок між 
граничним значенням характеристик ЕМП і гранично припустимою щільністю струму може бути 
встановлено як теоретично, так і експериментально. 

Щільності наведеного струму (у певному органі людини) можуть бути розраховані за 
формулами: 
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- для ЕП: j = k·f·E; 

- для МП: j = π·R·σ·f·B 
де: f – частота, 
      Е – напруженість ЕП, 
      k – коефіцієнт, що залежить від типу тканини органа , 
      B – магнітна індукція, 
      R – середній радіус органа, 
      σ – провідність тканини органа. 
Зазвичай експериментально зв'язок між щільністю струму в тілі людини й напруженістю 

зовнішнього ЕП (або МП) визначають за допомогою манекена з відомими електричними 
параметрами, поміщеного в зовнішнє ЕП (МП). У різних точках манекена вимірюють щільність 
струму й фіксують відповідні їй рівні напруженості ЕП (МП). Проте можливі й аналітичні 
дослідження на підставі вищенаведених формул. 

На підставі експериментальних досліджень установлено залежності біологічних ефектів від 
інтенсивності впливу, вираженою щільністю наведеного струму (табл. 6.24). 

 
Таблиця 6.24 – Залежність біологічних ефектів від щільності наведеного в тілі струму 

 
j, А/м2 Біологічні ефекти впливу 

1 – 10 Мінімальні ефекти, що не являють собою небезпеки* 
10 – 100 Виражені ефекти: зорові й з боку нервової системи 
100 – 1000 Стимуляція збудливих структур (м'язова й нервова тканини), можливий 

несприятливий вплив на здоров'я 
>1000 Можлива екстрасистоляція, фібриляція серця (гостре ураження) 

*Ефекти, що можуть бути компенсовані адаптаційними системами організму 
 
У більшості міжнародних стандартів, як вихідні для встановлення припустимих рівнів 

параметрів ЕМП, розглядають безпечну для організму щільність струму 10 мА/м2. 
Відповідні до цієї щільності еквівалентні напруженості ЕМП зменшують застосуванням 

коефіцієнтів запасу для умов виробничого впливу та для населення. Отримані в такий спосіб 
значення (reference level) і фіксують як нормовані рівні. Як правило, перевищення нормованих рівнів 
у реальних виробничих умовах допускають за умови, що дотримуються еквівалентні рівні. 

Такий підхід до нормування широко використовують за кордоном. У деяких країнах як 
параметр, що визначає припустимі рівні напруженості поля, розглядають максимально припустимий 
струм, що протікає через людину при його контакті в зоні дії ЕМП із електрично ізольованою 
машиною або іншим великим ізольованим об'єктом. В інших стандартах припустимі рівні впливу 
встановлюють, виходячи з порога сприйнятливості ЕП, тобто таких неприємних відчуттів, як 
ворушіння волосся, мікророзряди. У декількох країнах при нормуванні орієнтуються на загальне 
самопочуття випробуваного. 

В основі гігієнічних (на відміну від технічних) норм впливів ЕМП в Україні закладено 
принцип, відповідно до якого безпечним для людини є гранично допустимий рівень (ГДР) ЕМП. 
Вплив ЕМП ГДР не повинен викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я людини в момент 
впливу або в майбутньому. Гігієнічні нормативи в Україні розробляють компетентні установи, як 
правило, на підставі комплексних досліджень, що включають у себе гігієнічні, клініко-фізіологічні, 
епідеміологічні та експериментальні дослідження. За результатами цих досліджень визначають поріг 
шкідливої дії, тобто такого впливу ЕМП, за якого в організмі відбуваються зміни життєвих процесів, 
що виходять за межі припустимих відхилень. 

Для урахування невизначеності наукових даних (з метою підвищення надійності нормативів 
при переході від установлених порогів впливу до нормованих рівнів) уводять коефіцієнт гігієнічного 
запасу. Для ЕМП промислової частоти коефіцієнт запасу становить від 2,5 до 10 і вище. 

Передбачені проектом ВЕУ - серійного виробництва і мають всі необхідні сертифікати по 
параметрах, контрольованих європейським сертифікатом IEC 61 400. Електромагнітні параметри не 
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вимірюються, оскільки вони знаходяться в межах прийнятих європейських нормативів. 
ВЕУ не є джерелом високочастотних електромагнітних випромінювань, здатних завдати 

шкоди здоров'ю людини. 
 
Кабельна лінія електропередачі 110 кВ 
Вплив на оточуюче середовище електроенергетичних передавальних ліній високої напруги 

розглядається в основному з точки зору впливу повітряних ліній. Суттєвий вплив є різнорідним та 
стосується, в основному, утворення електромагнітного поля, шуму та радіоелектричних перешкод. 
Повітряні лінії також обмежують використання території під лінією та біля неї, утворюючи, так звані, 
зони обмеженго використання.   

Вплив кабельних ліній на оточуюче середовище, з точки зору їх конструкційних особливостей, 
менш різнорідне. В кожному кабелі високої напруги є зворотня нульова жила – екран, який 
практично до нуля обмежує випромінення електричного поля від кабелю. Зворотня нульова жила 
виготовляється з міді або алюмінію і вона практично не обмежує випромінення магнітного поля, що, 
приймаючи до уваги відносно малі відстані прокладеного кабелю від поверхні землі, може бути 
небезпечним. 
 

Електрична складова електромагнітного поля промислової частоти 
Негативний вплив ЕП промислової частоти було виявлено за результатами обстеження 

персоналу підстанцій напругою 330 – 500 кВ, експериментів на лабораторних тваринах і 
добровольцях, виконаних на початку 60-х років у СРСР. Згодом до цих робіт приєдналися закордоні 
дослідники. Міжнародне визнання біологічної активності ЕП зумовило необхідність регламентації 
умов перебування в ньому, насамперед персоналу, що регулярно перебуває під впливом ЕП. Як 
наслідок, у СРСР було встановлено і затверджено державний стандарт ГОСТ 12.1.002-84, що 
обмежує припустиму напруженість ЕП і тривалість його впливу для персоналу підстанцій. 

Відповідно до цього стандарту: 
 перебування персоналу в полі з напруженістю понад 25 кВ/м без засобів захисту не 

допускається, 
 у полі з напруженістю від 20 до 25 кВ/м дозволено перебувати 10 хв. 
Припустимий час Т, годин, перебування в ЕП напруженістю Е від 5 до 20 кВ/м обчислюють за 

формулою: 
Т=Е/50 -2 

Протягом усього робочого дня допускається перебування без засобів захисту в ЕП, 
напруженість якого не перевищує 5 кВ/м. У разі знаходження персоналу протягом робочого дня в 
зонах з різною напруженістю ЕП стандарт установлює емпіричну формулу для розрахунку 
приведеного часу, еквівалентного за біологічним ефектом перебуванню в ЕП з нижньою границею 
нормованої напруженості. 

Припустима стандартом напруженість ЕП 5 кВ/м, яку визначено за біологічним впливом, є 
прийнятною з урахуванням можливої несприятливої дії електричних розрядів при контакті людини з 
навколишніми предметами. За результатами досліджень напруженість ЕП, за якої 80% людей не 
відчувають болючих відчуттів при розрядах, дорівнює 5,2 кВ/м. 

Надалі, у зв'язку з освоєнням і широким будівництвом ПЛ напругою до 750 кВ, у СРСР було 
прийнято «Санітарні норми й правила захисту населення від впливу електричного поля, 
створюваного повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти» (№ 2971-
84), що обмежують напруженість ЕП під проводами ПЛ напругою 330 кВ і вище залежно від 
можливого часу перебування населення поблизу ПЛ, а також для ненаселеної місцевості (табл. 6.25). 

 
Таблиця 6.25 – Граничні припустимі рівні впливу електричного поля, створюваного 

повітряними лініями змінного струму 330 кВ і вище в землі (№ 2971-84) 
 

Найменування територій, на яких регламентується рівень 
електричного поля промислової частоти 

Діюче значення 
напруженості ЕП 

Усередині житлових будинків 0,5 кВ/м 
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На території зони житлової забудови 1 кВ/м 
У населеній місцевості, поза зоною житлової забудови (землі в 
межах міста з урахуванням перспективного розвитку на 10 років, 
приміські та зелені зони, курорти, землі селищ міського типу в 
межах селищної межі і сільських населених пунктів у межах цих 
пунктів), а також території городів і садів 

5 кВ/м 

На територіях перетину ПЛ з автомобільними шляхами І-ІV 
категорії 10 кВ/м 

У ненаселеній місцевості (незабудована територія, яку відвідують 
люди, доступна для транспорту, та сільськогосподарські угіддя) 15 кВ/м 

У важкодоступній місцевості (не доступній для транспорту та 
сільськогосподарських машин) та на ділянках, спеціально 
відгороджених для виключення доступу населення 

20 кВ/м 

 
Для населення, на відміну від персоналу енергосистем, важко визначити тривалість 

перебування в ЕМП ПЛ. Зокрема, нормоване значення напруженості, що дорівнює 15 кВ/м, було 
визначено за умови, що здорові люди працюють вручну безпосередньо під ПЛ не більше 1 год. 20 хв. 
у день. Таким чином, ця норма для населення збігається з нормою для персоналу. 

Більшість країн мають національні стандарти, що нормують припустимі рівні ЕП ПЧ для 
населення. У табл. 6.26 наведено норми щодо припустимих рівнів напруженості ЕП для умов 
цілодобового й короткочасного перебування персоналу або населення, використовувані за кордоном. 
Крім того, в таблиці наведено максимально припустимі щільності наведеного струму j, які було 
прийнято за вихідний критерій для встановлення цієї норми. Тут також наведено розраховані 
відповідно до цієї щільності граничні значення еквівалентної напруженості ЕП (тобто без урахування 
коефіцієнтів запасу). Слід зазначити, що максимально припустиму щільність наведеного струму 
приймають у різних стандартах для різних ділянок тіла: ICNIRP – для голови й тулуба, CENELEC – 
для голови й області серця, ACGIH – для всього тіла тощо. 
 

Таблиця 6.26 – Нормована й еквівалентна напруженість електричного поля промислової частоти 
 

Закордонні 
стандарти 

ЕП, кВ/м j, 
мА/м2 

Еквівалентне 
ЕП, кВ/м Короткочасне 8 год / 

24 год 
Міжнародні 

ICNIRP 
Guidelines, 1998 

персонал 
населення 

 

 
 
 

10 
5 

 
 
 

10 
2 

 
 
 

25 
5 

Міжнародні 
CENELEC 
персонал 
населення 

 
30 

 
10 
10 

 
10 
4 

 
30 
12 

Великобританія – 
NRPB* 

  
12 

 
10 

 
21 

Германія – BFE** 
Персонал, що 

працює в ЕМП 
Персонал, що не 
працює в ЕМП 

30 (1-2 
год/день) 

 
 

21.3 
 

6.67 

 
 

10 
 

2 

 
 

66.7 
 

13.3 
США – 

ACGIH*** 
персонал 

  
 

25 

 
 

10 

 
 

25 
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Магнітна складова електромагнітного поля промислової частоти 
У 1996 р. ВОЗ ініціювала Міжнародний Проект щодо вивчення впливу ЕМП (International 

EMF Project), метою якого є збір, аналіз, узагальнення й координація результатів усіх досліджень, 
наявних у світі з цього питання. У 2001 р. в інформаційному повідомленні ВОЗ було рекомендовано 
до завершення Проекту дотримуватися попереджувальної політики («попереджувальний принцип») 
відносно впливу ЕМП і всіма доступними способами обмежувати вплив МП ПЧ на людину. У 1998 р. 
міжнародним комітетом ICNIRP, одним з учасників Проекту ВОЗ, було випущено документ, що 
регламентує МП ПЧ для населення на рівні 100 мкТл . 

Для виробничих впливів в Україні ГДР напруженості МП ПЧ регламентовано Державними 
санітарними нормами та правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів (наказ МОЗ 
України від 18.12.2002 № 476) залежно від часу перебування персоналу для умов загального впливу 
(на все тіло) і локального (на кінцівки), відомості про які наведено в табл. 6.27. 

 
Таблиця 6.27 – Припустимі рівні впливу магнітного поля промислової частоти для виробничих умов 

 

Т, год. Рівень впливу МП, H (А/м)/В (мкТл) 
Загальний Локальний 

˂ 1 1600/2000 6400/8000 
2 800/1000 3200/4000 
4 400/500 1600/2000 
8 80/100 800/1000 

 
Варто також зазначити нормативний документ 5060-89 «Орієнтовні безпечні рівні впливу 

змінних магнітних полів ПЧ при виконанні робіт під напругою на ПЛ 220 - 1150 кВ», який 
установлює такі орієнтовні безпечні амплітудні значення напруженості МП у разі виконання робіт 
під напругою на ПЛ: 3,2 кА/м (4 мкTл) – при загальному впливі на все тіло та 5,2 кА/м (6,5 мкТл) – 
при локальному впливі на кінцівки. При цьому час робіт під напругою не повинне перевищувати 50% 
тривалості робочого дня. 

Донедавна в Україні були відсутні гігієнічні норми на МП ПЧ для населення. Сьогодні існує 
тимчасовий норматив, наведений у СОУ-Н ЕЕ 20.179 та Главі 2.3 ПУЕ:2008. 

Відомості щодо унормованих значень МП ПЧ наведено в табл. 6.28. 
 

Таблиця 6.28– Тимчасові гранично допустимі рівні магнітного поля промислової частоти на висоті 
0,5 м від поверхні землі або від підлоги 

 

Найменування територій, на яких регламентується рівень 
магнітного поля промислової частоти 

Тимчасові гранично 
допустимі рівні 
магнітного поля 

промислової частоти на 
висоті 0,5 м від 

поверхні землі або від 
підлоги 

Усередині житлових приміщень 0,5 мкТл 
На віддалі 50 см від стін житлових приміщень та від побутових 
електричних приладів 
На території житлової забудови 

 
3 мкТл 
10 мкТл 

У населеній місцевості, поза зоною житлової забудови (землі в 
межах міста з урахуванням перспективного розвитку на 10 
років, приміські та зелені зони, землі селищ міського типу, у 
межах селищної межі і сільських населених пунктів), а також 
на території городів і садів 

20 мкТл 

У населеній місцевості (незабудована територія, яку відвідують 
люди і яка доступна для транспорту, сільськогосподарських 50 мкТл 
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машин 
 
Ряд країн в частині нормування низькочастотних МП дотримується рекомендацій, 

запропонованих ICNIRP (Австрія, Німеччина, Чехія, Австралія, Іспанія, Італія тощо). У табл. 6.29 
наведено рівні МП ПЧ, прийняті припустимими у закордонних нормативних документах. 

 
Таблиця 6.29 – Нормована й еквівалентна напруженість магнітного поля промислової частоти 

 
Закордонні 
нормативи 

МП, мкТл j, 
мА/м2 

Еквівалентне 
ЕП, кВ/м Короткочасне 8 год./24 год 

Міжнародні 
ICNIRP 
Guidelines, 1998] 
персонал 
населення 

 
 
 

5000 
1000 

 
 
 

500 
100 

 
 
 

10 
2 

 
 
 

500 
100 

Міжнародні 
CENELEC] 
персонал 
населення 

 
 

30 

 
 

600 
640 

 
 

10 
4 

 
 

1600 
640 

Великобританія – 
NRPB 

 1600 10 1600 

Германія – BFE** 
Персонал, що 
працює в ЕМП 
Персонал, що не 
працює в ЕМ 

 
 

4240/2550 
 

(1/2 год./день) 

 
 

1360 
 

424 

 
 

10 
 
2 

 
 

4240 
 

848 
США – 
ACGIH*** 
персонал 

  
 

1000 

 
 

10 

 
 

710 
 
Таким чином, максимальні рівні ЕМП, нормовані поблизу ПЛ змінного струму для 

цілодобового перебування населення деякими закордонними стандартами, не перевищують 10 кВ/м 
для електричної складової й 100 мкТл – для магнітної. 

Встановлені в Україні ГДР значення ЕМП частотою 50 Гц для населення набагато суворіші 
(тобто нижчі) від пропонованих міжнародним комітетом ICNIRP, особливо щодо МП. Причина 
полягає в тому, що в Україні після встановлення порога несприятливого впливу ЕМП використовують 
більш високі коефіцієнти гігієнічного запасу. 

 
Вплив експлуатації КЛ 
Проект підготований з урахуванням необхідності дотримання чинних норм і правил, які 

забезпечують безпечну експлуатацію запроектованих кабельних лінії електропередавання, зокрема 
правил вибухової та пожежної безпеки. 

Існуючі електроустановки мають експлуатуватися згідно з чинними нормативними 
документами (ГКД 34.20.507-2003 «Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж»; 
ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»). 

Відповідно до п. 8.23* ДБН 360-92**: повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище 
слід розміщувати за межами селітебних територій. Для повітряних та кабельних ліній 
електропередачі усієї напруги встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких 
залежать від типу і напруги енергооб'єкта. Розміри цих зон слід приймати по таблиці 8.5а* ДБН 360-
92** (табл.6.30). 
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Таблиця 6.30 - Витяг з таблиці 8.5а* ДБН 360-92** - охоронні і санітарно-захисні зони ПЛ 
 

Тип ліній Напруга, кВ 
 

Охоронна 
зона**), м 

 

Санітарно- 
захисна 

зона**),м 
 

Відстань по горизонталі 
від проекцій крайніх 

дротів при їх 
найбільшому відхиленні 

до найближчих 
виступаючих частин 

будівель, споруд і 
гаражів, м 

Повітряна лінія електро- 
передачі (ПЛ) 110 20 - 4 

Кабельна лінія електро- 
передачі в грунті 

До 220 
включ 1 - - 

Кабельна лінія електро- 
передачі у воді 

До 220 
включ 100 - - 

*) Охоронна зона ліній електропередачі - це зона уздовж ліній електропередачі, яка є земельною ділянкою і повітряним 
простором, обмеженими вертикальними уявними площинами, які видалені по обидві сторони лінії від крайніх дротів, за 
умови їх невідхиленого положення. 
**) Санітарно-захисна зона (СЗЗ) - це територія уздовж траси ПЛ напругою 330 кВ і вище, на якій напруженість 
електричного поля перевищує 1 кВ/м, або яка має межі земельної ділянки по обидві сторони ПЛ на відстані від проекції 
крайніх дротів на землю за умови їх невідхиленого положення. 
**) Розміри СЗЗ для ПЛ 110 кВ не встановлюються. 

 
Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж 

має бути письмово погоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони і 
санітарного нагляду. 

У охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється: 
а) будувати житлові, громадські будівлі і дачні будинки; 
б) розміщувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів; 
в) влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки міського 

транспорту; 
г) розміщувати різні споруди і будівлі в охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою 

500-750 кВ, а також кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних 
пунктів і пристроїв усіх класів напруги. 

Спеціалізовані лабораторії перевірятимуть і сертифікуватимуть робочі місця ТОВ 
«Дністровська ВЕС» на предмет дотримання правил техніки безпеки кожні п'ять років. 

Перевірка передбачає вимірювання напруженості електричного поля підстанцій ВЕС. 
Результати перевірок зберігаються в ТОВ «Дністровстка ВЕС». Напруженість електромагнітного 
поля вимірюють приладом типу ІНЕП-2 або НФМ-1. 

У межах охоронної зони напруженість електричного поля не має перевищувати 5 кВ/м, а поза 
її межами - 1 кВ/м. 

 
 
6.9. Вплив шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, 

а також випромінення 

 
Шумовий вплив 
Оцінка впливу ВЕУ проектованої ВЕС на шумовий режим прилеглої території проведена на 

основі акустичних розрахунків та порівняння отриманих результатів з допустимими рівнями шуму 
по діючим нормативним документам. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів 
діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених діючими нормами для відповідного часу 
доби. 

Нормативні граничнодопустимі еквівалентні і максимальні рівні шуму, які діють в 
Україні, (СН 3077-84, ДБН В.1.1-31:2013, додаток №16 ДСП 173-96), приведені в таблиці 6.31. 
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Таблиця 6.31 – Нормативні граничнодопустимі еквівалентні і максимальні рівні шуму 
 

Призначення території L.A екв., дБа L.A. max, дБа Нормативні документи день ніч день ніч 
Житлові приміщення 

квартир 40 30 55 45 

СН 3077-84; 
ДБН В.1.1-31:2013; 

додаток №16 
ДСП 173-96 

Території, які безпосередньо 
прилягають до житлових 

будинків 
55,0 45,0 70,0 60,0 

Район сформованої забудови 
(+5 дБ(А)) 

60,0 50,0 75,0 65,0 
60,0 50,0 70,0 60,0 

1 ешелон забудови в зоні 
впливу транспортних засобів 

(+10 дБ(А)) 
65,0 55,0 80,0 70,0 

 

Моделювання поширення акустичного забруднення по території дослідження 
 
Вихідними даними для виконання акустичних розрахунків згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 є 

шумові характеристики джерел шуму (рівні звукової потужності шуму, Lp, дБ), визначені за 
паспортними даними, каталогам або при їх відсутності за експериментальними даними аналогів 
(зміряні рівні шуму, Lm, дБа) або розрахунком. 

Основними джерелами шуму, що можливо надають несприятливу акустичну дію на прилеглій 
території проектованого об'єкту, є обладнання в гондолі ВЕУ. 

Моделювання поширення акустичного забруднення по території дослідження біля населених 
пунктів, прилеглих до території розташування ВЕС (с. Старокозаче, с. Козацьке, с. Молога, 
с.Семенівка, с. Удобне) було проведено у програмі АРМ «Акустика» 2.4 МНПО «Екоблік». 
Застосовано розрахунковий модуль, що враховує вимоги ІSO 9613-1:1993. 

Враховуючи те, що на етапі розроблення детального плану території (ДПТ) проектом 
розглядається 5 типів ВЕУ різних виробників та потужностей, то для урахування найбільш 
несприятливих умов шумового впливу на прилеглій території була побудована карта поширення 
шуму, яка враховує одночасне встановлення найбільш «шумних» вітротурбін, проте кількість та 
розміщення вітротурбін було прийнято, з урахуванням встанвленн максимальної кількості ВЕУ – 60 
од.  

В звіті представлено результати розрахунку поширення акустичного навантаження від 
функціонування 60 одиниць вітротурбін з урахуванням максимальних значень рівнів звуку при 
відповідних швидкостях вітру (згідно паспортних даних виробників ВЕУ, рис. 6.14-6.18).  
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Рисунок 6.14 – Викопіювання з паспортних даних вітротурбіни GE 137-3.83 MW 
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Рисунок 6.15 – Викопіювання з паспортних даних вітротурбіни GE 134-3.6 MW 
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Рисунок 6.16 – Викопіювання з паспортних даних вітротурбіни Envision EN 110 2.5 MW 
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Рисунок 6.17 – Викопіювання з паспортних даних вітротурбіни Nordex N131-3.9 MW 
 

4 0

 
 

Рисунок 6.18 – Викопіювання з паспортних даних вітротурбіни Vestas V136-4.0 MW 
 

Програма АРМ «Акустика» 2.4 призначена для автоматизації діяльності при проведенні 
оцінки зовнішньої акустичної дії джерел шуму на нормовані об'єкти. В програму інтегровано 
розрахунковий модуль за вимогами ІSO 9613-1:1993. Програма може бути використана при 
проведенні проектних робіт по розміщенню нових об'єктів з урахуванням існуючої містобудівної 
ситуації, оцінки впливу шуму існуючих об'єктів на навколишнє середовище, а також оцінки 
ефективності проектованих заходів щодо зниження рівнів зовнішнього шуму. Розрахунки 
проводяться відповідно до існуючих методик, довідників і нормативних документів. 

Програма АРМ «Акустика» 2.4 дозволяє:  
• створити просторовий план досліджуваної місцевості з урахуванням забудови і джерел 

шуму, що діють (точкових і лінійних), 
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• розрахувати рівні акустичної дії в будь-якій точці плану на просторі (х,у,г), 
• побудувати кольорові поля і ізолінії рівнів звуку в горизонтальній і вертикальній 

площинах, із заданими параметрами, 
• вивести докладний і підсумковий звіти про розрахунок акустичної дії у вибраній точці 

плану по кожному обчислювальному кроку розрахунку. 
У основі алгоритму програми лежить облік розповсюдження звуку від двох типів джерел 

шуму: точкових і лінійних. Під точковими джерелами маються на увазі джерела постійного шуму з 
малими, щодо дистанції розрахунку, геометричними розмірами.  

Основним етапом оцінки рівня звукової дії джерела шуму на нормований об'єкт є розрахунок 
розповсюдження шуму на місцевості між джерелом і розрахунковою точкою.  

ДСТУ 31295.1-2005 (ІСО 9613-1:1993). ІDT; ІSO 9613-1:1993. MOD «Шум. Затухання звуку 
під година розповсюдження на місцевості. Частина 1. Розрахунок поглинання звуку атмосферою» 
встановлює метод розрахунку загасання звуку внаслідок поглинання його при поширенні в 
атмосфері за різних метеорологічних умов. 

Загасання звуку чистого тону характеризується коефіцієнтом загасання, залежним від частоти 
тону, температури і відносної вологості повітря, атмосферного тиску.  

Результати розрахунку коефіцієнта загасання представляють в табличній формі для наступних 
умов: 

- частота звуку від 50 до 10000 Гц; 
- температура від мінус 20 °С до плюс 50 °С; 
- відносна вологість від 10% до 100%; 
- атмосферний тиск 101,325 кПа (1 стандартна атмосфера). 
У стандарті ДСТУ 31295.1-2005 (ІСО 9613-1:1993). ІDT; ІSO 9613-1:1993 розглянуті основні 

механізми звукопоглинання атмосферою за відсутності густого туману або механічних забруднень. 
Застосовані наступні позначення використовуваних величин: 

 - частота звуку, Гц; 
 - середньо геометрична частота, Гц; 

 - концентрація водяної пари, %; 
 - еталонний атмосферний тиск, кПа; 
 - початковий звуковий тиск, Па; 
 - звуковий тиск, Па; 
 - опорний звуковий тиск, мПа (20 мПа); 
 - атмосферний тиск, кПа; 

 - довжина траєкторії поширення звуку, м; 
 - температура повітря, 0С; 
 - еталонна температура повітря, 0С; 
 - коефіцієнт загасання звуку чистого тону внаслідок звукопоглинання атмосферою (далі - 

коефіцієнт загасання), дБ/м або дБ/км; 
 - зниження рівня звукового тиску внаслідок звукопоглинання атмосферою, дБ. 

При розрахунку враховувалось, що згідно стандарту ДСТУ 31295.1-2005 (ІСО 9613-1:1993). 
ІDT; ІSO 9613-1:1993, еталонний атмосферний тиск дорівнює тиску стандартної атмосфери, а саме - 
101,325 кПа. Еталонна температура повітря складає 293,15 К (20 °С). 

 
При проходженні звуком чистого тону відстані початковий звуковий тиск внаслідок 

звукопоглинання атмосферою спадає по експоненті, як при поширенні плоскої звукової хвилі у 
вільному звуковому полі. Звуковий тиск розраховують по формулі: 
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                                                          (1) 
 

Примітка - Вираження  означає, що трансцендентне число  піднесене до 
ступеня, рівного натуральному логарифму числа . При цьому константа 

 . 
У таблиці 1 ДСТУ 31295.1-2005 (ІСО 9613-1:1993). ІDT; ІSO 9613-1:1993 вказані розраховані 

значення коефіцієнта загасання в децибелах на кілометр (дБ/км) залежно від частоти звуку , 
температури  і відносної вологості при тиску, рівному одній стандартній атмосфері (101,325 кПа). 

Значення коефіцієнта загасання дійсні при довжині траєкторії поширення звуку близько 
декількох кілометрів. При користуванні таблицею 1 ДСТУ 31295.1-2005 (ІСО 9613-1:1993). ІDT; ІSO 
9613-1:1993 не рекомендується інтерполювати для проміжних значень або екстраполювати за 
межами значень таблиці. 

Характеристика еквівалентного рівня звуку для всіх запроектованих типів ВЕУ, прийнята в 
комп’ютерному розрахунку, наведена в таблиці 6.32. 

 
Таблиця 6.32 – Параметри ВЕУ, які розглядаються для встановлення, використані при розрахунку 

поширення шуму 
 

№ з.п. Тип ВЕУ Потужність 
(МВт) 

Максимальна 
висота башти (м) 

Еквівалентного 
рівня звуку (дБа) 

1 2 3 4 5 

1 Nordex N131 3,9 134 107,7 
2 Vestas V136 4,0 112 105,5 
3 GE 134 3,6 131 106,0 
4 GE 137 3,83 131 107,0 
5 Envision EN 110 2,5 120 104,9 
 

Було проведено моделювання поширення акустичного забруднення в залежності від основних 
кліматичних показників, які впливають на поширення звуку по території: 

- температура атмосферного повітря, 0С; 
- відносна вологість, %. 
Враховуючи фізичні особливості поширення звукових хвиль, найбільші рівні шуму 

спостерігаються у зимовий період. 
В таблиці 6.33 наведені відповідні кліматичні характеристики, які були закладені в програму 

для розрахунку поширення акустичного забруднення. 
 

Таблиця 6.33 – Кліматичні характеристики за найбільш несприятливим сценарієм  
(зимовий період) 

 

Сезон року Температура атмосферного 
повітря, 0С Відносна вологість, % 

Зимовий період 
(середні данні за січень) -1,2 90 

 
За результатами розрахунку було побудовано шумові карти. Карта-схема шумового 

навантаження ділянки дослідження наведені у додатку. 
Розрахункові точки (РТ) обрані у напрямку найближчих населених пунктів, де вплив від ВЕУ 

найбільш характерний: 
- РТ 1 – околиця с. Старокозаче; 
- РТ 1А – кордон з Молдовою; 
- РТ 2 - околиця с. Удобне; 
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- РТ 2А – кордон з Молдовою; 
- РТ 3 – околиця с. Козацьке; 
- РТ 4 - околиця с. Старокозаче; 
- РТ 5 - околиця с. Козацьке; 
- РТ 6 - околиця с. Красна Коса; 
- РТ 7 - околиця с. Зеленівка; 
- РТ 8 - околиця с. Веселе; 
- РТ 9 – околиця с. Семенівка; 
- РТ 10 – околиця с. Підгірне; 
- РТ 11 – околиця с. Семенівка; 
- РТ 12 – околиця с. Південне; 
- РТ 13 – околиця с. Гончарівка; 
- РТ 14 – околиця с. Андріївка; 
- РТ 15 – околиця с. Нове; 
- РТ 16 – околиця с. Садове; 
- РТ 17 – околиця с. Молога; 
- РТ 18 – околиця с. Молога; 
- РТ 19 – околиця с. Бикоза. 
При проведенні акустичного розрахунку необхідного зниження шуму в контрольних точках 

враховувалися принцип суперпозиції джерел шуму. 
При проведенні розрахунків були визначені очікувані рівні еквівалентного звуку по частотній 

корекції (А) в контрольній точці. 
В якості вихідних рівнів шуму для зазначених проектом ВЕУ були обрані найбільші рівні 

відповідно до технічних паспортів. 
З шумової карти об’єкту чітко видно, що рівень шумового забруднення, на межі населених 

пунктів поблизу ВЕС сягає рівня, нижче нормативного значення для житлової та громадської 
забудови. 

Головним чинником зі зменшення акустичного забруднення є велика буферна зона між 
населеними пунктами та межами вітрополя. Найменша відстань від одиничної ВЕУ до межі 
найближчого населеного пункту (с. Нове) - більше 700 м. На цій відстані рівні шуму, генеровані 
сукупністю всіх проектованих ВЕУ, досягають нормативних значень при всіх кліматичних сценаріях. 

Рівні шуму біля населених пунктів, розташованих поблизу ВЕС, для найбільш несприятливого 
кліматичного сценарію, наведені у таблиці 6.34. 

 
Таблиця 6.34 – Рівні шуму від ВЕУ біля населених пунктів, розташованих поблизу ВЕС  

(за умови установки ВЕУ типу Nordex N131, потужністю 3,9 МВт) 
 

Населений 
пункт 

(найближчий до 
проектованої 

ВЕУ) 

№ РТ  
(на межі 
околиці 

населеного 
пункту) 

Відстань від 
межі 

населеного 
пункту до 
крайньої 

проектованої 
одиночної ВЕУ, 

км 

Рівень шуму на межі 
населеного пункту, дБа 

Нормативний 
еквівалентний рівень 

шуму*, 
дБа 

День Ніч День Ніч 

1 2 3 4 5 8 9 

с. Старокозаче 1 1,7 
(ВЕУ N7a) 36,1 36,1 55,0 45,0 

кордон з 
Молдовою 1А 1,1 

(ВЕУ N1) 39,2 39,2 55,0 45,0 

с. Удобне 2 0,830 
(ВЕУ N11a) 40,7 40,7 55,0 45,0 

кордон з 
Молдовою 2А 0,870 

(ВЕУ N2) 42,6 42,6 55,0 45,0 
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* -нормативний рівень шуму приймався відповідно до таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013. 

 
На рисунках 6.19 та 6.20 наведені фрагменти карт поширення акустичного впливу по 

території проектованої ВЕС та по прилеглій території. Повна карта-схема поширення акустичного 
забруднення з накладанням на фізичну карту місцевості наведені в додатку.  

 

с. Козацьке 3 1,150 
(ВЕУ N14a) 39,7 39,7 55,0 45,0 

с. Старокозаче 4 1,060 
(ВЕУ N14b-2) 37,9 37,9 55,0 45,0 

с. Козацьке 5 0,850 
(ВЕУ N12) 42,1 42,1 55,0 45,0 

с. Красна Коса 6 1,430 
(ВЕУ N22) 39,2 39,2 55,0 45,0 

с. Зеленівка 7 2,780 
(ВЕУ N29) 33,7 33,7 55,0 45,0 

с. Веселе 8 0,980 
(ВЕУ N25) 43,0 43,0 55,0 45,0 

с. Семенівка 9 1,945 
(ВЕУ N31c-1) 35,8 35,8 55,0 45,0 

с. Підгірне 10 3,0 
(ВЕУ N30d) 28,6 28,6 55,0 45,0 

с. Семенівка 11 1,390 
(ВЕУ N33b) 36,1 36,1 55,0 45,0 

с. Південне 12 0,750 
(ВЕУ N34b) 40,6 40,6 55,0 45,0 

с. Гончарівка 13 4,260 
(ВЕУ N34e) 30,1 30,1 55,0 45,0 

с. Андріївка 14 3,890 
(ВЕУ N36) 29,7 29,7 55,0 45,0 

с. Нове 15 0,710 
(ВЕУ N37) 43,2 43,2 55,0 45,0 

с. Садове 16 2,0 
(ВЕУ N39) 33,3 33,3 55,0 45,0 

с. Молога 17 1,170 
(ВЕУ N39) 36,9 36,9 55,0 45,0 

с. Молога 18 1,140 
(ВЕУ N41) 36,7 36,7 55,0 45,0 

с. Бикоза 19 2,680 
(ВЕУ N42) 30,1 30,1 55,0 45,0 
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Рисунок 6.19 - Фрагмент карти-схеми поширення акустичного впливу по території проектованої 
ВЕС та по прилеглій території (верхня частина вітрополя) 
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Рисунок 6.20 - Фрагмент карти-схеми поширення акустичного впливу по території проектованої 
ВЕС та по прилеглій території (нижня частина вітрополя) 

 
За результатами розрахунків встановлено, що рівень звукового впливу на селітебній 

території не перевищує нормативне значення та сягає рівня, який вже не прослуховується на 
фоні шуму оточуючого середовища. 

В період будівництва ВЕС, основна шумова дія виникатиме від будівельних механізмів. 
Середні рівні шуму для звичайного будівельного устаткування знаходяться в межах від 74 дБ(А) для 
катка, до 85 дБ(А) для бульдозера, до 101 дБ(А) від забивки паль. Будівельні роботи тривають 
протягом короткого періоду в порівнянні з експлуатацією ВЕУ, і, відповідно, їх потенційна дія 
носитиме тимчасовий характер. Враховуючи відстань до житлових поселень, звукова хвиля від 
роботи будівельної техніки втратить свою потужність і біля населених пунктів буде сягати норми. 

Порівнюючи дані розрахункових еквівалентних рівнів акустичного забруднення від ВЕС з 
нормативними даними (житлова та громадська забудова), слід зазначити відсутність перевищень над 
нормативними значеннями згідно ДСП 173-96, Додаток №16 (день/ніч), навіть без урахування 
приміток та поправок до нормативу. 

З урахуванням даних Додатку №16 ДСП 173-96, а також таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013, 
розрахункові значення еквівалентних рівнів акустичного забруднення, що створюється групою 
ВЕУ на території, що примикає до меж житлової забудови, відповідають чинним нормативам. 

 
Інфразвук 
Згідно СанПиН 42-128-4948-89 «Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и 

низкочастотного шума на территории жилой застройки» допустимі значення інфразвуку в смугах 
частот 2, 4, 8, 16 і 31,5 Гц складає 90 дБ для кожної частоти. 

Інфразвук завжди випромінюється у навколишньому середовищі від багатьох джерел, що 
включають турбулентність оточуючого повітря, системи вентиляції, хвилі на морському узбережжі, 
віддалені вибухи, рух транспорту, авіаційні польоти, та різноманітне машинне устаткування. 
Інфразвук розповсюджується на більші відстані (тобто з більш низькими рівнями втрат на шляху 
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розповсюдження), ніж звуки вищих частот. Деякими особливостями сприйняття людиною 
інфразвуку і звуків низької частоти є наступні: 

• звуки низької частоти і інфразвук (2-100 гц) помічаються людиною, як суміш слухових 
і дотикових сенсорних реакцій; 

• більш низькі частоти повинні бути вищого рівня (дБ), щоб сприйматися однаково, 
наприкіад поріг слуху на частоті 10 Гц становить близько 100 дБ (рис. 6.21); 

• тональні звуки неможтиво відчувати (сприймати) нижче 18 Гц; 
• через довгі довжини звукової хвилі не можливо з’ясувати від якого специфічного 

розташування прибуває інфразвук. 
Параметри інфразвуку (на робочих місцях), що нормуються, є рівнями звукового тиску у 

октавних смугах частот з середньо-геометричними частотами 2; 4; 8; 16 Гц у децибелах. Допустимі 
рівні звукового тиску у дБ в октавних смугах з наведеними середньо-геометричними частотами 
дорівнюють 105 дБ. Загальний рівень звукового тиску -110 дБ(лін). 
 

 
 

Рисунок 6.21 - Порогові рівні сприймання інфразвуку для людини 
(стандартні відхилення оцінок -6 дБ) 

 
Пояснення до порогових рівнів сприймання (ПРС) інфразвуку та звуку низької частоти 

людиною на рис.: ПРС на частоті 4 Гц дорівнює 107 дБ: на частоті 10 Гц - 97 дБ: на частоті 20 Гц - 80 
дБ; на частоті 30 Гц - 60 дБ; на частоті 40 Гц - 56 дБ; на частоті 60 Гц - 39 дБ; на частоті 80 Гц - 37 
дБ; на частоті 100 Гц - 23 дБ; стандартні відхилення оцінок ПРС становлять -6 дБ. Таким чином слід 
очікувати, що надто мала кількість людей матиме чутливість до середини 12 дБ або більше. Для 
більшості людей, рівні звуку для інфразвуку мають бути вишими, щоб вони їх відчули. 

Вплив на людину залежить від величини рівня звуку інфразвуку: 
• 90 дБ і менш - немає достовірних наукових даних про негативні фізіологічні або 

психологічні ефекти; 
• 115 дБ - можливі травми, апатія, гіпертензія; 
• 120 дБ - приблизний больовий рівень на 10 Гц; 
• 120 - 130 дБ і більше - експозиція протягом 24 годин викликає фізіологічні травми. 
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Залежність порогу сприйняття інфразвуку від частоти для автомобільного транспорту та ВЕУ 
наведена на рисунку 6.22. 

 

 
 

Рисунок 6.22 – Залежність порогу сприйняття інфразвуку від частоти для автомобільного 
транспорту та ВЕУ 

 
Приклади шуму низьких частот і інфразвуку від сучасної вітротурбіни показані на рис.6.23-

6.24. Їх рівні звуку є нижчими від ПРС (лімітів сприйняття людиною), які показані на рис.6.21. 
 

 
 

Рисунок 6.23 - 1/3-октавний спектр шуму вітротурбіни Vestas V80 (2 МВт) з підвітряної сторони 
 



249 
 

 
 

Рисунок 6.24 - 1/3-октавний спектр шуму вітротурбіни Vestas V52 (850 кВт) з підвітряної сторони 
 

Рівні інфразвуку від ВЕУ на відстані 100 м є нижчими за граничні рівні сприйняття ПРС. 
Наприклад для ВЕУ Vestas V80 (2 МВт) Lмaкс =70 дБ (118 м). 

Коли обговорюється інфразвук від вітротурбін, особливо важливо відрізняти турбіни з 
підвітряними роторами і навітряними роторами. Деякі ранні зразки вітротурбін створювали суттєві 
рівні випромінювання інфразвуку. Вони були всі турбінами з підвітряними роторами. Підвітряні 
конструкції роторів рідко використовуються в сучасних вітротурбінах звичайної потужності. 
Навітряні ротори випромінюють шум у широкій смузі звукових частот, які включають низько-
частотний шум і інфразвук. Звуки «свисту» найбільш характерні для цього типу ротора - це 
амплітудна модуляція на частотах проходження (основна гармоніка = частота обертання - кількість 
лопатей) лопатей, що відбувається, головним чином, на кінцівках лопатей при взаємодії з 
турбулентним (вищої частоти) набігаючим потоком, і вони НЕ містять низькі частоти 
випромінювання. 

Таким чином, інфразвук випромінюється ВЕУ, але на відстанях понад 100 м від джерела його 
рівні є нижчими від ПРС людини. 

В якості прикладу для типових інфразвукових оцінок була прийнята ВЕУ Nordex N100 з 
середньою потужністю 2,5 МВт. Відповідно до сертифікату «Вимірювання для інфразвукового 
випромінювання» шумові викиди для ВЕУ (типу Nordex) були зміряні при низькій частоті до 0,5 Гц 
на відстані 200 м. Зміряний рівень інфразвуку, а також третьоктавний рівень до 30 Гц були 
однозначно нижче за слуховий поріг людини. Вимірювання проводилися відповідно до «ISO 7196 
(1995): Acoustics - Frequency weighting for infrasound measurements». Згідно з вимірюваннями, 
значення інфразвуку знаходяться нижчим 65 дБ. Вимірювання не виявили даних, вказуючих на те, 
що інфразвук від ВЕУ представляє яку-небудь небезпеку для здоров'я людини. 

 
Вплив ВЕУ на проходження радіо- і телевізійних сигналів 
ВЕУ не випромінюють електромагнітні хвилі в метровому і дециметровому діапазонах, які 

здатні створювати перешкоди телевізійним сигналам, які передаються в даному діапазоні. 
Розміщення ВЕУ щодо населених пунктів і осі розповсюдження радіохвиль передавальної 

системи супутника і приймальної системи абонента виключає створення об'єктами ВЕС перешкод 
для проходження супутникових сигналів. Самі ж вітроагрегати не генерують високочастотних 
перешкод, здатних перешкодити перегляданню супутникових телеканалів. 

Лопаті вітротурбіни, виконані з склопластику, не спотворюють електромагнітні сигнали, вони 
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проходять через них вільно, не підвергаються ніяким змінам. 
Сталева башта, на якій вмонтовується гондола, може сприяти розсіюванню електромагнітних 

хвиль ультракороткого діапазону. Дана проблема вирішується за рахунок видаленого розміщення 
ВЕУ одна від одної: відстань між ВЕУ складає більше 500 м. Таким чином, майданчик ВЕС не є 
непереборною перешкодою для проходження ультракоротких хвиль, що підтверджується 
позитивними висновками служб, що працюють в даному діапазоні хвиль. 

 
Світловий вплив 
Мигтіння тіні спостерігається, коли сонце проходить позаду вітрогенератора, і він відкидає 

тінь. При обертанні ветроколеса тіні проходять по одному і тому ж місцю, внаслідок чого і 
спостерігається ефект, відомий як мигтіння тіні. Мигтіння тіні може стати проблемою у разі, якщо 
житлові будинки розташовані поблизу ВЕС або певним чином по відношенню до неї.  

Подібно до мигтіння тіні, блиск лопатей або веж має місце у разі, коли сонячні промені 
відбиваються під певним кутом від лопатей вітроколеса або від вежі. Це може зробити дію на місцеве 
населення, оскільки сонячні промені, що відбиваються від лопатей вітроколеса, можуть бути 
спрямовані у бік сусідніх будинків.  

Блиск лопатей - це тимчасове явище, характерне тільки для нових вітрогенераторів; зазвичай 
він зникає після декількох місяців експлуатації, після того, як лопаті забрудняться.  

До заходів попередження і контролю, спрямованих на нейтралізацію цієї дії, відносяться:  
 розміщення і орієнтація вітрогенераторів так, щоб в їх тіні не опинялися житлові будинки, 

розташовані у вузьких секторах (зазвичай до південного заходу і південного сходу від 
вітрогенератора), де спостерігається висока частота мигтіння тіні; 

 для виявлення «зон» мигтіння тіні може бути використане наявне на ринку програмне 
забезпечення для моделювання, що дозволить розмістити вітроелектростанцию відповідним чином;  

 забарвлення веж вітрогенераторів у білий колір невідбиваючою фарбою, що дозволяє 
усунути ефект віддзеркалення сонячних променів.  

Встановлено, що найближчі населені пункти до споруд ВЕУ знаходяться на відстані 0,7-4,260 
км. На даній відстані ефект мигтіння тіні не є відчутним. 

 
Вібраційний вплив ВЕУ 
На основі досліджень вітропарків світу встановлено, що вібрація ВЕУ не розповсюджується за 

межі контура фундамента ВЕУ в разі, якщо маса рухомої частини ВЕУ буде меншою за масу її 
нерухомої частини разом із фундаментом в 16 раз. Тобто, у випадку Дністровської ВЕС – ця 
емпірична вимога дотримується з кількадесятикратним запасом, й вимоги ДСТУ ГОСТ 12.1.012, 
ДСН 3.3.6.039 є витримуваними в повному обсязі. 

 
 
6.10. Вплив технічного обслуговування 

Вплив експлуатації та технічного обслуговування на геологічні структури та грунти 
Впливу експлуатації та технічного обслуговування ВЕУ, ліній електропередавання, підстанцій 

та інших споруд на геологічні або геоморфологічні аспекти не очікується. Впливу на ґрунти від 
експлуатації та технічного обслуговування нових споруд також не очікується. Забруднення ґрунтів 
мастилами на підстанціях ВЕС мало ймовірне, враховуючи, що маслонаповнене обладнання має 
маслоуловлювачі. Експлуатація небезпечного обладнання не планується ані у ОВБ, ані у житлових 
зонах. 

Вплив експлуатації та технічного обслуговування на підземні води  
Впливу на ґрунтові води від експлуатації ВЕУ та ліній електропередавання не очікується. 

Обладнання, що встановлюватиметься на підстанціях, має низький потенціал впливу на ґрунтові 
води, тому що обладнання є/буде герметичним і (або) матиме обов'язкові засоби для збирання масла у 
випадку його витоку.  

Єдиним прямим впливом на грунтові води під час експлуатації об’єкту є можливе 
використання підземних водоносних горизонтів на території ОВБ з артсвердловини. В разі буріння 
свердловини, її проект розроблятиметься та погоджуватиметься окремо. Розміщення її буде 
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здійснюватись відповідно до критеріїв, що пред'являються до артсвердловин (ДСТУ ISO 4808:2007 
«Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості 
води і правила вибирання»; «Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», затв. 
Головним санітарним лікарем СРСР від 18.12.1982р. №2640-82), і враховуватиме інфраструктуру 
району проектування, що склалася. 

Зона санітарної охорони (ЗСО) підземного водозабору складається з 3 поясів: 
- перший – пояс суворого режиму, він встановлюється на відстані 30-50 м від 

водозабірної споруди при використанні напірних водоносних горизонтів; 
- другий і третій – пояса обмежень, призначені для захисту водоносних горизонтів від 

мікробного (другий пояс) і хімічного (третій пояс) забруднення. Оскільки другий пояс знаходиться в 
межах третього, він служить також і для захисту від хімічного забруднення.  
Межі поясів встановлюються гідродинамічним розрахунком. 

 
Вплив експлуатації та технічного обслуговування на поверхневі води 
Впливу на поверхневі води від експлуатації ВЕУ, ПС, ОВБ та ліній електропередавання не 

очікується. 
 
Вплив експлуатації та технічного обслуговування на повітря і клімат 
У процесі експлуатації ВЕУ викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні. 
Значних викидів від експлуатації обладнання ОВБ та ПС не буде. Встановлена аварійна 

вентиляція, призначена для видалення надлишкового тепла від екологічно безпечного технологічного 
обладнання (панелей із лічильниками та мікропроцесорними приладами чи блоками з герметичними 
вакуумними перемикачами). Комплектація підстанцій новим обладнанням включає встановлення 
герметичного елегазового (з шестифтористою сіркою, SР6) обладнання, такого як перемикачі та 
трансформатори. Шестифториста сірка - інертний нетоксичний газ, але його витоки дуже сильно 
сприяють глобальному потеплінню. 
 

 
6.11. Опис впливу на ландшафт з врахуванням естетичної привабливості території та її 

туристичного потенціалу 

Площадка Дністровської ВЕС знаходиться в єдиному зональному комплексі ландшафтно-
біотопічних угруповань. Вся територія Білгород-Дністровського району знаходиться в межах 
помірного клімату з великими запасами тепла і посушливістю. Району властива значна 
різноманітність ґрунтів. Найродючіші з них – чорноземи – займають в регіоні, найбільшу площу 
(більше 60 % всіх сільськогосподарських угідь). Частина земель категорії «незайманих 
господарською діяльністю» складає незначну частку – близько 15 %. Розораність території останнім 
часом дещо зменшилася, але залишається надзвичайно високою – більше 75%. Надмірне внесення 
мінеральних добрив, перевантаженість просапними культурами, низька вагома частина багаторічних 
трав при їх високому відкритті (до 80 %), тривале екстенсивне використання чорноземів і інших 
ґрунтів, забезпечили прогресуючу деградацію цих ґрунтів. Інтенсивною яружною ерозія уражено 
близько 20% території району. Значна інтенсивність і об'єми антропогенної діяльності істотно 
впливають на біорізноманітність регіону. 

Проектна територія Дністровської ВЕС знаходиться в межах змінених сільськогосподарських 
комплексів біотопів, які представлені сільськогосподарськими угіддями, лісосмугами, штучними 
лісовими насадженнями. Дані біотопи включають різноманітні агрофітоценози з непрогнозованими 
сівозмінами (80-90%) і лісосмуги та штучні лісові масиви (до 10-20%). Лісосмуги відрізняється 
складом деревних насаджень, шириною та чагарниковим ярусом.  

У межах 20-ти км зони природна рослинність представлена деревними та трав’янистими 
насадженнями та угрупуваннями.  

Природна трав’яниста рослинність зустрічається у межах балочних систем, інших незначних 
за площею долин малих річок, узбережжя Дністровського лиману. 
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Оскільки територія Дністровської ВЕС представлена виключно сільськогосподарськими 
полями та штучними лісосмугами, які сформовані деревними породами та кущами – тобто це 
антропогенні, а не природні ландшафтні угрупування. Тому зміни у цих ландшафтних комплексах 
пов’язані тільки з цими штучними біотопами. Природні ділянки з природної рослинність знаходять у 
межах 1 км., або в балках, де будівництво ВЕУ не заплановано. В цих зонах будівельні роботи не 
плануються, а інфраструктура площадок формується тільки у межах вітропарку.  Характеристики 
категорій земель сільськогосподарського призначення незначно змінюються по рокам, але території з 
сільськогосподарською продукцією мають більш значні зміни по рокам і характеризується не 
прогнозованістю. Лісонасадження представлені лісосмугами, стан яких знаходяться у задовільному 
стані.  

Можливо констатувати відсутність впливу на окремі природні ландшафтно-біотопічні 
комплекси на період будівництва площадок ВЕС та відповідної технологічної інфраструктури. З дій 
щодо повної мінімізації впливу на дані антропогенні комплекси слід відзначити компенсаторні заходи 
в разі порушення деревно-чагарникових насаджень (посадка молодих дерев) у межах лісосмуг і 
інших ділянках штучних лісових масивів. 

Що стосується часового масштабу впливу, то він переважно характеризується градацією 
впливу середньої тривалості (1-3 роки, період будівництва). Багаторічний вплив (3-5 років, період 
експлуатації) відсутній. Причому інтенсивність впливу для категорії середньої тривалості більш 
характеризується слабкий впливом, при якому зміни в природному середовищі не перевищують межі 
природного мінливості і природне середовище здатне до самовідновлювання. 

Вплив будівництва ВЕС та їх експлуатація на ландшафтн-біотопічні комплекси 
характеризується як дуже низький, а найшкідливіші наслідки відсутні. 

 
Візуальний вплив ВЕУ 
Вітрополе ВЕС перетинає доволі плоску місцевість на протязі своєї 24 км довжини. ВЕС 

здатна чинити дію на візуальне сприйняття, залежно від її розміщення і сприйняття місцевим 
населенням. Дія вітроенергетичних проектів на візуальне сприйняття зазвичай пов'язана з самими 
вітрогенераторами (наприклад, їх кольором, висотою і кількістю) і з тим, як вони поєднуються з 
ландшафтом місцевості. Геометричні розміри ВЕУ значно перевищують розміри елементів 
ландшафтно- архітектурних домінантів місцевості. У зв’язку з чим, була необхідність в дослідженні 
видимості Проекту на досить великій території, а саме - з кордонів населених пунктів, що 
знаходяться поряд з вітрополем.  

Ділянка розташування ВЕС, вибрана досить обґрунтовано з урахуванням всіх показників 
рел’єфу місцевості. Проект значно віддалений від населених пунктів. Ділянка розташування ВЕС 
знаходиться на пустуючих, не орних, землях сільського господарства, які в більшій мірі 
використовуються, як пасовища. Хвиляста морфологія рельєфу території розміщення ВЕС та 
прилягаючої території може позитивно відобразитись на візуальному сприйнятті великої кількості 
вітроустановок, що буде сприйматись одним домінуючим масивом розташованих регулярних 
конструкцій з майже однаковою висотою. А між ними проглядатиметься існуючий пейзаж. Тобто, не 
буде суцільного відчуття металевої нагромадженості за рахунок частого розміщення малопотужних, 
дуже шумних ВЕУ. 

Слід зазначити, також, що менша кількість вітроустановок тільки б створювала чужорідне 
відчуття, а досить великий за кількістю та протяжністю проектований вітропарк, розташований саме 
в такому ракурсі, створить привабливий та гармоній вигляд для всіх жителів навколишніх населених 
пунктів. 

Враховуючи достатню буферну зону (мінальна відстань 700 м) між проектованим 
вітропарком та селітебною забудовою, слід зазначити, що ВЕС не буде створювати негативного 
візуального сприйняття.  
 

Благоустрій території 
На ділянках та трасах лінійних споруд по завершенню будівельних робіт необхідно виконати 

рекультивацію порушеного рослинного шару. 
Проектом благоустрою території передбачено озеленення вільної від забудови території, 
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посадка листяних та хвойних чагарників і засів багаторічними травами. У місцях розміщення споруд 
та обладнання ВРУ 110 кВ підстанції, що проектується, передбачити засів багаторічними травами 
газонного типу. Усі заходи з благоустрою території ПС ВЕС повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-
5:2011. 

 
 
6.12. Техногенні умови 

На відстані більше 300 м від крайньої вітроустановки (N14b-2) узахідному напрямку 
розташована сонячна електростанція (СЕС) «Старокозача» (рис. 6.25).  

СЕС «Старокозача» - фотоелектрична сонячна електростанція поблизу села Старокозаче у 
Одеській області, збудована групою компаній «Activ Solar» у 2013 році. 

Загальна потужність СЕС становить 43 МВт. Загалом на площі 80 гектарів встановлено 185952 
мультикристалічних фотоелектричних модулів, 41 інверторні станції й 621 км кабелю. Планове 
виробництво електроенергії складе 54,1 млн кВт-г. в рік. 

 

   
                      а)        б) 
 

Рисунок 6.25 – Сонячна електростанція «Старокозача»  
(загальний вид (а) та відстань від крайньої ВЕУ(б) 

 
Нормативними документами, діючими на території України не регламентується розмір 

нормативної санітарно-захисної зони. Для типових сонячних електростанцій передбачається 
мінімальний розмір санітарно-захисної зони на рівні 50 м, враховуючи відсутність фізичних та 
хімічних впливів на довкілля. 

Зважаючи, на те, що обидві електростанції: існуюча сонячна та проектована вітрова 
використовують для видобудку електроенергії різні відновлювальні види енергії (сонячну та вітрову 
відповідно) та різні технологічні процеси (використовується різне обладнання) негативні техногенні 
впливи між даними об’єктами відсутні.   

Не відомо жодних інших підприємств поблизу вітрополя ВЕС, ОВБ та КЛ, діяльність яких 
могла б впливати на експлуатацію проектованої ВЕС.  

Санітарно-захисна зона навколо всіх ВЕУ та охоронна зона з обох боків КЛ й відповідні 
обмеження на землекористування забезпечують відсутність втручання в іншу діяльність з боку 
проектованої ВЕС. 
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7. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН 

ДОВКІЛЛЯ 

Відстеження (моніторинг) впливу ВЕС потрібно здійснювати протягом усього життєвого 
циклу ВЕС: під час будівництва та експлуатування. Відповідальні за проведення моніторингу – 
підприємства, що керують ВЕС. 

За результатами моніторингу виявляють тенденції кількісних та якісних змін стану 
навколишнього середовища в зоні впливу. 

Об’єкти моніторингу – джерела техногенного впливу на навколишнє середовище та природні 
комплекси, їхні складники, природні процеси, що відбуваються в зоні впливу. 

 
 
7.1 Опис методів прогнозування динаміки показників навколишнього середовища і 

обґрунтування розрахункових періодів прогнозу 

 
Моніторинг впливу ВЕС потребує вжиття таких заходів (до ДСТУ 8339:2015): 
а) спостереження та вимірювання показників окремих складників навколишнього середовища 

в зоні впливу технологічних операцій; 
б) збирання та оброблення результатів спостережень; 
в) забезпечення достовірності та об’єктивності результатів спостережень; 
г) оцінення та прогнозування змін складників навколишнього середовища й техногенних 

впливів; 
ґ) інформаційне забезпечення розроблення додаткових природоохоронних заходів і 

вдосконалення охорони навколишнього середовища; 
д) підготування звітної документації за результатами моніторингу та надання її в 

уповноважені державні контрольно-наглядові органи у сфері природокористування. 
Основні напрямки спостережень у процесі моніторингу визначають на основі аналізування 

природних умов території, складників навколишнього середовища, які зазнають впливу – атмосферне 
повітря, геологічне середовище, поверхневі води, ґрунтовий покрив, рослинний та тваринний світ. 

Пріоритетність складників та індикаторів у процесі кожного виду спостережень визначають з 
урахуванням критеріїв, що відображають токсичні властивості забруднювальних речовин, обсяги 
їхнього надходження в окремі середовища, особливості їхнього трансформування, частоту й характер 
впливу на біоту, можливості організації спостережень та інші чинники. 

Параметри вимірювань та періодичність моніторингу (рекомендовані параметри вимірювань 
та періодичність моніторингу наведено в табл.7.1, 7.2). 

 
Таблиця 7.1 – Періодичність і параметри контролювання джерел забрудненості під час моніторингу 

в період будівництва ВЕС 
 

№ з/п Види робіт Параметри Періодичність 
1. Рівень забрудненості атмосферного повітря 

1 Межі СЗЗ 

Азоту (IV) оксид 
Азоту диоксид 

Вуглець чорний (сажа) 
Вуглець оксид 

1 раз під час будівництва  

2. Зміна геологічного середовища 

1 

Будівельні роботи (місця 
знімання ґрунту, місця 

складання знятого 
родючого шару) 

Оцінення розвитку екзогенних 
геологічних процесів 

1 раз під час будівництва 

3 Рівень забрудненості ґрунту 

1 Геомеханічний вплив Контролювання дотримання меж 
землевідведення; Контролювання 1 раз під час будування 
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№ з/п Види робіт Параметри Періодичність 
потужності родючого шару ґрунтів, що 

знімається. 
Контролювання умов зберігання родючого 
шару ґрунту, призначеного для подальшого 

використання під час рекультивації 

2 Геохімічний вплив 

Контролювання зміни морфологічних, 
фізичних і хімічних властивостей ґрунтів з 
оціненням рівня втрати екологічної якості. 
Контролювання вмісту в ґрунтах важких 
металів (свинець, цинк, мідь, нікель) й 

органічних забруднювачів (нафтопродукти, 
бензапирен) 

1 раз під час будування 

4 Геоботанічний моніторинг 

1 Будівельні роботи 
Спостереження за рослинними 

угрупованнями (особливо за рідкісними та 
зникаючими видами) 

Постійно 

5 Моніторинг тваринного світу 

1 Будівельні роботи 
Спостереження в місцях гніздових і 

сезонних скупчень птахів: їхня чисельність 
і розподіл, кормові ділянки 

Постійно 

 
Таблиця 7.2 – Періодичність і параметри контролювання джерел забрудненості під час моніторингу 

в період експлуатування ВЕС 
 
№ з/п Види робіт Параметри Періодичність 

1. Рівень забрудненості грунту 

1 Геомеханічний вплив Контролювання дотримання меж 
землекористування 1 раз у квартал 

2. Рівень забрудненості водного середовища 

1 Експлуатування ВЕУ 
Контролювання режиму грунтових вод 
(рівень води, температура води, хімічне 

аналізування) 

Не менше ніж 1 раз у 
місяць – у перший рік 

експлуатування, Не 
менше ніж 1 раз у 

квартал – у наступні 
роки. 

3. Фізичні чиники впливу 

1 Шумвий та 
електромагнітний вплив 

Еквівалентний (за енергією) рівень 
звукового тиску імпульсного шуму. 

Максимальний рівень звукового тиску 
імпульсного шуму, рівень вібрацій, 

електромагнітного випромінення оптичних 
чинників, механічного впливу. 

1 раз у місяць 

4. Зміна геологічного середовища 

1 Експлуатування ВЕУ 

Оцінення розвитку екзогенних геологічних 
проесів. Під час активізації негативних 

екзогенних процесів у межах зони впливу 
споруд – прийняття своєчасних рішень 

щодо їхньої мінімізації: 
- визначення швидкості їхнього розвитку; 

- визначення площі охоплення; 
- визначення причини виникнення. 

1 раз у квартал у 
безсніжний період 

5. Геоботанічний моніторинг 

1 Експлуатування ВЕУ 
Спостереження за рослинними 

угрупованнями (особливо за рідкісними та 
зникаючими видами) 

Постійно 

6. Моніторинг тваринного світу 
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1 Експлуатування ВЕУ 
Спостереження в місцях гніздових і 

сезонних скупчень птахів: їхня чисельність 
і розподіл, кормові ділянки 

4 рази в гніздовий період 
по 5 днів 

 
 

7.2 Дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші використовувані ресурси 

Дані про сировинні, земельні, водні та енергетичні використовувані ресурси наведені в табл. 
7.3. 

 
Таблиця 7.3 – Сировинні, земельні, водні та енергетичні використовувані ресурси 

 
Найменуваня використовуваного ресурсу Кількісна характеристика 

1 2 
Загальна площа території (з урахуванням ВЕУ та 
ПС ВЕС) 

14,0-24,1 га 

Вода До 1-8 м3/рік 
Електроенергія До 8 000 МВт*год 
Тривалість будівництва Близько 22 місяців 
 
 

7.3 Дані про наявність об'єктів природно-заповідного фонду 

Проект не розповсюджується на землі природних заповідників, національних парків або інших 
об’єктів ПЗФ. Природоохоронні території державного, регіонального і місцевого значення в радіусі 7 
км від площадки Дністровської ВЕС відсутні. У регіональному масштабі на прилеглих територіях до 
проектної території площадки ВЕС знаходиться тільки Ніжньодністровській національний 
природний парк (ННПП) (рис. 7.1). ІВА території також розташовані в межах Дністровського лиману 
(рис.7.2). 
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 - території ПЗФ (ННПП - Ніжньодністровській національний 

природний парк,  

 -  проектна територія площадки Дністровської  ВЕС 

 

 

Рисунок 7.1 - Регіональні території природно – заповідного 

фонду 

 

1- Рамсарське угіддя «міжріччя Дністра та 

Турунчука»  

2 - Рамсарське угіддя «Півнична частина 

Дністровського лиману» 

 

Рисунок 7.2 – ІВА території 

 
Найближчі ділянки Ніжньодністровського національного природного парку знаходяться на 

віддалі від площадки ВЕС у 7-8 км., а до найбільш цінних в орнітологічному плані територій 
відстань складає 10-12 км. ННПП - природна територія дельти Дністра і Дністровського лиману з 
площею у 21311,1 га з диференційованими по зонах режимами охорони. Національний парк 
створений в 2008 році. 

Основними цілями на територіях, що охороняються, є заходи направлені на охорону 
природних водно-болотяних і степових ландшафтів, біологічної різноманітності, в т.ч. і видів птахів, 
приурочених до сезонних скупчень (гніздування, міграції, зимівлі). Значення тих або інших сезонних 
скупчень птахів залежить від умови року. Найбільші зміни в чисельності птахів приходяться на 
періоди гніздування і зимівель, тому в окремі роки птахи в ці періоди мають або велику чисельність 
або практично відсутні. Стабільними є переважно міграційні скупчення в дельті Дністра і, особливо в 
північній частині Дністровського лиману. 

Більшість видів птахів, що занесені до Червоної книги України являються мало чисельними 
або рідкими в дельті Дністра і мають незначне поширення на даній території.  

Можна припустити, що для територій, що охороняються, будівництво парку вітрових 
електростанцій в позначених територіях, можуть контактувати в період кормових переміщень. Але 
види, що гніздяться у межах національного парку, практично не відвідують площадку ВЕС – рис. 7.3. 
Крім того, в останні роки великі за чисельністю післягніздові скупчення практично не зустрічаються.   
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Рисунок 7.3 – Основні кормові переміщення колоніальних птахів у період гніздування в дельті 
Дністра (за даними проекту Technical Assistance for the Lower Dniester River Basin Management 

Planning, 1997) 
 

ІВА територія – північна частина Дністровського лиману. 
Північна частина Дністровського лиману є IBA територією - територією важливої для охорони 

птахів і найближчі ділянки високого біорізноманіття знаходяться на значному віддалені (до 8 км) від 
майданчика ВЕС (рис. 7.1 - 7.2). Дана територія входить до складу Ніжньодністровського 
національного природного парку (ННПП) і природні характеристики наведені вище характеризують і 
орнітокомплекси IBA території. Вище по Дністру знаходиться IBA територія Міжріччя Дністра і 
Турунчука (рис. 7.2), яка знаходиться на віддалені до 44 км. від площадки ВЕС. Оскільки на цих двох 
територіях знаходяться ділянки національного парку, то території IBA мають другорядне значення. 
Території IBA не охороняються і не мають державного статусу територій що охороняються, а в 
національному природному парку охорона природних комплексів є пріоритетним завданням. 

 
 
7.4 Проектні дані про розрахункові обсяги усіх видів газоподібних, рідких, твердих 

відходів виробництва і твердих побутових відходів 

Вид і об'єми відходів, що утворюються в результаті будівництва 1 ВЕУ, за даними виробника 
типових ВЕУ представлені в таблиці 7.4. 
 
 

Таблиця 7.4 - Відходи при монтажі і експлуатації ВЕУ 
 

Вид відходу Об'єм (для однієї ВЕУ) 
1 2 

фольга 160 м3 
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Вид відходу Об'єм (для однієї ВЕУ) 
картон 50 м3 
паперові серветки 50 м3 
дерев'яні відходи 15 кг 
пінопласт 2 м3 
залишки кабелю 10 кг 
залишки сполучного кабелю 1 кг 
пакувальний матеріал 10 кг 
побутове сміття 10 кг 

 
Передбачувана кількість відходів при експлуатації ВЕС, представлена в таблиці 7.5. 

 
Таблиця 7.5 - Передбачувана кількість відходів при експлуатації об’єкту 

 
№ 

п/п Найменування відходу Клас 
небезпеки Кількість Поводження 

1 2 3 4 5 

1 Побутові відходи 
(код відходу – 7720.3.1.01, група 77) 4 15 т/рік Передача перевізнику ТПВ за 

договором 

2 Відходи люмінесцентних ламп 
(код відходу – 7720.3.1.26, група 77) 1 0,026 т/рік Передача ліцензованій організації: 

ДП «Національний центр 
поводження з небезпечними 

відходами» або ін. 
 

3 Пісок, забруднений нафтопродуктами (код 
відходу – 9010.2.3.02, група 90) 4 0,3 т/рік 

4 Промаслене ганчир’я  
(код відходу – 7730.3.1.06, група 77) 4 0,4 т/рік 

5 
Осад системи очищення поверхневих 

стоків 
(код відходу – 9030.2.9.04, група 90) 

4 2 т/рік 

Передача (після зневоднювання 
препаратами «Еконадін», 

«Мікрозим», «Біо-трит» або ін.) 
перевізнику ТПВ за договором 

 
Деталізовані дані щодо обсягів відходів будуть обраховані на наступних стадіях проектування. 
Проектом передбачені заходи по розміщенню і утилізації твердих побутових відходів і 

промислових відходів.  
Відходи, що утворюються і тимчасово розміщуються на території, відносяться до I-IV класів 

небезпеки. Для збору і тимчасового складування кожного виду відходу на об’єкті будуть спеціально 
відведені місця. 

По мірі накопичення власні відходи віддалятимуться з території об’єкту і передаватимуться 
іншим власникам для подальшого поводження з ними – на обробку, утилізацію, знешкодження, 
поховання та ін. 

Кількісна та якісна характеристика газоподібних відходів, які утворюються під час проведення 
будівельно-монтажних робіт наведена у розділі 6.1.1. 

 
 
7.5 Дані щодо поводження з усіма відходами, що утворяться при здійсненні 

планованої діяльності 

Поводження з небезпечними матеріалами та відходами 
Проектом передбачена відносно незначна кількість небезпечних матеріалів та відходів. 
Під час експлуатації ОВБ та підстанцій передбачається використання небезпечних матеріалів, 

таких як мастила, гази та високовольтне обладнання.  
За умови виконання відповідних норм, потенціальний вплив на місцеве населення та 

працівників мінімізується. 
Заходи безпеки 
Безпечні тверді відходи (органічні відходи та вторсировина) 
 Буде розроблено «План управління відходами», метою виконання якого є зменшення 

утворення обсягів відходів та імплементація практики більш повної переробки та утилізації. 
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 Відходи будуть класифіковані відповідно агрегатного складу, походження, класів 
небезпеки, рівнів утворення та відповідно до вимог місцевих нормативно-правових актів. 

 Будуть застосовані вимоги щодо попередження утворення де-яких видів відходів, 
зменшення обсягів відходоутворення, підвищення відсотку відходів, що передаються для подальшої 
переробки та утилізації. 

 Поводження з відходами здійснюватиметься шляхом і способами, які виключають 
потенційні впливи на здоров’я людини та якість навколишнього середовища. 

 Відходи, які можуть бути перероблені, наприклад, тара з-під будівельних матеріалів, 
металеві діжки, ін. пакувальне сміття і дерев’яні палети – будуть зібрані відособлено та 
зберігатимуться окремо до моменту передачі на переробку спеціалізованим компаніям, або для 
повторного використання на місці. 

 Тверді побутові відходи та ін. відходи, що не є небезпечними, але не підлягають 
переробці, збиратимуться у спеціально відведених місцях до момнту передачі транспортним 
організаціям, що доставлятимуть їх в місця захоронення на полігони відповідних відходів, 
експлуатація яких здійснюється в установленому місцевими органами самоврядування порядку на 
підставі чинних дозволів. 

 Пластик, папір, та скло, що містяться у твердих побутових відходах, будуть 
відокремлені для потреб подальшої передачі на переробку. 

 Тверді побутові відходи (ТПВ), що не підлягають переробці, попередньо сортуються на 
предмет наявності цінних ресурсовмісних компонентів, та зберігаються на будмайданчиках у 
герметичних водонепроникних контейнерах для подальшого захоронення на полігонах ТПВ, 
експлуатація яких здійснюється в установленому місцевими органами самоврядування порядку на 
підставі чинних дозволів. 

 ТПВ зберігаються таким, чином, що контейнери є доступними для повсякденного 
використання та відвантаження у сміттєвози. 

Небезпечні відходи (відпрацьовані мастила, акумулятори та ін.) 
 Небезпечні відходи відокремлюватимуться від інших типів відходів; поводження з 

ними буде здійснюватись в першу чергу таким чином, щоб уникнути впливів та шкоди здоров’ю 
працівників та навколишньому середовищу. 

 Маркування «Небезпечні відходи» буде нанесено на кожний відповідний контейнер чи 
іншу тару; також під цим маркуванням буде зазначатись інформація про період зберігання та обсягі 
даних відходів. 

 Небезпечні тверді відходи, що утворюватимуться під час будівництва та експлуатації, 
збиратимуться та зберігатимуться на твердій водонепроникній (бетонній) поверхні з відповідним 
маркуванням. 

 Небезпечні відходи зберігатимуться у прочних, водонепроникних герметичних 
контейнерах, що відповідають вимогам міжнародних стандартів, на твердій водонепроникній 
(бетонній) поверхні. 

 Небезпечні відходи зберігатимуться в зачинених контейнерах в таких умовах, що 
попереджають утворенню хімічних реакцій. 

 Небезпечні рідкі відходи зберігатимуться у металевих або пластикових діжках, що 
розміщуватимуться на бетонній поверхні із коробами (піддонами), що є вторинним бар’єром на 
шляху потенційного розливу та протіканню відходів та їх потраплянню в грунти та грунтові води. 

 Транспортування відходів здійснюватиметься особами та організаціями, що мають 
відповідні ліцензії на поводження з небезпечними відходами, та чия техніка і транспорт оснащені 
згідно вимог транспортування небезпечних вантажів. Небезпечні відходи транспортуватимуться до 
об’єктів поводження, що мають ліцензії на перероблення, утилізацію, знешкодження та дозволи на 
експлуатацію відповідно до вимог Закону України «Про відходи». 

 Всі контейнери для зберігання хімічних речовин, включаючи дизельне паливо та 
небезпечні рідкі відходи, будуть розміщені в межах майданчиків проекту, таким чином, щоб 
уникнути та мінімізувати ризик забруднення грунтів, поверхневих та грунтових вод. 

 Якщо буде доцільним, в місцях розміщення рідких речовин (відпрацьованих мастил) та 
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палива буде встановлена тара із спеціальними адсорбентами, піском, тирсою. 
 Будь-який виток мастила зберігатиметься в непроникних ємкостях у днищі гондоли. 

Сама система генератора в турбіні обладнується серією малих ємкостей по збору масла. 
 Залишки забруднених мастилами матеріалів та самі відпрацьовані мастила регулярно 

передаватимуться спеціалізованим компаніям, що мають відповідні ліцензії Мінприроди на 
поводження з небезпечними відходами. 

 Регулярний технічний огляд турбін та трансформаторів зменшуватиме потенційний 
ризик виникнення витоків мастил з обладнання. 

 Трансформатори обладнуються ємкостями, здатними затримати 110% обсягу 
охолоджувальної рідини, що в них міститься. 

 Обиратимуться трансформатори, мастило яких не міститить ПХБ та інших 
канцерогенних речовин. 

 Відпрацьовані мастила, що утворюватимуться під час експлуатації ВЕУ, збиратимуться 
та зберігатимуться на твердій водонепроникній (бетонній) поверхні з відповідним маркуванням у 
прочних, водонепроникних герметичних діжках (контейнерах) чорвоного кольору із маркуванням 
«відходи відпрацьованих мастил», що відповідають вимогам міжнародних стандартів. Ємкості із 
мастилами розміщуватимуться на бетонній поверхні оснащеній коробами (піддонами), що є 
вторинним бар’єром на шляху потенційного розливу та протіканню мастил та їх потраплянню в 
грунти та грунтові води. 

 Транспортування відпрацьованих мастил здійснюватиметься особами та організаціями, 
що мають відповідні ліцензії на поводження з такими відходами, та чия техніка і транспорт оснащені 
згідно вимог транспортування небезпечних вантажів. Облік типів утворених та переданих 
відпрацьованих мастил вестиметься відповідно до вимог Закону України «Про відходи». 

 
  



262 
 

 

8. ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕДЕННЯ, 

УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ 

8.1 Ресурсозберігаючі заходи 

Виробництво електроенергії на ВЕС дозволяє заощаджувати викопні природні ресурси 
(вугілля, газ, мазут, уранова руда), необхідні для виробництва електроенергії на ТЕС та АЕС 
(рис.8.1). 
 

 
 

Рисунок 8.1 - Умовне зображення обсягу вугілля, видобування та спалювання якого на ТЕС можна 
запобігти за період експлуатації ВЕУ 

 
 

8.2 Захисні заходи 

Заходи для пом 'якшення впливів на геологічні структури та грунти  
На тимчасових будівельних майданчиках до початку будівництва буде знятий родючий шар 

завтовшки 0,4-0,2 м, який зберігатиметься для подальшого використання (відновлення ділянок після 
будівництва або покращення менш родючих ґрунтів в інших місцях). Тимчасово використовувані 
ділянки будуть відновлені, сільськогосподарські землі будуть рекультивовані, мікрорельєф буде 
відтворений знов. Під'їзні шляхи будуть ретельно сплановані, щоб максимально використовувати 
існуючі дороги та проїзди.  

Потенціал забруднення ґрунтів і підґрунтя через будівництво буде зведений до мінімуму 
завдяки належному управлінню будівельним об'єктом. Після того, як із будівельною організацією 
буде укладено контракт, вона буде зобов'язана підготувати план управління будівельним об'єктом, 
який містить положення щодо належного навантаження- розвантаження та зберігання матеріалів, 
збору та видалення твердих і рідких відходів, заходи з запобігання ерозії ґрунтів (наприклад, 
відповідні нахили відвалів ґрунту, засипка відвалів ґрунту для попередження водної чи вітрової 
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ерозії). Будь-які забруднення (гідравлічна рідина, паливно-мастильні матеріали тощо) під час 
будівництва зобов'язана буде усувати будівельна організація. 

 
Заходи для пом'якшення впливів на підземні води  
Спеціальні заходи для пом'якшення не потрібні. Особливого ризику від будівельних робіт для 

ґрунтових вод не створюється, за умови, що паливо й мастила зберігаються та навантажуються-
розвантажуються з належною дбайливістю. Забруднення ґрунтових вод буде попереджуватися 
шляхом застосування найкращих методів будівництва та господарської діяльності під час 
експлуатації ВЕС, зокрема управлінням діяльністю субпідрядників. Ці моменти належним чином 
відображатимуться у плані управління будівельним об'єктом, який містить положення щодо 
належного навантаження-розвантаження та зберігання матеріалів, збору та видалення твердих і 
рідких відходів. Будь-які витоки під час будівництва зобов'язана буде усувати будівельна організація. 

 
З метою запобігання і обмеження негативної дії на візуальне сприйняття ВЕУ необхідно 

вживати наступні заходи:  
 консультуватися з місцевим населенням з питання розміщення ВЕС з метою обліку в проекті 

поглядів місцевого населення;  
 враховувати характер ландшафту при розміщенні вітрогенераторів;  
 при виборі місць розміщення вітрогенераторів враховувати їх дію на візуальне сприйняття 

під усіма відповідними кутами спостереження;  
 зводити до мінімуму кількості допоміжних споруд на території об'єкту за рахунок відмови 

від зведення обгороджувань, мінімізації протяжності доріг, прокладення по території об'єкту 
підземних ліній електропередачі і демонтажу недіючих вітрогенераторів; 

 уникати утворення крутих схилів, здійснювати протиерозійні заходи і оперативно проводити 
повторне озеленення, причому тільки місцевими видами рослин; 

 підтримувати однаковий розмір і конструкцію вітрогенераторів (наприклад, напрям 
обертання, тип турбіни і вежі, висоту); 

 забарвлювати вітрогенератори в однаковий колір, зазвичай співпадаючий з відтінком неба 
(світло-сірий або блідо-голубий), дотримуючи при цьому правила повітряної навігації в частині 
нанесення розпізнавальних знаків; 

 уникати нанесення на турбіни написів, емблем компаній, реклами або графічних зображень. 
 

Для забезпечення комплексної безпеки будівництва заходи з організації будівельного 
виробництва мають передбачати: 

а) дотримання під час підготовки і виконання будівельних робіт вимог з охорони праці та усіх 
видів промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2; 

б) підтримання в процесі будівництва показників міцності і стійкості конструкцій та основ 
об'єкта будівництва в цілому та об'єктів прилеглої забудови; 

в) дотримання безпечних умов експлуатації об'єктів прилеглої забудови відповідно до ДБН В. 
1.2-12; 

г) дотримання вимог до виконання будівельних робіт в умовах діючого підприємства при 
здійсненні реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення; 

д) захист об'єкта будівництва, прилеглої території та забудови від впливу несприятливих 
природних або техногенних факторів; 

Примітка. Можливі несприятливі фактори впливу на об'єкти будівництва або прилеглу 
територію - геологічні та гідрогеологічні умови (селі, лавини, зсуви, обвали, заболоченість, 
підтоплення, просідання, підроблювані території), значні перепади рівня поверхні будівельного 
майданчика, різнорідність ґрунтів основ та навантажень на них, значне і неоднакове заглиблення 
підземної частини об'єкта, складні умови прилеглої забудови тощо. 

е) ліквідацію негативного техногенного впливу будівництва на навколишнє середовище у разі 
виявлення його засобами моніторингу; 

ж) безпечне розміщення на будівельному майданчику виробничих та побут ових приміщень і 
споруд для обслуговування будівництва, безпечне облаштування робочих місць, забезпечення проїзду 
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і обслуговування транспортних засобів; 
і) захист котлованів, траншей і виробок від обвалення та від поверхневих та грунтових вод; 
к) регламентацію правил безпечної експлуатації при виборі і розміщенні комплекту 

будівельних машин і засобів механізації; 
л) послідовність і темпи виконання робіт, які забезпечують ефективне і безпечне здійснення 

будівництва; 
м) максимальне зменшення обсягів і термінів робіт, які виконуються в умовах дії небезпечних 

і несприятливих чинників; 
н) неперевищення гранично-допустимих концентрацій небезпечних та шкідливих виробничих 

чинників; 
п) дотримання безпечних умов праці, санітарно-побутове та медичне забезпечення працюючих 

відповідно до чинного законодавства; 
р) виконання заходів з охорони та збереження навколишнього середовища; 
с) дотримання умов дорожнього руху на прилеглих до об'єкта ділянках вулично-дорожньої 

мережі; 
т) безпечні способи та порядок поводження з відходами; 
у) дотримання під час підготовки і виконання будівельних робіт вимог пожежної безпеки 

відповідно до НАПБ А.01.001, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, інших нормативних актів. 
Вказані заходи мають відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством. 
 
План екологічних та соціальних заходів  
 
Заходи попередження і завдання, які будуть досягнуті ТОВ «Дністровська ВЕС» та 

підрядником з будівництва наведені нижче в таблиці 8.1 та таблиці 8.2. 
 

Таблиця 8.1 - Заходи попередження і завдання, які будуть досягнуті ТОВ «Дністровська ВЕС» та 
підрядником з будівництва 

 
Зобов'язання Мета, яка має бути досягнута 

1 2 
Екземпляр ОВД наявний для ознайомлення 
громадськості у кожній сільраді (ОТГ), що 
зазнають впливу від впровадження проекту 

Документи надані всім сільрадам (обєднаним 
територіальним громадам, ОТГ) 

База даних щодо скарг підтримується і 
узагальнена версія її є в 
наявності для ознайомлення громадськості. 
Відповіді на скарги 
надаються протягом 30 днів 

Скарги та пропозиції адекватно і 
вчасно розглядаються 

Кожен рік на місцевому радіо, телебаченні та 
газетах буде 
опублікована одна стаття або об'ява з 
інформацією щодо 
ризиків для здоров'я людей та безпеки 

Збільшувати і підтримувати 
усвідомлення громадськістю питань, 
пов’язаних з ризиками для здоров’я 

Рекомендовано щонайменше один раз під час 
будівництва буде проведений 
екологічний аудит 

Зменшувати шкоду біотопам та 
чутливим територіям. Оцінити 
фактичний акустичний та візуальний 
вплив 

Зустріч з орнітологами для оцінки ризику 
смертності птахів від 
зіткнення із ВЕУ, лініями електропередач та 
заземляючими 
дротами, через рік після введення ВЕС та ЛЕП в 
експлуатацію 

Оцінити ризик і можливі вимоги для 
додаткових попереджувальних 
заходів 
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Таблиця 8.2 – Попереджувальні заходи з боку підрядника з будівництва та їх мета 
 

Зобов'язання Мета, яка має бути досягнута 
1 2 

Графіки виконання робіт надаються в сільські і 
районні ради 

Вчасне надання планів дозволяє 
землекористувачам завчасно планувати 
сільськогосподарські роботи 

Екологічне відновлення будівельних майданчиків 
та вивезення відходів 

Документально засвідчити відновлення 
будівельних майданчиків 

Виконання національних вимог до техніки 
безпеки та аварійного реагування, а також правил 
поведінки  

Безпечне виконання робіт, уникнення ризиків для 
робітників та населення 

Охорона будівельних майданчиків  Уникнення ризиків для населення, худоби та 
диких тварин 

Виконання національних законів та норм щодо 
археологічних та неочікуваних знахідок 

Недопущення шкоди місцям культурної 
спадщини 

Виконання національного законодавства та 
нормативів управління рухом транспорту та 
шуму 

Уникнення нещасних випадків та неприємностей 
для населення 

Оголошення про вакансії в місцевій пресі та 
ведення записів щодо кількості робочих місць, 
наданих місцевому населенню 

Максимізація потенційних можливостей 
працевлаштування місцевого населення 

 
 
8.3 Компенсаційні заходи 

Компенсаційні заходи за використання земельних ресурсів 
Землекористування визначається Земельним кодексом України. 
Будь-які пошкодження спричинені проведенням будівельних та ремонтних робіт ТОВ 

«Дністровська ВЕС» повинні бути компенсовані у кожному конкретному випадку. Це може 
пояснюватися тим, що згідно з українським законодавством компенсація за право користування 
землею в ОЗ та СЗЗ не передбачається. ТОВ «Дністровськаа ВЕС» має наміри підписати сервітутні 
договори із приватними землевласниками, чия земля буде використовуватись для робіт або 
складування частин ВЕУ в період будівництва та ОТГ (стосовно землі, що знаходиться в межах ОТГ), 
а також із районними державними адміністраціями (стосовно земельних угідь за межами ОТГ).  

Компенсація за візуальний вплив на ландшафт, або за потенційну чи можливу шкоду пов'язану 
із шумом ВЕУ, електромагнітними полями (ЕМП) від лінії електропередачі не сплачується. Така ж 
практика застосовується і в інших частинах світу, включаючи Західну Європу.  

Компенсація буде сплачуватися за втрату зернових культур та не отриманий прибуток під час 
монтажу та зведення ВЕУ, а також за землю, необхідну для спорудження тимчасових робочих 
поселень, складів, місць для стоянки та технічного обслуговування транспортних засобів та 
обладнання, а також для будь-яких інших цілей. 

Розмір компенсації визначатиметься комісіями, створеними державними районними 
адміністраціями, які включатимуть представників сільських рад, на землях яких вестимуть роботи, 
державні органи із землекористування, державні органи архітектури та будівництва, обласного 
відділу фінансів, ТОВ «Дністровська ВЕС» та землевласників. Компенсація приватним 
землевласникам та землекористувачам визначатиметься на підставі Постанови Кабінету Міністрів 
України № 284 від 19.04.1993р., згідно з якою компенсація надається за:  

1) цінність жилих будинків, інших приміщень та незавершених будівель,  
2) фруктові дерева та інші постійні насадження, 
3) лісові масиви (дерева) та кущі,  
4) джерела води та іригаційні системи,  
5) інвестиції в сільське господарство, включаючи втрату капіталовкладень у врожай (вартість 
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орання, агрохімікатів тощо).   
Компенсація для приватних власників, за необхідності, буде виплачена ТОВ «Дністровська 

ВЕС» відповідній місцевій адміністрації або місцевій раді (громаді) протягом одного місяця після 
оцінки, узгодженої держаною адміністрацією та місцевим органом виконавчої влади. Потім місцеві 
адміністрації заплатять відповідним землевласникам чи землекористувачам.  

 
8.4 Охоронні заходи 

Охорона праці та техніка безпеки 
Вс рішення прийняті у відповідності до чинних вимог з охорони праці та техніки безпеки. 

Обладнання повинне бути сертифіковане у відповідності до передбаченого законодавством порядку. 
Обладнання не повинне містити конструктивних недоліків та дефектів. Розміщення обладнання 
повинне виконуватися із забезпеченням під’їздів та вільного доступу для оперативного та ремонтного 
персоналу, виконання струмопровідних частин у відповідності до положень ПУЕ, застосування 
механічних блокувань елементів, засобів релейного захисту та автоматики, системи заземлення тощо; 
оснащення ВЕУ та об’єктів ПС ВЕС належними засобами захисту та первинними засобами 
пожежогасіння, системою пожежної сигналізації. 

Охорона праці та техніка безпеки в період будівництва та експлуатації ВЕС забезпечується 
наступним: 

• залученням до виконання робіт персоналу, який має відповідний допуск, пройшов 
необхідне навчання та медичний огляд; 

• дотриманням правил користування технікою та обладнанням, забезпеченням контролю 
з боку керівників робіт та відповідальних осіб; 

• організацією чергових та позачергових інструктажів персоналу з техніки безпеки, 
технології виконання робіт тощо; 

• організацією поточного контролю з боку спеціалізованих контролюючих організації та 
інженерно-технічного персоналу з дотриманням вимог техніки безпеки; 

• використанням справних машин та механізмів, проведенням їх поточного огляду та 
перевірки спеціалістами; 

• організацією на ділянці будівництва пункту першої медичної допомоги, 
укомплектованого необхідними засобами;  

• проведенням інструктажів та тренувань персоналу з надання першої медичної 
допомоги; 

• організацією пожежної безпеки на території, проведенням інструктажів з пожежної 
безпеки, забезпеченням персоналу необхідними засобами захисту та первинними засобами 
пожежогасіння; 

веденням всієї необхідної документації з техніки безпеки, поточних перевірок інженером з 
техніки безпеки та охорони праці стану робочих місць, інструменту персоналу тощо 

 
Охорона праці під час проведення будівельних робіт 
Забезпечення безпечних умов праці, додержання прав працівників відповідно до вимог 

чинного законодавства у сфері охорони праці на підприємствах покладається Законом України «Про 
охорону праці» (далі - Закон) на роботодавця. 

Згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен забезпечити 
функціонування системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві, для чого створює 
відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення питань охорони праці в 
цілому по підприємству, в структурних підрозділах, на виробничих територіях, а також під час 
експлуатації машин і механізмів, виконанні конкретних видів робіт на робочих місцях. 

Основні положення функціонування СУОП мають відповідати вимогам ДСТУ-OHSAS 18001, 
ДСТУ-П OHSAS 18002, ДСТУ ГОСТ 12.0.230, «Рекомендаціям щодо побудови, впровадження та 
удосконалення системи управління охороною праці» (затверджено Держгірпромнаглядом України 
07.02.2008). 

 
Організація будівельних майданчиків, робочих дільниць і робочих місць 
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Будівельні майданчики (площадки будівельних і промислових підприємств з об’єктами 
будівництва, що знаходяться на них, виробничими і санітарно-побутовими приміщеннями і 
спорудами), дільниці робіт і робочі місця мають бути підготовлені для безпечного виконання робіт. 

Під час виконання робіт на будівельному майданчику роботодавець повинен забезпечити 
працівників санітарно-побутовими приміщеннями (гардеробними, душовими, умивальними, 
сушильними для одягу і взуття, приміщеннями для обігрівання, для вживання їжі та відпочинку, для 
особистої гігієни жінок, туалетами тощо), питною водою і медичним обслуговуванням згідно з 
чинними нормативами і колективним договором (угодою). 

Санітарно-побутові приміщення і обладнання мають бути введені в експлуатацію до початку 
виконання робіт. 

Під час реконструкції діючих підприємств санітарно-побутові приміщення необхідно 
улаштовувати з урахуванням вимог, додержання яких обов’язкове під час виробничих процесів на 
об’єктах, які реконструюються. 

У санітарно-побутових приміщеннях необхідно мати достатню кількість шаф, столів та 
стільців. 

Площа санітарно-побутових приміщень визначається відповідно до кількісного складу 
робітників у найбільш багаточисельну зміну на об’єкті за укрупненими нормативними показниками 
згідно з таблицею 8.3. 
 

Таблиця 8.3 – Норми площ санітарно-побутових приміщень 
 

Номенклатура приміщень 
Одиниця 

вимірювання Нормативний показник 
Гардеробна м2/10 осіб 7,0 
Душова з переддушовою Те саме 5,4 
Умивальня -//- 2,0 
Сушильня для одягу та взуття -//- 2,0 
Приміщення для обігрівання працюючих 
(захисту від сонячного випромінювання) -//- 1,0 

їдальня (на напівфабрикатах) або -//- 8,1 
Буфет, або -//- 7,0 
Приміщення для відпочинку та вживання їжі -//- 10 
Приміщення для особистої гігієни жінок м2/100 жінок 3,5 
Медпункт м2/300 осіб і більше 70 і більше 
Туалет (питома площа на одну особу) м2/10 осіб 1 
 

На будівельних об’єктах необхідно мати аптечки з медикаментами, ноші, фіксуючі шини та 
інші засоби надання першої долікарської допомоги. 

За чисельності працюючих на об’єкті більше ніж 300 осіб генпідрядник повинен організувати 
роботу медпункту (з постійним медперсоналом). 

Приміщення (установки) для вживання питної води мають бути облаштовані на відстані не 
більше ніж 75 м по горизонталі і не більше ніж 10 м по вертикалі від робочих місць. 

Виробничі та санітарно-побутові приміщення, місця відпочинку, проходи для людей, робочі 
місця на будівельних майданчиках слід розташовувати за межами небезпечних зон. 

Якщо виробничі та санітарно-побутові приміщення розміщено в небезпечних зонах, необхідно 
розробити графіки безпечного перебування людей у цих приміщеннях. 

На будівництві об’єктів із застосуванням вантажопідіймальних кранів, якщо до небезпечних 
зон переміщення вантажів кранами (межі яких визначаються за додатком Е ДБН А.3.2-2-2009) 
потрапляють транспортні або пішохідні шляхи, санітарно-побутові чи виробничі будівлі та споруди, 
інші місця постійного чи тимчасового перебування людей під час виконання будівельно-монтажних 
робіт, необхідно виконувати вимоги цих норм, ПОБ і ПВР щодо забезпечення безпеки працюючих, 
зокрема: 

- застосовувати засоби штучного обмеження зони роботи баштових кранів; 
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- застосовувати захисні пристрої, захисні екрани тощо. 
Проїзди, проходи на будівельних майданчиках, а також проходи до робочих місць і на робочих 

місцях не повинні мати вибоїн і утримуватись у чистоті та порядку, очищуватися від сміття, снігу, не 
захаращуватися матеріалами та виробами, а також бути не ковзкими. 

Територіально відокремлені приміщення, площадки, ділянки робіт слід забезпечити 
телефонним чи радіозв’язком. 

 
Вимоги безпеки до облаштування і утримання будівельних майданчиків, виробничих дільниць і 

робочих місць 
Будівельні майданчики та виробничі дільниці повинні бути огороджені згідно з ГОСТ 23407. 
Конструкція захисних огорож повинна задовольняти таким вимогам: 
- огорожі, що прилягають до місць проходу людей за межами будівельного майданчика, 

повинні мати висоту не менше ніж 2,0 м і бути обладнані суцільним захисним козирком із несучою 
здатністю витримувати снігове навантаження, а також навантаження від падіння дрібних предметів; 
ці огорожі повинні бути без прорізів, крім воріт і хвірток, які охороняються протягом робочого часу і 
замикаються після закінчення робіт. 

Робочі місця і проходи до них, розташовані на висоті більше ніж 1,3 м і на відстані менше ніж 
2,0 м від межі перепаду по висоті, повинні бути огороджені захисними огорожами, конструкції яких 
визначаються в ПВР. 

Огорожі слід доставити на об’єкт будівництва до початку виконання робіт та негайно 
установити після утворення зазначеного перепаду по висоті, а демонтувати безпосередньо перед 
улаштуванням проектних огороджувальних конструкцій. 

Якщо неможливо установити огорожу, у випадках, визначених у ПВР, для виконання певних 
видів робіт (наприклад, верхолазні, монтаж конструкцій, обладнання, опалубки; мурування стін 
тощо) відповідно до ПВР їх необхідно виконувати із застосуванням запобіжних поясів, 
страхувальних канатів. 

Місця кріплення запобіжних канатів повинні бути визначені у ПВР. 
Відповідальність за наявність і своєчасність установлення огорож у місцях загального 

користування несе генпідрядник, за його відсутності - субпідрядник (підрядник). 
Генпідрядник разом із субпідрядником (підрядником) несуть відповідальність за наявність 

огорож на дільниці субпідрядника (підрядника), якщо інше не визначено договором між ними. 
Виконання робіт без додержання даних вимог не допускається. 
Проходи на робочих місцях і до робочих місць повинні відповідати таким вимогам: 
- ширина одиночних проходів до робочих місць і на робочих місцях повинна бути не менше 

ніж 0,6 м, а висота таких проходів у просвіті - не менше ніж 1,8 м; 
- драбини або скоби, що передбачені для піднімання чи спускання працівників на робочі 

місця, які розташовані на висоті (глибині) більше ніж 5 м, необхідно обладнувати пристроями для 
закріплення фала запобіжного пояса (канатами з уловлювачами тощо), а також обладнані дуговою 
огорожею. 

Прорізи у стінах за однобічного прилягання до них настилу (перекриття) повинні бути 
огороджені, якщо відстань від рівня настилу до низу прорізу менше ніж 0,7 м. 

Входи до будівель (споруд), що споруджуються, на період будівництва слід захистити зверху 
суцільним козирком шириною не менше ширини входу до будинку (споруди) і довжиною - відповідно 
до розміру небезпечної зони, що визначається згідно з додатком Е ДБН А.3.2-2:2009. 

Козирки необхідно зберігати до вводу будинку в експлуатацію. Кут, що виникає між козирком 
та розташованою вище стіною, повинен бути 70° - 75°. За довжини козирка понад 2 м допускається 
встановлювати під зазначеним кутом тільки частину козирка безпосередньо над входом під козирок. 

У разі, коли розрахункова довжина козирка (додаток Е) перевищує межі будмайданчика, 
необхідно використовувати суцільні або сітчасті захисні системи огородження робочих гори- зонтів, 
які запобігають падінню елементів конструкцій та інших предметів з висоти в небезпечну зону. 
Конструкції цих систем необхідно визначати в ПВР. 

Біля в’їзду на будівельний майданчик необхідно встановити схему руху автотранспорту. 
Транспортні засоби та пішоходи повинні потрапляти на об’єкт будівництва і покидати його 
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через різні проходи і проїзди, що призначені для транспортних засобів і пішоходів. Для доступу в 
основні робочі зони тимчасові автомобільні шляхи повинні бути обладнані пішохідними переходами 
з відповідними знаками. 

Внутрішні автомобільні шляхи на будівельних майданчиках повинні відповідати вимогам ДБН 
А.3.1-5, бути обладнані відповідними дорожніми знаками, що регламентують порядок руху 
транспортних засобів і будівельних машин відповідно до Правил дорожнього руху України. 

Швидкість руху автотранспорту поблизу місць виконання робіт не може перевищувати 10 
км/год на прямих ділянках і 5 км/год - на поворотах. 

Для зміни на період будівництва існуючої схеми дорожнього руху на під’їзних шляхах до 
будівельного майданчика або для вжиття спеціальних заходів із забезпечення безпеки руху у складі 
ПОБ розробляється схема дорожнього руху, яка узгоджується з Державтоінспекцією МВС України, 
місцевими органами влади та організацією, що обслуговує ці шляхи. 

У разі зведення тимчасових споруд, огорож, складів і риштовань необхідно брати до уваги 
відстані до засобів транспорту, що рухаються. 

У місцях перехрещення на будівельному майданчику автомобільних доріг із рейковими 
шляхами повинні бути улаштовані суцільні настили (переїзди) з контррейками, що укладені врівень з 
головками рейок. Переїзди необхідно облаштовувати світовою сигналізацією та відповідними 
знаками. 

Під час виконання земляних робіт на території населених пунктів або на виробничих 
територіях котловани, траншеї тощо (виїмки) в місцях, де відбувається рух людей і транспорту, 
повинні бути огороджені відповідно до вимог 6.2.1 ДБН А.3.2-2:2009. 

У місцях переходу через виїмки повинні бути встановлені перехідні містки шириною не 
менше ніж 1,0 м, огороджені по обидва боки перилами висотою не менше ніж 1,1 м із суцільною 
обшивкою понизу на висоту 0,15 м і з додатковою огороджувальною планкою на висоті 0,5 м від 
настилу. 

Будівельні майданчики, ділянки робіт і робочі місця, проїзди та підходи до них у темний час 
доби, а також закриті приміщення повинні бути освітлені відповідно до вимог ДБН В.2.5-28, ГОСТ 
12.1.046 для запобігання засліплювальній дії освітлювальних приладів на працюючих. Обладнання 
систем освітлення конструктивно не повинно створювати ризик ураження електрострумом. 

Виконання робіт у місцях, рівень освітленості яких не відповідає вимогам ГОСТ 12.1.046, не 
допускається. 

Для працюючих на відкритому повітрі повинні бути облаштовані інвентарні приміщення для 
захисту від атмосферних опадів та для обігрівання, максимальна відстань до яких не повинна 
перевищувати 50 м. 

Колодязі, шурфи та інші виїмки необхідно закрити кришками, щитами, конструкції яких 
зазначаються у ПВР, або огородити. Зазначені огорожі повинні бути обладнані сигнальним 
електричним освітленням напругою не вище ніж 25 В. 

У разі виконання робіт у закритих приміщеннях, на висоті, під землею у ПВР повинні бути 
зазначені шляхи евакуації людей у безпечні зони у випадку небезпечних або аварійних ситуацій. 

Всі замкнені простори, в яких виконуються будь-які роботи, повинні бути обладнані 
вентиляцією та освітленням. 

Під час виконання робіт на воді або над водою повинна бути облаштована рятувальна станція 
(рятувальний пост). Всі учасники робіт на воді повинні вміти плавати і бути забезпечені 
рятувальними засобами. 

Для піднімання та опускання працівників на робочі місця під час зведення будівель і споруд 
висотою або глибиною 25 м і більше необхідно використовувати пасажирські або 
вантажопасажирські підйомники (ліфти), які експлуатуються відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.02, 
НПАОП 0.00-1.36. 

У разі розташування робочих місць згідно з ПВР на перекриттях навантаження на перекриття 
від розміщених матеріалів, устаткування, оснащення і людей не повинні перевищувати розрахункові 
навантаження, передбачені проектом, з урахуванням фактичного технічного стану несучих 
будівельних конструкцій. 

Для забезпечення безпеки робіт матеріали, будівельні конструкції та вузли обладнання 



270 
 

необхідно подавати на робочі місця в технологічній послідовності, щоб попередня операція не була 
джерелом виробничої небезпеки під час виконання наступної. 

Опалубка перекриттів повинна бути огороджена вздовж всього периметра. Всі отвори в 
робочій підлозі опалубки повинні бути закриті щитами. 

Під час виконання робіт на висоті знизу під місцем виконання робіт необхідно визначити та 
огородити небезпечні зони. У разі суміщення робіт по одній вертикалі всі робочі місця повинні бути 
обладнані захисними пристроями (настилами, сітками, козирками), встановленими на відстані не 
більше ніж 6,0 м по вертикалі від розміщеного нижче робочого місця. 

Технологічні, ліфтові та інші отвори в перекриттях та покриттях для запобігання доступу до 
них працюючих необхідно закрити суцільними настилами або огородити вздовж периметра згідно з 
ГОСТ 23407, ГОСТ 12.4.059. 

На кожному поверсі в ліфтовій шахті повинні бути змонтовані захисні настили. 
Конструкції елементів настилів закриття отворів, методи їх монтажу повинні бути зазначені в 

ПВР. 
Робочі місця, на яких застосовується устатковання, пуск якого здійснюється ззовні, повинні 

бути обладнані сигналізацією, що попереджує про пуск цього обладнання; за необхідності треба 
забезпечити двосторонній зв’язок з оператором. 

Будівельне сміття зі споруди, що будується, або риштовань необхідно опускати по закритих 
жолобах, у закритих ящиках або контейнерах. Нижній кінець жолоба повинен знаходитись не вище 
ніж 1,0 м над землею або входити в бункер. Скидати сміття без жолобів або інших пристосувань 
дозволяється з висоти не більше ніж 3,0 м. Місця, на які скидається сміття, необхідно огородити або 
забезпечити нагляд за ними для запобігання нещасним випадкам. 

 
Вимоги безпеки під час складування будівельних матеріалів і конструкцій 
Складування матеріалів, прокладання транспортних шляхів, установлення опор повітряних 

ліній електропередачі та зв’язку повинні виконуватись за межами призми обвалення ґрунту 
незакріплених виїмок (котлованів, траншей), а їх розміщення у межах призми обвалення ґрунту біля 
виїмок із кріпленням допускається за умови попередньої перевірки стійкості закріпленого укосу 
відповідно до паспорта кріплення або розрахунку стійкості цього укосу з урахуванням динамічного 
навантаження від транспортних засобів, що пересуваються поблизу укосу. 

Матеріали (конструкції) необхідно розміщувати на вирівняних майданчиках та вживати 
заходів, що запобігають самовільному зсуву, осіданню, опаданню і розкочуванню. Майданчики для 
складування повинні мати стоки поверхневих вод. Забороняється здійснювати складування 
матеріалів, виробів на насипних неущільнених ґрунтах. 

Під час транспортування і складування виробів, матеріалів, комплектувальних елементів 
необхідно дотримуватись загальних правил безпеки згідно з ГОСТ 12.3.020. Способи складування 
матеріалів, конструкцій та виробів визначаються в технологічних картах ПВР на виконання цих робіт. 
Одночасно необхідно забезпечити безпечне стропування та піднімання (спускання) вантажів на 
штабелі, стелажі, касети тощо. 

Складування матеріалів та виробів відповідно до ПВР повинен забезпечувати керівник робіт. 
У разі виявлення порушення вимог чинних правил складування він повинен терміново вжити заходів 
для усунення порушення. Застосування матеріалів та виробів, що були заскладовані з порушенням 
правил, керівником робіт повинно бути тимчасово зупинено до вирішення питання про можливість їх 
подальшого використання. Це рішення повинно бути задокументовано. 

Складувати матеріали, вироби, конструкції, устатковання на будівельному майданчику і 
робочих місцях необхідно так: 

- цеглу у пакетах на піддонах - не більше ніж у два яруси, у контейнерах - в один ярус, без 
контейнерів - висотою не більше ніж 1,7 м; 

- фундаментні блоки та блоки стін підвалів - у штабелі висотою не більше ніж 2,6 м на 
підкладках з прокладками; 

- стінові панелі - у касети чи піраміди (панелі перегородок - у касети вертикально); 
- стінові блоки - у штабелі у два яруси на підкладках із прокладками; 
- плити перекриттів - у штабелі висотою не більше ніж 2,5 м на підкладках із прокладками; 
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- ригелі та колони - у штабелі висотою до 2,0 м на підкладках із прокладками; 
- круглий ліс - у штабелі висотою не більше ніж 1,5 м із прокладками між рядами та 

встановленням упорів для запобігання розкочуванню, ширина штабеля повинна бути менше ніж його 
висота; 

- пиломатеріали - у штабелі висотою при рядовому укладанні не більше половини ширини 
штабеля, при укладанні у клітки - не більше ширини штабеля; 

- дрібносортний метал - у стелаж висотою не більше ніж 1,5 м; 
- санітарно-технічні та вентиляційні блоки - у штабелі висотою не більше ніж 2,0 м на 

підкладках з прокладками; 
- великогабаритне і великовагове устаткування та його частини - в один ярус на підкладках; 
- скло в ящиках і рулонні матеріали - вертикально в один ряд на підкладках; 
- чорні прокатні метали (листова сталь, швелери, двотаврові балки, сортова сталь) - у штабель 

висотою до 1,5 м на підкладках із прокладками; 
- труби діаметром більше ніж 300 мм - у штабель висотою до 3 м у сідло без прокладок із 

кінцевими упорами; 
- труби діаметром менше ніж 300 мм - у штабель висотою до 3 м на підкладках із прокладками 

і кінцевими упорами. 
Складування інших матеріалів, конструкцій і виробів необхідно здійснювати відповідно до 

вимог стандартів на ці матеріали. 
Методи та способи складування нестандартних матеріалів і конструкцій необхідно зазначати в 

ПВР. 
Складувати матеріали та обладнання на робочих місцях необхідно так, щоб не створювалась 

небезпека під час виконання робіт і не звужувались проходи. 
Підкладки та прокладки в штабелях матеріалів та конструкцій необхідно розміщувати в одній 

вертикальній площині; їх товщина під час штабелювання панелей, блоків тощо має перевищувати 
висоту монтажних петель, що виступають, не менше ніж на 20 мм. 

Пилоподібні матеріали необхідно зберігати у закритих ємностях, вживаючи заходів, що 
запобігають розпорошенню у процесі завантаження та розвантаження. Завантажувальні отвори 
ємностей повинні закриватися захисними гратами, а люки – затворами. 

Бункери та інші ємності глибиною більше ніж 2 м для зберігання сипких та пилоподібних 
матеріалів повинні бути обладнані засобами для запобігання утворенню склепінь та зависань 
матеріалів або для примусового їх обвалення. 

Матеріали, які містять шкідливі або вибухонебезпечні речовини, необхідно зберігати у 
герметично закритій тарі. 

Між штабелями (стелажами) на складах слід передбачити проходи шириною не менше ніж 1,0 
м і проїзди, ширина яких залежить від габаритів транспортних засобів і вантажно-розвантажувальних 
механізмів, що обслуговують склад. 

Притуляти (спирати) матеріали і конструкції до огорож, елементів тимчасових і капітальних 
споруд тощо не допускається. 

 
Вимоги електробезпеки на будівельних майданчиках 
 
Улаштування та експлуатація електроустановок повинні здійснюватися відповідно до Правил 

технічної експлуатації електроустановок споживачів (наказ від 25.07.2006 № 258 Мінпаливенерго 
України), Правил улаштування електроустановок (наказ від 28.08.2006 № 305 Мінпаливенерго 
України), НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.07, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-
1.32. 

Електробезпека на будівельному майданчику повинна забезпечуватися відповідно до вимог 
ГОСТ 12.1.013. 

Улаштування і технічне обслуговування тимчасових і постійних електричних мереж на 
виробничій території повинен здійснювати персонал, що має відповідну кваліфікаційну групу з 
електробезпеки. 

Розведення тимчасових електромереж напругою до 1000 В, що використовуються для 
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електрозабезпечення об’єктів будівництва, необхідно виконати ізольованими проводами чи кабелями 
на опорах або конструкціях, розрахованих на відповідну механічну міцність під час прокладання по 
них проводів і кабелів на висоті над рівнем землі та настилу не менше ніж, м: 

 над робочими місцями; 
 3.5 - над проходами; 
 6,0 - над проїздами. 
Світильники загального освітлення напругою 127 В і 220 В необхідно встановлювати на висоті 

не менше ніж 2,5 м від рівня землі, підлоги, настилу. 
За висоти підвішування менше ніж 2,5 м необхідно згідно з ПУЕ (наказ Мінпаливенерго 

України від 28.08.06 № 305) використовувати напругу не вище ніж 25 В. Живлення світильників 
напругою до 25 В повинно здійснюватися від знижувальних трансформаторів, машинних 
перетворювачів, акумуляторних батарей. 

Застосовувати для зазначених цілей автотрансформатори, дроселі та реостати забороняється. 
Корпуси знижувальних трансформаторів і їх вторинні обмотки слід заземлити. Переносні 
світильники мають бути тільки промислового виготовлення. Інші світильники застосовувати в якості 
переносних забороняється. 

Вимикачі, рубильники та інші комутаційні електричні апарати, що застосовуються на 
відкритому повітрі або у вологих цехах, повинні бути у пожежо- вибухозахищеному виконанні. 

Усі електропускові пристрої слід розміщувати так, щоб унеможливлювався пуск машин, 
механізмів і устаткування сторонніми особами. Забороняється вмикання декількох струмоприймачів 
одним пусковим пристроєм. Розподільні щити і рубильники необхідно закривати на замок. 

Штепсельні розетки на номінальні струми до 20 А, призначені для живлення переносного 
електроустаткування і ручного електроінструменту, що застосовуються поза приміщеннями, повинні 
бути обладнані пристроями захисного відключення (ПЗВ) зі струмом спрацьовування не більше ніж 
30 мА або кожна розетка повинна живитися від індивідуального розподільного трансформатора з 
напругою не більше ніж 25 В. 

Металеві будівельні риштовання, металеві огорожі місць, де виконуються роботи, полиці та 
лотки для прокладання кабелів і проводів, рейкові колії вантажопідіймальних кранів і транспортних 
засобів з електричним приводом, корпуси устатковання, машин і механізмів з електроприводом 
необхідно заземлювати відповідно до Правил улаштування електроустановок одразу після їх 
встановлення на місце до початку виконання будь-яких робіт. 

Штепсельні розетки й вилки, що застосовуються у мережах напругою до 25 В, повинні мати 
таку конструкцію, що унеможливлює вмикання у розетки вилки напругою більше ніж 25 В. 

Струмовідні частини електроустановок повинні бути ізольовані, огороджені чи розміщені в 
місцях, недоступних для випадкового дотику до них. 

Захист електричних мереж і електроустановок від несанкціонованого втручання на 
виробничій території необхідно забезпечити за допомогою запобіжників з каліброваними плавкими 
вставками або автоматичних вимикачів відповідно до НПАОП 40.1-1.32. 

Допуск персоналу будівельно-монтажних організацій до робіт у діючих установках і 
охоронній зоні ліній електропередачі повинен здійснюватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.29, 
НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.07, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32 а також наказів 
Мінпаливенерго України від 25.07.2006 № 258 та від 28.08.2006 № 305. 

Підготовка робочого місця і допуск до роботи персоналу, який працює за відрядженням, 
здійснюються завжди персоналом організації, що експлуатує електротехнічне устатковання. 

Забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках 
 
Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується відповідно до вимог Закону 

України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001, НАПБ Б.03.002, ДБН В. 1.1-7, ДБН В. 1.2-7. 
На кожному об’єкті роботодавець створює і несе відповідальність за функціонування системи 

пожежної безпеки. 
Роботодавець зобов’язаний призначити особу, відповідальну за виконання працівниками 

правил пожежної безпеки на будівельному майданчику. 
На кожному об’єкті необхідно мати інструкції з пожежної безпеки та інструкції для всіх 
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вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів тощо). 
Показники пожежовибухонебезпеки технологічних речовин і матеріалів (розчинів, порошків, 

гранул тощо), що застосовуються на будівельному майданчику, повинні відповідати ГОСТ 12.1.044. 
Працівники допускаються до роботи тільки після інструктажу з пожежної безпеки відповідно 

до НАПБ Б.02.005, а у разі зміни специфіки роботи - після позачергового інструктажу. 
Залежно від особливостей будівельного майданчика, розмірів та умов експлуатації приміщень, 

наявного обладнання і кількості робочих місць, а також максимально можливої чисельності 
присутніх працівників повинна бути забезпечена належна кількість первинних засобів 
пожежогасіння. 

На будівельному генеральному плані повинна бути зазначена схема транспортних шляхів, 
місце знаходження вододжерел, засобів пожежогасіння та зв’язку. 

До всіх будівель і споруд будівельного майданчика, у тому числі об’єктів прилеглої забудови, 
майданчиків складування матеріалів тощо повинен бути вільний доступ, а протипожежні відстані 
між ними повинні відповідати вимогам ДБН 360, ДБН В.2.2-15, СНиП 2.09.02. 

В умовах ущільненої забудови можуть бути вжиті додаткові заходи пожежної безпеки, що 
відповідають умовам конкретного будівництва, які необхідно погодити з органами державного 
пожежного нагляду згідно з НАПБ Б.02.014. 

У разі обмеженої території об’єкта будівництва забудовник повинен погодити з органами 
державного пожежного нагляду та зазначити у ПОБ неможливість прямого доступу пожежної техніки 
на об’єкт будівництва і забезпечити використання пожежної техніки ззовні будівельного майданчика. 

Дозвіл на роботи у пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зонах оформлюється нарядом-
допуском згідно з НАПБ А.01.001 за умови, що будівельний об’єкт повністю забезпечений засобами 
пожежогасіння та оперативного оповіщення у разі небезпеки. 

За ширини будівель більше ніж 18,0 м проїзди мають бути забезпечені з обох поздовжніх 
сторін, а за довжини більше ніж 100 м - з усіх сторін будівлі. Максимальна відстань від узбіччя 
дороги до стін будівель і споруд повинна бути не більше ніж 25,0 м. 

У місцях, де розміщено горючі чи легкозаймисті матеріали, куріння заборонено, а 
користування відкритим вогнем допускається тільки на відстані понад 50 м від зазначених 
матеріалів. 

Не дозволяється накопичувати на площадках горючі матеріали (промаслені ганчірки, тирсу чи 
стружки, відходи пластмас тощо), їх необхідно зберігати в закритих металевих контейнерах у 
безпечному місці. 

Проходи до технічних засобів пожежогасіння повинні бути вільними і позначеними 
відповідними знаками. 

На робочих місцях, де застосовуються, виготовлюються клеї, мастики, фарби та інші 
матеріали, що виділяють вибухонебезпечні чи шкідливі речовини, не дозволяється використовувати 
відкритий вогонь та виконувати роботи, що супроводжуються іскроутворенням. Ці робочі місця 
необхідно постійно провітрювати. Електроустановки в таких приміщеннях (зонах) повинні бути у 
вибухобезпечному виконанні. Крім того, необхідно вжити заходів, що запобігають виникненню та 
накопиченню зарядів статичної електрики. 

Забороняється використання полімерних матеріалів, у тому числі імпортних, з невизначеними 
показниками пожежної небезпеки. Показники пожежовибухонебезпеки визначаються згідно з ГОСТ 
12.1.004, ГОСТ 12.1.044, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, НАПБ Б.03.002. 

Усі об’єкти (будівлі, що споруджуються, тимчасові споруди, підсобні приміщення, будівельні 
майданчики тощо) повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з вимогами 
НАПБ А.01.001, НАПБ Б.03.001, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, засобами контролю та оперативного 
оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

Евакуацію людей необхідно здійснювати згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7. 
Кількість, розташування, розміри шляхів евакуації і виходів визначаються залежно від 

характеру робіт, розмірів і облаштування будівельного майданчика і приміщень, а також від 
максимально можливої кількості осіб, які там можуть перебувати. 

Шляхи евакуації повинні бути вільними від сторонніх предметів і якнайкоротшими до 
евакуаційних виходів. 
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Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні бути позначені знаками пожежної безпеки 
відповідно до вимог ДСТУ ІБО 6309. 

На період перебування людей на будівельних об’єктах забороняється закривати на замки двері 
евакуаційних виходів. 

Шляхи евакуації, повинні бути обладнані автоматичними аварійними джерелами світла. 
 
Забезпечення захисту працівників від дії шкідливих виробничих факторів 
 
Гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а також рівні 

шуму та вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати зазначених у ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 
12.1.005, ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ДБН В.2.5-28, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042. 

Під час будівельних робіт рівень електромагнітних полів не повинен перевищувати рівнів, 
зазначених у ДСанПіН 3.3.6-096. Вимірювання рівня електромагнітних полів на робочих місцях 
здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.006. 

Під час будівельно-монтажних робіт на території або в цехах діючих промислових під- 
приємств контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм повинен здійснюватись відповідно до 
порядку, визначеному на даному підприємстві. 

Робітники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.010, 
ДСТУ 7239, ГОСТ 12.4.034, ГОСТ 12.4.087, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.013. 

Перед початком робіт у місцях, де можливе виділення шкідливих газоподібних речовин 
(шкідливих газів), у тому числі в закритих ємностях, колодязях, траншеях, шурфах, необхідно 
проводити аналіз повітряного середовища відповідно до вимог 6.6.1 ДБН А.3.2-2:2009. 

У разі появи шкідливих газів роботи необхідно тимчасово припинити і продовжити тільки 
після провітрювання робочих місць та забезпечення вентиляцією і/або забезпечення працюючих 
необхідними засобами індивідуального захисту. 

Роботи в колодязях, шурфах чи закритих ємностях повинні виконувати працівники, які 
пройшли навчання та перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.20, застосовуючи шлангові 
протигази; разом з тим (одночасно) двоє робітників, що перебувають ззовні колодязя, шурфа або 
ємності, повинні страхувати безпосередніх виконавців робіт за допомогою канатів, прикріплених до 
їх запобіжних поясів. 

Під час виконання робіт у колекторах водопостачання, водовідведення, теплопостачання 
повинні бути відкриті два найближчих люки або двері з таким розрахунком, щоб працівники 
перебували між ними. 

Устатковання, під час експлуатації якого можливе надходження у повітря шкідливих газів, 
парів, пилу, повинно поставлятися у комплекті з усіма необхідними укриттями і пристроями, що 
забезпечують надійну герметизацію джерел виділення шкідливих речовин. Укриття повинні бути 
забезпечені пристроями для підключення до аспіраційних систем (фланці, патрубки тощо). 

Під час використання полімерних матеріалів і виробів, у тому числі імпортних, необхідно 
керуватися паспортами на них, знаками і написами на тарі, в якій вони знаходилися, санітарно-
епідеміологічним висновком про відповідність санітарним нормам і правилам України, а також 
інструкціями щодо їх застосування, затвердженими у визначеному порядку. 

Забороняється використання вибухонебезпечних і токсичних матеріалів і виробів без 
ознайомлення персоналу з інструкціями щодо їх застосування. 

Лакофарбові, ізоляційні, опоряджувальні та інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні або 
шкідливі речовини, дозволяється зберігати на робочих місцях у кількостях, що не перевищують 
змінної потреби. 

Матеріали, що містять шкідливі чи вибухонебезпечні, вибухопожежонебезпечні розчинники, 
необхідно зберігати в герметично закритій тарі. 

Машини й агрегати, що створюють шум під час роботи, необхідно експлуатувати так, щоб рівні 
звукового тиску на постійних робочих місцях у приміщеннях і на території організації не 
перевищували допустимих величин, зазначених у ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037. 

Для усунення шкідливого впливу на працюючих підвищеного рівня шуму необхідно 
застосовувати: 
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- технічні засоби (зменшення шуму у джерелі його утворення; удосконалення технологічних 
процесів, щоб рівні звукового тиску на робочих місцях не перевищували допустимих); 

- дистанційне керування машинами, що створюють підвищений шум; 
- засоби індивідуального захисту; 
- будівельно-акустичні заходи; 
- організаційні заходи (вибір раціонального режиму праці та відпочинку, скорочення часу 

перебування в умовах шуму, лікувально-профілактичні заходи тощо). 
Виробничі зони, в яких рівень шуму може перевищувати гранично-допустимий рівень, 

повинні бути забезпечені пристроями, що автоматично контролюють рівень шуму та сигналізують 
про його перевищення. 

Зони з рівнем звукового тиску понад 80 дБА необхідно позначити знаками небезпеки 
відповідно до ГОСТ 12.4.026. Робота в цих зонах без використання засобів індивідуального захисту 
(ЗІЗ) забороняється. 

Забороняється навіть короткочасне перебування працюючих у зонах звукового тиску, що 
перевищує 130 дБА у будь-якій октавній смузі без використання ЗІЗ. 

Виробниче устатковання, що генерує вібрацію, повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 
12.1.012, ДСН 3.3.6.039. 

Для усунення шкідливого впливу вібрації на працюючих необхідно вживати такі заходи: 
- знижувати рівні вібрації в джерелі її утворення конструктивними або технологічними 

заходами; 
- зменшувати рівні вібрації на шляху її поширення засобами віброізоляції і вібропоглинання; 
- забезпечувати дистанційне керування, що виключає передачу вібрації на робочі місця; 
- застосовувати засоби індивідуального захисту. 
Параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам ГОСТ 

12.1.005, ДСН 3.3.6.042. 
Виробничі приміщення, в яких відбувається виділення пилу, повинні мати гладку поверхню 

стін, стель, підлог і регулярно очищатися від пилу. 
Збирання пилу у виробничих приміщеннях і на робочих місцях необхідно виконувати у 

строки, визначені наказом по організації, з використанням систем централізованого пилоприбирання 
або пересувних пилоприбиральних машин, а також іншими способами, що унеможливлюють 
повторне пилоутворення. 

Приміщення, в яких виконуються роботи з пилоподібними матеріалами, а також робочі місця 
біля машин для дроблення, розмелювання і просіювання цих матеріалів повинні бути обладнані 
аспіраційними або вентиляційними системами (провітрюванням), а працівники повинні бути 
забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання відповідно до НПАОП 0.00-1.04, 
ДСТУ ГОСТ 12.4.041. 

Керування затворами, живильниками і механізмами на установках для переробки вапна, 
цементу та інших пилоутворювальних матеріалів необхідно здійснювати з виносних пультів. 

Підлога у приміщеннях повинна бути стійкою до дії механічних, теплових, хімічних впливів, 
що виникають у процесі виконання робіт. 

У приміщеннях у разі періодичного чи постійного розтікання рідин по підлозі (води, 
органічних розчинників, мінеральних масел, емульсій, нейтральних, лужних або кислотних розчинів 
тощо) підлога повинна бути непроникною для цих рідин і мати ухил для стоку рідин до лотків, трапів 
або каналів. 

Ухил підлот, стічних лотків чи каналів повинен бути, %: 
 2-4 - у разі покриття з бруківки, цегли, бетонів усіх видів; 
 1-2 - у разі покриття з плит; 
 3-5 - у разі змивання твердих відходів виробництва струменем води під напором. 
Трапи та канали для стоку рідин на рівні поверхні підлоги необхідно закрити кришками чи 

ґратами. Стічні лотки повинні бути розташовані осторонь від проходів і проїздів і не перетинати їх. 
Пристрої для стоку поверхневих вод (лотки, кювети, канали, трапи та їх ґрати) необхідно 

вчасно очищати та ремонтувати. Дані вимоги поширюються також на приміщення, в яких 
прибирання виконується з поливанням підлоги водою. 
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Елементи конструкції підлог повинні не накопичувати або поглинати шкідливі речовини, що 
потрапляють на підлогу. 

Покриття підлоги повинне забезпечувати легкість очищення від шкідливих речовин, 
виробничих забруднень і пилу. 

Для запобігання впливу шкідливих виробничих чинників, спричинених умовами будівельно-
монтажних робіт та особливостями діючого підприємства, яке реконструюється, на працівників, 
прилеглу забудову та навколишнє середовище у проектно-технологічній документації зазначаються: 

- перелік шкідливих виробничих чинників відповідно до ГОСТ 12.0.003, ГОСТ 12.1.007, 
ДСТУ Б В.2.7-43; 

- дільниці на будівельному майданчику та поблизу нього, на яких можуть виникнути зазначені 
шкідливі виробничі чинники; 

- засоби захисту працюючих, осіб, що перебувають поблизу будівельного майданчика, при- 
леглої території, навколишнього середовища від впливу шкідливих чинників; 

- спеціальні заходи зберігання небезпечних і шкідливих речовин. 
В окремому розділі ПОБ зазначається зміст, обсяг і строки моніторингу прилеглої забудови, 

території та об’єкта, що будується, з урахуванням даних, зазначених у проектній документації 
відповідно до ДБН В. 1.2-12. 

На стадії розроблення ПОБ необхідно взяти до уваги існуючі або додаткові погодження, 
необхідні для дотримання під час будівництва вимог техногенної і пожежної безпеки, безпеки 
дорожнього руху та безпечних умов праці, зазначених у цьому розділі. 

ПОБ підлягає погодженню з органами Держгірпромнагляду України. 
Розроблені у ПОБ заходи із забезпечення захисту працівників від впливу шкідливих 

виробничих факторів вносяться поряд з іншими до кошторисної документації на будівництво об’єкта. 
 

 
8.5 Визначення ступеню екологічного ризику планованої діяльності та впливу на 

умови життєдіяльності людини 

Метою оцінки впливів є визначення та управління природніми та соціальними ризикам, що 
ймовірно випливатимуть із пропонованої діяльності. 

Цей процес включатиме: 
1. визначення усіх потенційно небезпечних або вигідних видів діяльності; 
2. оцінка рівня ризику з точки зору наслідків; 
3. оцінка прийнятності ризику; 
4. розробка заходів із попередження/зменшення впливів до прийнятного рівня (наведені у 

розділі 8.10). 
Небезпечні та вигідні види діяльності були визначені, спираючись на Перелік питань 

(Сhecklist), заснований на Керівних рекомендаціях ЕС («Керівні Рекомендації щодо виконання оцінки 
екологічних впливів: визначення обсягу робіт», видані Європейською Комісією у червні 2001 
(Guidelines on EIA: Scoping, issued by Thе Еurореаn Соmіssіоn in June 2001) (ЕU Guidelines), щоб 
забезпечити систематичний підхід та переконатись у тому, що нічого не пропущено. Підрядник із 
будівництва буде призначений пізніше, тому для оцінки впливів прийняті методи будівництва, 
описані в описі проекту, хоча до уваги також бралися інші сценарії розвитку подій, такі як 
використання пересувних робочих таборів. 

Оцінку ризиків було засновано на виявленні аспектів довкілля та впливів на довкілля у 
відповідності до вимог ДСТУ ІSО 14001-2006, міжнародного стандарту для систем менеджменту 
довкілля (Environmental Management Systems), щоб полегшити використання оцінки впливів у 
системі менеджменту довкілля підрядника. 

Розроблено заходи для пом'якшення ризиків. 
 
Впливи з високим природним ризиком до заходів їх зменшення 
До екологічних ризиків, характерних для реалізації проектів використання енергії вітру і 

експлуатації ветроенергетичних установок відносяться: 
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 тварини: загибель, каліцтва, турбуюча дія; 
 зміна наземного і водного місця існування; 
 дія на візуальне сприйняття; 
 шум; 
 проблеми світла і тіні. 

 
Тварини: загибель, каліцтва, турбуюча дія 
В процесі експлуатації наземних вітрогенераторів можливі загибель і каліцтво птахів і 

рукокрилих в результаті зіткнення з лопотями ВЕУ. До можливих непрямих наслідків для птахів 
відносяться викликані зміною місця існування на території вітроелектростанції кількісні і якісні 
зміни видового складу тварин, що являються здобиччю хижих птахів, а також зміни характеру і 
кількості місць для гніздування і відпочинку птахів внаслідок природної зміни місця існування, а 
також використання птахами вітрових турбін в якостіприсад. 

Вплив на птахів і рукокрилих залежить від масштабів проекту та інших чинників, в тому 
числі, технологічних аспектів (наприклад, розмірів башт і конструкції турбін), освітлення 
вітрогенераторів і планування вітроелектростанції. Крім того, на це можуть вплинути і особливості 
території ВЕС, включаючи її рельєф і топографічні характеристики (наприклад, близькість до 
великих скупчень птахів, рукокрилих або видів, що являються їх здобиччю), кількість птахів і 
рукокрилих, пролітаючих через територію вітроелектростанції, особливості їх поведінки, що ставить 
їх під особливу загрозу (наприклад, висота паріння птахів і шлях міграції рукокрилих), а також 
метеорологічні аспекти. 

До заходів по запобіганню і обмеженню цього впливу відносяться: 
 підбір ділянки для розміщення ВЕС з урахуванням відомих шляхів міграції або великих 

скупчень птахів і рукокрилих. Серед прикладів таких місць - водно-болотяні угіддя, райони, 
відведені під заповідники, місця сезонних скупчень, пташині базари, місця зимівлі рукокрилих, місця 
нічлігу, гірські кряжі, долини річок і прибережні райони; 

 розміщувати групи вітрогенераторів так, щоб уникнути можливої загибелі птахів 
(наприклад, розміщувати вітрогенератори щільними, а не розсіяними групами, або вибудовувати ряди 
вітрогенераторів паралельно відомим шляхам прольоту птахів); 

 вживати належні заходи по видаленню зливових вод щоб уникнути утворення поблизу 
ВЕС місць, привабливих для годування або розмноження птахів і рукокрилих, - наприклад, 
невеликих ставків. 
 

Вплив ВЕС на птахів та кажанів 
З усіх складових компонентів природи, найбільш вразливими по відношенню до 

вітроагрегатів, за думкою деяких активістів, являються птахи, що обумовлено їхнім переміщенням у 
повітрі та високою мобільністю. Відповідно, у вивченні можливих негативних впливів ВЕС на 
природне середовище першочергова увага під час ОВД має приділятися фауні птахів. 

Використовуючи різні літературні джерела, були проаналізовані основні потенційно 
небезпечні впливи вітроустановок на птахів. 

Серед основних впливів виділено: 
- зіткнення з рухомими лопатями турбін, із вітродвигунами чи частинами суміжних 

конструкцій, зокрема лініями електропередач або з повітряним потоком за турбіною, що може 
призвести до поранення і безпосередньо збільшує смертність особин; 

- турбування, що пов’язане з переміщенням із зони навколо турбін або з усієї території 
навколо вітроенергоустановок; 

- вимушене переміщення птахів внаслідок турбування або перешкод; 
- у результаті вимушеного переміщення, якщо птахи не в змозі знайти альтернативні придатні 

місця існування, може спостерігатися зменшення успішності розмноження або виживання. 
Турбування може бути спричинене присутністю турбін або обслуговуючого транспорту та 

персоналу, а також у період будівництва. Внаслідок влаштування вітрових парків на територіях, де 
мешкають багато птахів, створюються бар’єри для переміщення особин, що порушує екологічні 
зв’язки між територіями живлення, зимівлі, розмноження та линьки, а також подовжений час 
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перельотів, пов’язаний із переміщенням навколо ВЕУ, що призводить до збільшення споживання 
енергії та може знижувати пристосованість до умов існування. 

Одним із найбільш вразливих етапів життєвого циклу птахів щодо зіткнення із висотними 
спорудами, є період весняних міграцій, коли птахи, здебільшого зграями, активно переміщаються. 

При розробці цієї ОВД використано дані проведених орнітологічних досліджень 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та 
Громадської екологічної організації «Лагуна»: 

 «Моніторинг міграції птахів та кажанів восени, кормової  активності кажанів у межах 
площадки Дністровської ВЕС». Звіт за I етап (перший проміжний звіт). Підготовлений ; 

 «Моніторинг зимувальних орнітокомплексів та міграційні переміщення птахів у межах 
площадки Дністровської ВЕС». Звіт за II етап (другий проміжний звіт); 

 Експертний висновок та науковий звіт з оцінки  впливу будівництва та експлуатації 
площадки Дністровської ВЕС на природні комплекси довкілля, рослинність, сезонні орнітологічні 
комплекси та мігруючих птахів, кажанів за рекомендаціями Шотландського Фонду Природної 
Спадщини (Scottish Natural Heritage) та інших міжнародних документів у межах Білгород-
Дністровського району Одеської області. 

За даними вищенаведених професіональних досліджень та висновків компетентних 
спеціалістів, розміщення ВЕУ ТОВ «Дністровська ВЕС» на обраній території не створюватиме 
негативних умов для існування орнітологічних комплексів та рукокрилих. 

 
Вплив візуального сприйняття ВЕС 
ВЕС здатна чинити дію на візуальне сприйняття, залежно від її розміщення і сприйняття 

місцевим населенням. Дія вітроенергетичних проектів на візуальне сприйняття зазвичай пов'язана з 
самими вітрогенераторами (наприклад, їх кольором, висотою і кількістю) і з тим, як вони 
поєднуються з ландшафтом місцевості. 

З метою запобігання і обмеження негативної дії на візуальне сприйняття необхідно вживати 
наступні заходи: 

 консультуватися з місцевим населенням з питання розміщення ВЕС з метою обліку 
в проекті поглядів місцевого населення; 
 враховувати характер ландшафту при розміщенні вітрогенераторів; 
 при виборі місць розміщення вітрогенераторів враховувати їх дію на візуальне 

сприйняття під усіма відповідними кутами спостереження; 
 зводити до мінімуму кількості допоміжних споруд на території об'єкту за рахунок 

відмови від зведення обгороджувань, мінімізації протяжності доріг, прокладення по території об'єкту 
підземних ліній електропередачі і демонтажу недіючих вітрогенераторів; 

 уникати утворення крутих схилів, здійснювати протиерозійні заходи і оперативно 
проводити повторне озеленення, причому тільки місцевими видами рослин; 

 підтримувати однаковий розмір і конструкцію вітрогенераторів (наприклад, напрям 
обертання, тип турбіни і вежі, висоту); 

 забарвлювати вітрогенератори в однаковий колір, зазвичай співпадаючий з відтінком 
неба (світло-сірий або блідо-голубий), дотримуючи при цьому правила повітряної навігації в частині 
нанесення розпізнавальних знаків; 

 уникати нанесення на турбіни написів, емблем компаній, реклами або графічних 
зображень. 

 
Шум внаслідок експлуатаії ВЕС 
В процесі роботи вітрові турбіни генерують шум. Основними джерелами шуму є механічні і 

аеродинамічні. 
Джерелом механічного шуму може бути устаткування в гондолі, а аеродинамічного - взаємодія 

потоку повітря з лопатями турбіни і вежею. 
Існує декілька видів аеродинамічного шуму, у тому числі низькочастотний, низькочастотний 

імпульсний, тональний і безперервний широкосмуговий. 
Крім того, шум може посилюватися з підвищенням швидкості обертання лопатей турбіни, 
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тому турбіни, конструкція яких забезпечує зниження швидкості обертання при сильному вітрі, 
виявляються «тихішими». 

Заходи по запобіганню і обмеженню дії шуму пов'язані, в основному, із стандартами 
проектування. Наприклад, джерелом широкосмугового шуму є повітряна турбулентність позаду 
лопатей, і рівень цього шуму росте зі збільшенням швидкості обертання лопатей. Рівень цього шуму 
можна обмежити за рахунок використання турбін зі змінною швидкістю або лопатей зі змінюваним 
кутом нахилу, що дозволяє понизити швидкість обертання. 

Крім того, в цілях нейтралізації шуму рекомендується вживати наступні додаткові заходи: 
 належним чином розміщувати ВЕС, уникаючи їх розміщення поблизу реципієнтів, 

сприйнятливих до дії шуму (наприклад, житлових будинків, лікарень і шкіл); 
 дотримувати національні або міжнародні акустичні норми проектування вітрових 

турбін (наприклад, розроблені Міжнародним енергетичним агентством, Міжнародною 
електротехнічною комісією (МЕК) і Американським національним інститутом стандартів). 

ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проведена оцінка впливу проектованої ВЕС на шумовий режим 
прилеглої території на основі акустичних розрахунків та порівняння отриманих результатів з 
допустимими рівнями шуму по діючим нормативним документам (див. розділ 6.9 та карту в 
Додатку). 

 
Мигтіння тіні і блиск лопатей ВЕУ 
Мигтіння тіні спостерігається, коли сонце проходить позаду вітрогенератора, і він відкидає 

тінь. При обертанні ветроколеса тіні проходять по одному і тому ж місцю, внаслідок чого і 
спостерігається ефект, відомий як мигтіння тіні. Мигтіння тіні може стати проблемою у разі, якщо 
житлові будинки розташовані поблизу ВЕС або певним чином по відношенню до неї. 

Подібно до мигтіння тіні, блиск лопатей або веж має місце у разі, коли сонячні промені 
відбиваються під певним кутом від лопатей вітроколеса або від вежі. Це може зробити дію на місцеве 
населення, оскільки сонячні промені, що відбиваються від лопатей вітроколеса, можуть бути 
спрямовані у бік сусідніх будинків. 

Блиск лопатей - це тимчасове явище, характерне тільки для нових вітрогенераторів; зазвичай 
він зникає після декількох місяців експлуатації, після того, як лопаті забрудняться. 

До заходів попередження і контролю, спрямованих на нейтралізацію цієї дії, відносяться: 
 розміщення і орієнтація вітрогенераторів так, щоб в їх тіні не опинялися житлові 

будинки, розташовані у вузьких секторах (зазвичай до південного заходу і південного сходу від 
вітрогенератора), де спостерігається висока частота мигтіння тіні. 

 для виявлення «зон» мигтіння тіні може бути використане наявне на ринку програмне 
забезпечення для моделювання, що дозволить розмістити вітроелектростанцию відповідним чином; 

 забарвлення веж вітрогенераторів у білий колір невідбиваючою фарбою, що дозволяє 
усунути ефект віддзеркалення сонячних променів. 

Встановлено, що найближчі населені пункти до споруд ВЕУ знаходяться на відстані понад 700 
м. На даній відстані ефект мигтіння тіні не є відчутним. 

 
Впливи з високим соціальним ризиком до заходів по їх зменшенню 
 
Фактори ризику для здоров'я і безпеки місцевого населення, що виникають при будівництві, 

експлуатації і виведенні із експлуатації вітроенергетичних установок, а також ліній електропередач, 
схожі з тими, що виникають на інших великих промислових і інфраструктурних об'єктах. До них 
можуть відноситися конструктивна безпека об'єктів інфраструктури Проекту, безпека 
життєдіяльності і пожежна безпека, доступність об'єкту невизначеному колу осіб і надзвичайні 
ситуації. 

До специфічних чинників ризику для здоров'я і безпеки місцевого населення, характерним для 
об'єктів вітроенергетики, в першу чергу, відносяться: 

 безпека повітряного руху; 
 відрив лопатей і льоду; 
 електромагнітні завади і випромінювання; 
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 доступ населення на об'єкти. 
До специфічних чинників ризику для здоров'я і безпеки місцевого населення, характерним для 

ПС, відносяться: 
 безпека польотів повітряних судів. 
 електромагнітні завади; 
 поразка електричним струмом; 
 збереження естетики ландшафту; 
 шум і озон. 
Оскільки більшість факторів ризику для об’єктів ВЕС (ВЕУ, ПС) співпадають, ці аспекти 

нижче було розглянуто в комплексі. 
 
Безпека повітряного руху 
У вищій точці траекторії лопаті вітроколеса її зовнішній край може підноситися над 

поверхнею землі більш ніж на 170 метрів. В разі розміщення вітроелектростанцій поблизу аеропортів 
або відомих коридорів повітряного руху, вони можуть вплинути на безпеку польотів, оскільки 
можуть виявитися причиною зіткнення повітряних суден або зміни траєкторії польоту.  

ТОВ «Дністровська ВЕС» виконуються заходи з уникнення впливів на безпеку повітряного 
руху. ВЕС не розміщується в радіусі впливів аеропортів. Також передбачено проведення ряду 
консультацій з ДП обслуговування повітряного руху України «Украерорух» та «Державною 
авіаційною службою», яким буде передано на погодження дані про координати, висоти над рівнем 
моря та поверхні землі кожної ВЕУ. 

 
Відрив лопатей і льоду 
Дефект лопаті ветроколеса або її обмерзання може привести до відриву лопаті або зриву з неї 

льда, що здатне негативно позначитися на безпеці населення, хоча ризик зриву льоду характерний 
лише для районів з холодним кліматом, а ризик відриву лопаті, в цілому, украй низкий (вірогідність 
удару деталлю турбіни або осколками льоду на відстані 210 м складає 1:10, 000,000 (Тауlоr аnd Rаnd, 
1991); за наявними даними, осколки льоду, що виявляються на землі, здебільшого важать від 0,1 до 1 
кілограма і розташовуються на відстані від 15 до 100 метрів від вітрогенератора (Morgan et al 1998). 

Відповідно до СНіП 2.01.01-92 «Кліматологія по Україні» і доповнень до нього, майданчик 
будівництва ВЕС розміщений в IV температурній зоні районування України. Розрахункові 
температури повітря складають: середньорічна температура +11°С; середня температура холодного 
місяця (січень, лютий) -0,1°С. Тому вірогідність обмерзання лопатей значно зменшується. 

Одним з основних заходів зі зменшення та попередження негативних впливів відриву лопатей 
і льоду на людину є дотримання рекомендацій Світового банку Environment, Health and Safety 
Guidelines Wind Energy from 7 August 2015, щодо безпечної відстані від ВЕУ до проїжджої частини 
доріг та межі населених пунктів, яка становить 1,5 загальної висоти ВЕУ (высота башти + высота 
лопаті). 

ТОВ «Дністровська ВЕС» під час проектування вітроелектростанції дотримується 
рекомендацій Світового банку щодо зазначених відстаней: мінімальна відстань від ВЕУ до селітебної 
території становить 700 м, а до проїжджої частини автомобільних доріг – 400 м. 

 
Електромагнітні завади ВЕС 
Вітрогенератори потенційно здатні створювати електромагнітні перешкоди авіаційним РЛС і 

телекомунікаційним системам (наприклад, мікрохвильовому зв'язку, телебаченню і радіо). 
Існує три основні механізми створення таких перешкод, а саме: 
- ефект в ближньому полі, 
- дифракція, 
- віддзеркалення або розсіювання (Bacon, 2002). 
Ефект в ближньому полі - здатність вітрової турбіни створювати перешкоди внаслідок 

утворення електромагнітних полів при роботі генератора і комутаційного устаткування. 
Дифракція має місце, коли вітрова турбіна не лише відображає сигнали систем електрозв'язку, 

але і поглинає їх. 
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Віддзеркалення і розсіювання мають місце, коли вітрова турбіна або перешкоджає 
проходженню сигналу між передавачем і приймачем, або відображає його. 

Віддзеркалювання від башти: металеві башти вітрогенераторів здатні відображати істотну 
долю передаючого радаром сигналу, що погіршує якість розпізнання повітряних суден поблизу башти 
вітрогенератора. Віддзеркалення від компонентів вітроколеса: обертання лопатей створює ефект 
«блиску лопатей» - так описується сильний відбитий сигнал радара від лопатей вітроколеса. Ризик 
виникнення такого ефекту вельми низький, а в разі його виникнення тривалість його невелика. 

Перешкоди радару можуть створювати і деталі, що обертаються всередині гондоли 
(наприклад, вали і генератори).  

Імпульсна модуляція сигналу: обертання лопатей може викликати імпульсну модуляцію 
сигналу, що проходить крізь плоскість вітроколеса; відбувається це тому, що лопаті вітроколеса 
періодично глушать сигнали РЛС, що відбиваються від розташованих позаду вітроколеса об'єктів. 
Характер можливої дії залежить, перш за все, від місця розташування вітрогенератора відносно 
передавача і приймача, властивостей лопатей вітроколеса, частоти сигналу, властивостей приймача і 
особливостей поширення радіохвиль в атмосфері в даній місцевості. 

Авіаційні РЛС 
У разі розміщення ВЕС поблизу аеропорту вона могла б вплинути на функціонування 

авіаційних РЛС, викликаючи спотворення сигналів, що може виразитися у втраті сигналу або 
невірному відображенні об'єктів на екрані радара. Причинами цих ефектів є віддзеркалення сигналу 
від вежі і компонентів ветроколеса, а також імпульсна модуляція сигнала. 

До заходів профілактики і контролю, спрямованих на нейтралізацію цієї дії, відносяться: 
- вивчення можливостей застосування при установці елементів вітроенергетичного 

устаткування таких конструктивних рішень, які зводили б до мінімуму перешкоди устаткуванню 
радіолокації: сюди відносяться форма вежі вітрогенератора, форма і матеріал гондоли, застосування 
радіопоглинаючих покриттів, що не створюють електричних обурень (наприклад, виготовлення 
лопатей вітроколеса з епоксидного або поліефірного пластика, армованого скловолокном); 

- вивчення різних можливостей розташування ВЕС, включаючи топологію і розміщення 
турбін і зміну трас повітряного руху; 

- вивчення можливості зміни системи покриття радіолокації, включаючи зміну місця 
розташування РЛС, що піддається дії перешкод, замикання приймача при скануванні проблемної 
області, або використання для сканування проблемної області альтернативних РЛС. 

Як йшлось вище, Замовником виконуються всі вищеперелічені заходи. В ході здійсненн огляду 
території розташування споруд Проекту та вивчення території навколо вітропарку виявлено, що 
найближчий аеродром розташовано на відстані біля 45 км (Міжнародний аеропорт Одеса). 
Розташування проектованого вітрополя по відношенню до найближчих аеродромів наведено на 
рисунку 8.2. 
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Рисунок 8.2 – Розташування проектованого вітрополя по відношенню до найближчих аеродромів 
 
ВЕС ТОВ «Дістровська ВЕС» не розміщується в радіусі впливів аеропортів. 
Також будуть проведені консультації з ДП обслуговування повітряного руху України 

«Украерорух» та «Державною авіаційною службою», яким буде передано на погодження дані про 
координати, висоти над рівнем моря та поверхні землі кожної ВЕУ. Всі умови щодо розміщення ВЕУ 
будуть враховані при проектуванні та будівництві ВЕС.  

Телекомунікаційні системи 
До заходів профілактики і контролю, спрямованих на подолання дії на телекомунікаційні 

системи, відносяться: 
- установка спрямованої антени; 
- модифікація наявної антени; 
- установка підсилювача радіосигналу. 
Телебачення 
До заходів профілактики і контролю, спрямованих на подолання дії на передачу телевізійного 

сигналу, відносяться: 
 розміщення вітрогенераторів за межами прямої видимості передавачів; 
 установка неметалічних лопатей; 
 якщо в процесі експлуатації виявлений факт створення перешкод: 
- установка якіснішої або спрямованої антени; 
- орієнтація антени на альтернативний телевізійний передавач; 
- установка підсилювача; 
- перенесення антени в інше місце; 
- якщо дії перешкод піддається великий район - розгляд можливості спорудження нового 

ретранслятора. 
Вищенаведені заходи будуть проведені ТОВ «Дністровська ВЕС» на етапі експлуатації, в разі, 

якщо будуть відмічені скарги на погіршення роботи телекомунікаційних систем та передачу 
телевізійного сигналу. 

На період проведення даної ОВД відсутня інформація щодо наявності будь-яких скарг на 
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погіршення якості телевізійних сигналів внаслідок експлуатації існуючих типових ВЕС на території 
України. 

  
Силові кабелі під напругою 
В період будівництва, технічного обслуговування і експлуатації ВЕС працівники можуть 

піддаватися дії небезпечних виробничих чинників, пов'язаних з роботою з силовими кабелями під 
напругою. До контрольно-профілактичних заходів, пов'язаних з роботою з силовими кабелями під 
напругою, відносяться: 

- допуск до робіт по установці, обслуговуванню і ремонту електроустаткування тільки 
працівників, що пройшли відповідне навчання і мають відповідне посвідчення; 

- відключення і належне заземлення розподільних ліній електроживлення, що 
знаходяться під напругою, до початку робіт на таких лініях або у безпосередній близькості від них; 

- допуск до робіт під напругою тільки працівників, що пройшли відповідне навчання; 
- суворе дотримання конкретних правил безпечного ведення робіт і ізоляції. 
Кваліфіковані або навчені працівники, працюючі з мережами передачі і розподілу 

електроенергії, повинні: 
1) уміти відрізнити компоненти електричної мережі, що знаходяться під напругою, від інших її 

компонентів; 
2) уміти визначати напругу, під якою знаходяться компоненти; 
3) мати уявлення про мінімальні допустимі відстані до компонентів, що знаходяться під 

напругою, які встановлені для різних рівнів напруги; 
4) правильно користуватися спеціальними засобами захисту і виконувати захисні процедури 

при роботі з неізольованими компонентами електричної мережі, що знаходяться під напругою, або у 
безпосередній близькості від таких компонентів; 

- працівникам, що навіть пройшли відповідне навчання, слід наближатися до неізольованих, і 
таких, що знаходяться під напругою або струмопровідним частинам устаткування, тільки у разі, 
якщо: 

1) працівник належним чином ізольований від частини устаткування діелектричними 
рукавичками або іншими затвердженими засобами електрозахисту, що знаходиться під напругою; або 

2) частина устаткування, що знаходиться під напругою, належним чином ізольована від 
працівника і будь-якого іншого струмопровідного об'єкту; або 

3) працівник належним чином ізольований і екранований від будь-якого іншого 
струмопровідного об'єкту (робота під напругою). 

- у випадку, якщо необхідно виконання робіт по обслуговуванню або експлуатації в межах 
мінімальних допустимих відстаней, в плані заходів щодо охорони праці і техніки безпеки 
слідпередбачити конкретні учбові заходи, заходи забезпечення безпеки, користування засобами 
індивідуального захисту та інші запобіжні засоби. 

- працівники, що не мають безпосереднього відношення до робіт по передачі і розподілу 
електроенергії, проте виконують роботи поблизу ліній електропередачі або електропідстанцій, 
повинні дотримуватися місцевого законодавства, норм і рекомендацій, що встановлюють мінімальні 
відстані для ведення земляних робіт, використання інструментів, роботи транспортних засобів, 
обрізання дерев та інших робіт; 

- мінімальна відстань використання неізольованого інструменту може бути скорочена лише за 
умови, що така відстань не перевищує найкоротшої відстані від струмопровідної частини, що 
знаходиться під напругою, до заземленої поверхні. 
 

Висотні роботи 
Необхідність у висотних роботах може виникати при будівництві, у тому числі при монтажі 

компонентів веж вітрогенераторів,  а також при проведенні технічного обслуговування під час 
експлуатації. В цілях запобігання і нейтралізації небезпечних чинників, пов'язаних з висотними 
роботами, потрібні, зокрема, наступні заходи: 

- перевірка цілісності споруди до початку робіт; 
- реалізація програми заходів по захисту від падіння з висоти, що включає, в числі 
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іншого, навчання техніці підйому на висоту і прийомам оберігання від падіння; огляд, технічне 
обслуговування і заміну засобів захисту від падіння, а також дії з порятунку повислих працівників; 

- розробка критеріїв використання системи повного захисту від падіння (зазвичай при 
роботі на висоті більше 2 м над робочою поверхнею; іноді, залежно від виду робіт, це значення може 
збільшуватися до 7 м). Система захисту від падіння повинна відповідати конструкції опори і 
характеру необхідних переміщень, включаючи підйом, спуск і позиційне переміщення; 

- установка на елементах веж ВЕУ кріплень, що полегшують використання систем 
захисту від падіння; 

- забезпечення працівників належними індивідуальними страхувальними системами для 
висотних робіт. Сполучні елементи на страхувальних системах мають бути сумісні з елементами веж 
ВЕУ, до яких вони приєднуються; 

- забезпечення відповідності підйомно-транспортного і вантажопідйомного устаткування 
необхідним параметрам і його технічне обслуговування, а також належне навчання машиністів 
управлінню таким устаткуванням; 

- запобіжні пояси мають бути виготовлені з нейлонових вірьовок подвійного звивання 
діаметром не менше 16 мм (5/8 дюйма) або матеріалу рівноцінної міцності. Мотузяні запобіжні пояси 
необхідно замінювати до появи ознак старіння або помітного зношування волокон; 

- при роботі на висоті з механічним інструментом працівники повинні використовувати 
другий (страхувальний) запобіжний пояс; 

- до початку робіт з опор або споруд слід видалити вивіски і інші перешкоди; 
- для підйому і спуску інструментів або матеріалів для працівників, що ведуть висотні 

роботи на спорудах, слід використовувати сумку для інструментів встановленого зразка; 
- уникати проведення робіт по монтажу або технічному обслуговуванню веж ВЕУ в 

несприятливих погодних умовах, особливо якщо існує ризик ударів блискавки. 
 
Доступ населення на об'єкти 
У зв'язку з доступом населення до вітрогенераторів(наприклад, несанкціонованим підйомом 

на турбіну) або до електропідстанції ВЕС, виникають проблеми забезпечення безпеки. 
До заходів профілактики і контролю, спрямованих на рішення проблем доступу населення на 

об'єкти вітроенергетики, відносяться: 
- установка воріт на під'їзних шляхах; 
- обнесення території ВЕС або окремих вітрогенераторів огорожею з метою запобігти 

знаходженню громадян поблизу вітрогенераторів; 
- закриття доступу до сходів, що ведуть на вежі вітрогенераторів; 
- установка дощок оголошень з роз'ясненням характеру небезпеки для населення і 

контактною інформацією на випадок надзвичайних обставин. 
Фактично, охорона об’єкта буде здійснюватись цілодобово бригадами у складі не менше 

трьохпрацівників за принципом доба через три. На території ОВБ та підстанцій ВЕС передбачається 
встановлення систем відеоспостереження. Їхні дані, а також дані системи SCADA турбін щодо 
положення вхідних дверей в опори та протипожежної сигналізаціїоб’єктів будуть виводитись на 
центральний пост охорони, що буде розміщений на території ОВБ. 

 
Ризики середнього рівня до попереджувальних заходів 
 
Під час попередніх консультацій ключовим питанням були компенсаційні виплати за земельні 

ділянки: ТОВ «Дністровська ВЕС» використовуватиме українські норми для визначення арендної 
плати за землю під розміщення споруд ВЕС та за шкоду чи втрату прибутку під час будівництва. 

Більшість інших ризиків пов’язані із діяльністю підрядника, що вестиме будівельні роботи. 
Підрядник ТОВ «Дністровська ВЕС» з будівництва розробить управлінські плани, за якими 

вживатимуться заходи для пом’якшення шкідливих впливів у таких сферах: 
 Екологічний менеджмент: відновлення під'їзних доріг та будівельних майданчиків. 

Уникнення місць гніздування у деяких особливо чутливих місцевостях навесні та на початку літа. 
Консультації з орнітологічними організаціями щодо смертності птахів від зіткнень з передаючими 
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дротами під час сезонних міграцій. 
 Правила поведінки: визначають поведінку, яку підрядник очікуватиме від робітників. 

Метою правил є забезпечення добрих стосунків із місцевим населенням, а також відповідного 
ставлення до безпеки та до довкілля. Для швидкого зв’язку з підрядником на випадок інцидентів, що 
вимагать негайної уваги - наприклад, повалений паркан, або пошкодження дорожнього полотна - буде 
розроблено план швидкого реагування. 

 Управління відходами: співробітництво із ліцензованими компаніями по утилізації 
відходів та застосовування найкращої практики для запобігання розливу паливномастильних 
матеріалів. 

 Управління безпекою: початковий інструктаж робітників одразу після наймання та 
відвідувачів; розробка планів аварійного реагування. Для запобігання несанкціонованому доступу та 
крадіжкам матеріалів будівельні майданчики охоронятимуться. 

Археологічні знахідки: оцінка важливості знахідок і зв’язок із відповідними організаціями, а 
також відповідне орієнтування робочої сили. 

 
8.6 Аналіз відомих аварій та їх частоти за галузевою належністю об’єктів діяльності 

Загальна кількість подій в індустрії вітроенергетики в термінах загибелі людей і серйозних 
ушкоджень доволі мала, але їх відсоток є високим у порівнянні до інших індустрій. Ризики 
захворювання від експозиції до небезпечних речовин мінімальні, але потужність вітру вирізняється 
унікальними індустріальними ризиками для персоналу, шо працює у небезпечних умовах:  

1. відокремлення лопатей від валу ротора;  
2. руйнування турбіни, як правило, в результаті її вибігу;  
3. руйнування (колапс) вежі;  
4. перегрів і пожежа на елементах турбіни;  
5. небезпечні погодні умови;  
6. робота на суттєво великих висотах (близько 100 м для ВЗУ>2мвт);  
7. користування машинним устаткуванням, що обертається;  
8. підйом і утримання важкого устаткування;  
9. користування високою електричною напругою;  
10. транспортний доступ;  
11. удари блискавки;  
12. експозиція до небезпечних розчинних хімічних речовин при виробництві роторів;  
13. масляні проливи;  
14. нашарування криги, тощо. 
Потенційні види руйнування вітрогенераторів наведені в табл. 8.4. 
 

Таблиця 8.4 - Потенційні види руйнування вітрогенераторів 
 

Вузли Потенційні види руйнування 

Лопаті ротора Поверхневі ушкодження, тріщини, структурні 
каверни: ушкодження захисту від блискавки 

Гондола та сило- і моменто-передавальні елементи Корозія, тріщини 
Гідравлічна / пневматична система Протікання, корозія 
Вежа і фундамент Корозія, тріщини 
Запобіжники, датчики і системи гальмування Ушкодження, зношування 
Система регулювання і електропривід. 
Трансформаторна станція і шина включення 

Корозія і забруднення терміналів та кріплення 

 
Надійність окремих компонентів вітрогенераторів і показники їх відмови наведені в табл.8.5. 
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Таблиця 8.5 - Надійність (кількість відмов на рік) окремих компоненті вітрогенераторів 
 

Компонент вітрогенерятора Показник відмови, рік-1 

Гальма кінцівки лопаті 1.000х10-4 
Гальма рискання 1.150х10-5 
Лопаті 1.160х10-5 
Болтові з'єднання 1.160х10-5 
Втулка 1.160х10-5 
Генератор 0.769х10-6 
Редуктор 0.630х10-6 
Гальма ротора 2.160х10-6 
Болтові з'єднання вежі і фундаменту 1.000х10-7 

 
Пожежа 
На рис. 8.3 наведені приклади інцидентів, шо сталися на окремих ВЕУ на території країн 

Європейського Союзу за даними National Wind Watch [М. Ragheb. Safety of wind systems. 3/12/2009. 
www.wind-watch.org/documents/physical-dangers-of-wind-turbines/]. Короткі замикання, тертя або 
блискавки можуть стати причиною пожежі на вітротурбіні - наприклад, як це трапилося на одній з 
ВЕУ у 2004 р. Пожежннки часто можуть тільки бездіяльно стояти навколо і спостерігати за 
полум’ям, бо їх драбини занадто короткі, шоб як-небудь зарадити в цій ситуації. 
 

 
 

Рисунок 8.3 - Пожежі на вітротурбіні (2004 р.) 
 

Штормові руйнування ВЕУ 
Вітротурбінн мусять витримати велику кількість масивних навантажень (напружень) - 

наприклад, під час штормів. Одне з руйнувань ВЕУ відбулося в 2002 р. (рис. 8.4). Шторми 
припинили і/чи вивели з ладу інші ВЕУ. Кінцівки лопатей роторів повинні витримувати швидкості 
вітру до 320 км/год. Постійні огляди свідчать про наявність поломок на кінцівках лопатей 
вітрогенераторів. Кожна лопать має стрижні проти удару блискавки, вбудовані на обох сторонах 
лопаті ближче до її кінцівки [М. Raglieb. Safety of wind systems. 3/12/2009. www.wind-
watch.org/documeiits/plivsical-dangers-of-wind-turbines/l. 

 

http://www.wind-watch.org/documents/physical-dangers-of-wind-turbines/
http://www.wind-watch.org/documeiits/plivsical-dangers-of-wind-turbines/l
http://www.wind-watch.org/documeiits/plivsical-dangers-of-wind-turbines/l
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Рисунок 8.4 – Руйнування ВЕУ під час штормового вітру (2002 р.) 
 

Відмови вітрогенераторів відбуваються через екстремальні умови вітру. До несприятливих 
факторів, які можуть співпасти з сльним вітром належить механічні недоліки, отримані під час 
тривалої експлуатації ВЕУ (корозія, втома металу від навантажень). Прикладом може стати подія в 
Данії у 1981 р., коли вітрогенераторатори зазнали впливу двох умов (вітру та динамічного 
навантаження). Внаслідок генерація надмірної швидкості вітру 35 м/с протягом 10 хвилин був 
заподіяний величезний збиток 250 вітрогенераторам.  

Для сучасних вітрогенераторів критична швидкість вітру становить до 55м/с. 
 
Утворення криги на поверхні ротору 
В особливих метеоумовах можливе утворення криги на поверхні ротору вітротурбіни (рис. 

8.5). Крижані шматки розкидаються навколо ВЕУ під час її роботи на досить великі відстані, 
становлячи загрозу як для людей, так і для нанесення іншої шкоди. 

Одним з основних заходів зі зменшення та попередження негативних впливів на людину від 
утворення криги на поверхні ротору є дотримання рекомендацій Світового банку Environment, Health 
and Safety Guidelines Wind Energy from 7 August 2015, щодо безпечної відстані від ВЕУ до проїжджої 
частини доріг та межі населених пунктів, яка становить 1,5 загальної висоти ВЕУ (высота башти + 
высота лопаті).  

ТОВ «Дністровська ВЕС» під час проектування вітроелектростанції дотримується 
рекомендацій Світового банку щодо зазначених відстаней: мінімальна відстань від ВЕУ до селітебної 
території становить 700 м, а до проїжджої частини автомобільних доріг – 400 м. 

 

 
 
Рисунок 8.5 - Нашарування важкого льоду на роторі вітротурбіни потужністю 300 кіловат 
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Відрив лопатей 
Дефект лопаті ветроколеса може привести до відриву лопаті, що здатне негативно позначитися 

на безпеці населення, хоча ризик відриву лопаті, в цілому, украй низкий (вірогідність удару деталлю 
турбіни на відстані 210 м складає 1:10, 000,000 (Тауlоr аnd Rаnd, 1991). 

 
Зведені дані про аварії вітротурбін 
Статистика нещасних випадків ведеться і авторські права належать Caithness Wind/aims 

Information Forum (CWIF), http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStatistics.htm. Остання версія 
сформована на 30 вересня 2009 p. CWIF не несе відповідальності за точність поданого матеріалу або 
довідок від третіх осіб. Наведені матеріали наводять всі документовані випадки аварій вітротурбін, 
що могли бути знайдені і підтверджені через повідомтення у пресі або як офіційна інформація, 
випущена до 30 вересня 2009 p. 

По мірі втановлення більшої кількості турбін, трапляється більше аварій. Число 
зареєстрованих нещасних випадків це відображає: в середньому 33 нещасні випадки на рік з 1998 по 
2002 роки включно; 81 нещасний випадок на рік з 2003 по 2007 роки включно; 144 нещасних випадів 
на рік з 2008 по 2012 роки включно та 167 нещасних випадів на рік з 2013 по 2015 роки включно. 

Динаміка кількісної характеристики нещасних випадків, які трапляються на вітротурбінах по 
роках відповідно до даних сайту http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStatistics.htm наведена 
на рисунку 8.6. 

 

 
 

Рисунок 8.6 – Динаміка кількісної характеристики нещасних випадків, які трапляються на 
вітротурбінах по роках. 

 
Аварійні ситуації на ПС 
Аварійні ситуації на електростанції мають потенційний (ймовірний) характер. Розглянемо 

http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStatistics.htm
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можливі аварійні ситуації: 
1. Розгерметизація ємності із елегазом 
Аварія, в результаті якої відбувається розгерметизація ємності із елегазом - гексафторидом 

сірки. Хімічна формула SF6. Елегаз у звичайних умовах являє собою хімічно інертний та 
нетоксичний газ без кольору та запаху. По ступеню дії на організм, елегаз відноситься до 4 класу 
небезпеки, до якого належать речовини малонебезпечні. 

Гранично-допустима концентрація (ГДКр.з.) у повітрі робочої зони виробничих приміщень - 
5000 мг/м3. Елегаз - стабільна речовина, що дисоціюється на фтор та сірку при температурах (2000 
°С), практично не досяжних в умовах звичайної пожежі. 

Потрапляння незначних кількостей гексафториду сірки у навколишнє природне середовище 
небезпеки не становить. Вимикачі оснащені системою управління, що постійно контролює значення 
робочих параметрів, у разі відхиленні від норми, подається команда на блокування устаткування і 
сигнал операторові, що попереджує ризик виникнення подібних аварійних ситуацій. 

2. Аварія на трансформаторі. 
З метою запобігання розтікання масла по приміщенню, що становить небезпеку виникнення 

пожежі, а також може призвести до забруднення ґрунтів, передбачено систему відведення масла у 
ємність-маслозбірник, об’єм якого забезпечує збір всього об’єму наявного в трансформаторі масла. 

Відпрацьоване трансформаторне масло підлягає збору та регенерації. Масло, злите із 
обладнання при капітальному ремонті без заміни його на свіже чи регенероване, після очищення 
використовується у цьому ж обладнанні. Згідно даних, приведених у нормах витрати 
трансформаторного масла [РД 34.10.552 «Индивидуальные нормы рас хода трансформаторного масла 
на ремонтные и эксплуатационные нужды для оборудования энергопредприятий»], строк служби 
масла в силових трансформаторах потужністю 2500 кВА і більше становить 24 роки. Нормативом 
також встановлено індивідуальні норми витрати трансформаторного масла для силових 
трансформаторів (на ремонтні та експлуатаційні потреби). Сумарний середньорічний об'єм збору 
масла згідно РД 34.10.552 прийнятий для трансформатора ТДТН-63000/110 та становить 2,04 т/рік. 

Проект ПС розробляється з урахуванням сейсмічності, кліматичних, інженерно-геологічних, 
тощо умов ділянки будівництва у відповідності до чинних будівельних норм і стандартів, 
забезпечуючи надійність і безпеку експлуатації. 

 
 
8.7 Аналіз основних причин виникнення аварій 

Пошкодження або відмова окремих елементів вітротурбіни може відбутися, коли дуже 
сильний вітер сприяє навантаженню на будову механізму вітротурбіни понад конструкційну межу. 
Відмови можуть не тільки зупинити роботу вітротурбіни, але також призвести до ризику третій 
стороні. 

Причини механізмів відмови та самі види відмов наведені в табл. 8.6. 
 

Таблиця 8.6 - Механізми відмови серед 250 вітрогенераторів протягом 10-хвилинної 
експозиції до швидкості вітру 35 м/с 

 
Механізми відмови Частка відмов. % 

Навантаження динамічне (втома) 21 

Статичне навантаження 28 

Неправильно запроектовані механічні 
аеродинамічні гальма 

11 

Недостатнє регулювання потужності 21 

Невизначені причини 19 

Загалом 100 
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8.8 Аналіз умов виникнення та розвитку аварій, у тому числі визначення типових 

варіантів вірогідних аварій, оцінка кількості небезпечних речовин, які знаходяться в зоні 

аварій 

Аварії ВЕУ пов’язані з екстремальним вітром  
Пошкодження або відмова окремих елементів вітротурбіни може відбутися, коли дуже 

сильний вітер сприяє навантаженню на будову механізму вітротурбіни понад конструкційну межу. 
Відмови можуть не тільки зупинити роботу вітротурбіни, але також призвести до ризику третій 
стороні. На сьогодні природні лиха, такі як урагани і торнадо, найкращим чином задокументовані, і 
території, в межах яких вони впливають, найкращим чином визначені, але передбачення їх 
виникнення і поведінки не є задовільним. 

Характер відмов вітротурбіни, що відбуваються через екстремальний вітер, не можливо 
узагальнити, вони залежать як від типу турбіни і її конфігурації, так і від специфіки дії 
екстремального вітру та стану території встановлення ВЕУ. Приклади можливих сценаріїв відмови 
ВЕУ включають руйнування лопаті або «застібання» вежі або вихід ротору на небезпечні оберти. 
Коли швидкість вітру є вищою від встановленої швидкості запобіжника, вітротурбіна повинна 
перевести лопаті в положення малого газу, шо створює на роторі мінімальний крутячий момент. Це 
єдиний механізм безпеки окрім контролю рискання. Якщо відмова решітки відбувається в поєднанні 
з дією екстремального вітру, що є досить вірогідним, контроль рискання стане неактуальним. Втрата 
контролю рискання може збільшити вірогідність пошкодження відмови у разі дії екстремального 
вітру. Також, компоненти/структури решітки могли б також бути потенційною часткою уламків. На 
цей час не існує ніякої можливості для моделювання вітроустановки на місці для передбачення 
(прогнозування) несприятливого впливу ушкодження ВЕУ, якщо відбувається екстремальна подія із-
за вітру. 

В результаті ж екстремального вітру може статися руйнування вежі (колапс) ВЕУ. Для 
сучасних ВЕУ така загроза можлива лише при швидкості вітру >55м/с. 

 
Пожежа 
Безпосередньо у ВЕУ пожежа може виникнути через несправності електрики. В цьому 

випадку можливі два сценарії розвитку подій: 
1. Можуть спалахнути відсіки регуляції роботи, вимірювальний відсік, електрошафи, 

інвертери і трансформатор у вежі, внаслідок чого буде пошкоджено тільки електричне устаткування. 
Дим виходитиме назовні через вентиляційні отвори в гондолі; 

2. Можуть спалахнути генератор, системи контролю і вентиляції в гондолі з поширенням 
пожежі на усю гондолу, внаслідок чого частини її зовнішньої обшивки відпадуть. Відстань в 0,7 км 
від ВЕУ до найближчих населених пунктів унеможливлює виникнення якої-небудь загрози для 
населення і населених пунктів в цілому. 

Що стосується безпеки персоналу, то існує три схеми виникнення пожежі на ВЕС, коли: 
1. Станція працює або знаходиться в стані готовності до роботи, але працівники на станції 

відсутні; 
2. Персонал заходить на станцію або йде з неї/піднімається у вежу або спускається в ній; 
3. Персонал знаходиться в гондолі. 
В 3-му випадку необхідно: викликати пожежників для боротьби з вогнем, скористатися 

відповідними вогнегасниками, відкрити повітряні отвори в гондолі, щоб якомога більше диму 
виходило назовні. Якщо жар і дим в гондолі значно збільшуватимуться, робиться евакуація за 
допомогою спеціального устаткування, спуску на мотузку 

 
 
8.9 Розрахунок вірогідних зон дії загрозливих факторів на здоров’я людини, 

тваринний та рослинний світ, оцінка ймовірної кількості потерпілих, оцінка можливих збитків 

Зона дії загрози відриву криги з лопатей ВЕУ 
В особливих метеоумовах можливе утворення криги на поверхні ротору вітротурбіни. 
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Крижані шматки розкидаються навколо ВЕУ під час її роботи на досить великі відстані, становлячи 
загрозу як для людей, так наносять іншу шкоду. 

Початкові результати розробки методології оцінки ризику дозволяють ідентифікувати 
безпечну дистанцію величиною 200-250 м від будь-якої турбіни, поза якою істотний ризик для 
людини від крижаних фрагментів відсутній (рис.8.7). 

 

 
 

Рисунок 8.7 - Безпечні відстані від ВЕУ для різних умов утворення крижаного шару на поверхні 
ротору вітротурбіни (діаметр 50 м) [С. Morgan, Е. Bossanyi, Н. Seifert. Assessment of safety risks arising 

from wind turbine icing // BOREAS IV, Hetta, Finland 31 March - 2 April 1998.] 
 

Для визначення безпечної дистанції використаний аналіз Монте-Карло, в якому моделювалося 
розкидання 10000 крижаних фрагментів від ротора ВЕУ. Вихідна радіальна та азимутна позиція 
ротора, швидкість і напрям вітру були узгоджені з розподілами вірогідності, шо припускалися 
заздалегідь відповідно до вітрів. Результати наведені на рис. 8.8 - це вірогідність приземлення на 
ділянку площею в один квадратний метр земної поверхні одного крижаного фрагмента, як функція 
відстані від турбіни. 

 

 
 

Рисунок 8.8 - Вірогідність приземлення на ділянку площею в один квадратний метр 
земної поверхні єдиного крижаного фрагмента, як функція відстані від турбіни 

 
Очевидно, що величина ризику на квадратний метр за рік залежить від вірогідності розкиду і 

кількості фрагментів, шо розкидуються турбіною протягом року. Наприклад, ризик влучення 
крижаного фрагменту в особу третьої сторони визначений величиною 0.000 000 007, що еквівалентно 
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1 влученню за 137 500 000 років [M.LeBlanc, G.Hassan. Recommendations for risk assessments of ice 
throw and rotor blade failure in Ontario // Municipal issues and wind energy workshop CanWEA. June 
2007]. Ця вірогідність (менша від 10-6 за рік [Методика ідентифікації потенційно небезпечних 
об'єктів. Наказ МНС України 23.02.2006 N 98]. 

На практиці досліджені розкиди льоду показали, що їх відстань залежить від переважаючих 
умов вітру і може сягати - 100 м від основи вітротурбіни [М. Ragheb. Safety of wind systems. 
3/12/2009. www.wind-watch.org/documents/physical-dangers-of-wind-turbines/]. Одним з основних 
заходів зі зменшення та попередження відриву криги є дотримання рекомендацій світового банку 
Environment, Health and Safety Guidelines Wind Energy from 7 August 2015, щодо безпечної відстані 
від ВЕУ до проїжджої частини доріг та межі населених пунктів, яка становить 1,5 загальної висоти 
ВЕУ (высота башти + высота лопаті). 

ТОВ «Дністровська ВЕС» під час проектування вітроелектростанції дотримується 
рекомендацій Світового банку щодо зазначених відстаней: мінімальна відстань від ВЕУ до 
селітебної території становить 700 м, а до проїжджої частини автомобільних доріг – 400 м. 

Дозволена безпечна дистанція віддалення вітротурбін від людських поселень відрізняється в 
різних країнах. У штатах Вісконсін і Мічіган (США) ліцензії були надані на побудову турбін не 
ближче 1000 фт (305 м) від житла. Європейські країни вимагають їх відгалуження на 1 милю, а у 
штаті Каліфорнія вимога на відгалуження навіть довше - 2 милі. 

Пошкодження або відмова окремих елементів вітротурбіни може відбутися, коли дуже 
сильний вітер сприяє навантаженню на будову механізму вітротурбіни понад конструкційну межу. 
Відмови можуть не тільки зупинити роботу вітротурбіни, але також призвести до ризику третій 
стороні (рис.8.9).  

В результаті ж екстремального вітру може статися руйнування вежі (колапс) ВЕУ, а зона, в 
межах якої існує ризик третій стороні, в даному випадку визначається розмірами ВЕУ (рис. 8.10). 
Розрахунки також показують, що розкид лопатей (уламків лопатей) для ВЕУ з роторами діаметром 
70-80 м і максимальною швидкістю обертання 20-22 об/хв. не повинен перевищувати відстань 150 м 
[Desert Claim Wind Power Project. Kittitas County. Final EIS. Chapter 3 - Affected Environment, 
Environmental Impacts and Mitigation Measures, табл. 3.2]. 

 

 
 

Рисунок 8.9 – Зона небезпеки від розкиду лопатей ВЕУ 
 

http://www.wind-watch.org/documents/physical-dangers-of-wind-turbines/
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Рисунок 8.10 - Зона небезпеки від колапсу вежі ВЕУ 
 
 

8.10 Опис технічних рішень із запобігання розвитку аварій та локалізації викидів 

небезпечних речовин, забезпечення пожежної та вибухобезпеки 

Технічне обслуговування вітротурбін та огляд 
Вітротурбінн мусять витримати велику кількість масивних навантажень (напружень) - 

наприклад, під час штормів. Кінцівки лопатей роторів повинні витримувати швидкості вітру до 320 
км/год. Постійні огляди свідчать про наявність поломок на кінцівках лопатей вітрогенераторів (рис. 
8.11). Кожна лопать має стрижні проти удару блискавки, вбудовані на обох сторонах лопаті ближче до 
її кінцівки. 

 

 
 

Рисунок 8.11 – Огляд кінцівок лопатей перед монтажем - для запобігання аваріям 
 

Гнучкий сталевий дріт, вбудований усередині лопаті, забезпечує електропровідність від 
стрижня до втулки ротора, яка у свою чергу, використовується як кондуктор до головного валу. 

Для вітротурбін, вежі яких стають все більш високими і ротори яких стають все більшого 
діаметра, регулярне технічне обслуговування є більш важливим, ніж у звичайній ситуації (рис.8.12, 
8.13) Статистика страхових компаній показує, шо з вітротурбінами проблеми виникають досить 
часто, не дивлячись на зобов'язання виготовлювачів забезпечувати їх роботу без проблем протягом 
20 років. 
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Рисунок 8.12 – Спеціальне обслуговування редукторів для запобігання аваріям 
 

 
 

Рисунок 8.13 - Обслуговування вітротурбіни для запобігання аваріям відбувається «на марші» - 
працівники знаходяться на висоті -100 метрів над земною поверхнею 

 
Технічні рішення із запобігання обмерзанню лопатей 
Для попередження зриву льоду застосовується наступний комплекс заходів: 
•   під час утворення льоду робота вітрогенераторів припиняється; 
• у радіусі 400 метрів від вітрогенератора встановлюються застережливі знаки; 
• вітрогенератори обладнуються нагрівальними пристроями і датчиками льоду; 
• вітрогенератори виготовляються з морозостійких сортів матеріалів; 
• застосовуються синтетичні мастильні матеріали, призначені для використання при 

низьких температурах; 
 по можливості, забезпечується підігрівання усієї поверхні лопаті; інакше, 

встановлюються обігрівачі передньої кромки лопаті шириною не менше 0,3 м. 
Приклади боротьби з обмерзанням лопатей у Швеції. Швеція - досить холодна країна. У 

зимовий період, на лопатях вітряків, де не встановлені системи антиобледеніння, утворюється лід. 
Вітряк, деякий час може продовжувати працювати, але намерзання льоду триває і, врешті-решт, 
вітряк зупиняється. Для боротьби з таким обмерзанням використовується аварійний спосіб: за 
допомогою гвинтокрила лопаті вітряка поливають гарячою водою, але такий метод буде 
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використовуватися в крайніх випадках (рис.8.14). 
 

 
 

Рисунок 8.14 – Аварійні заходи з усунення обмерзання лопатей у Швеції 
 

Технічні рішення із запобігання відриву лопатей 
Для попередження відриву лопатей застосовується наступний комплекс заходів: 
• визначається безпечна відстань, ВЕС проектуються і розміщуються так, щоб на 

можливих напрямах і в межах можливих зон розльоту лопатей були відсутні будови або населені 
пункти. Маловірогідно, що така безпечна відстань перевищить 300 метрів, хоча вона і може 
варіюватися залежно від розміру, форми, ваги і швидкості вітроколеса, а також висоти турбіни; 

• вітрогенератори оснащуються вібродатчиками, здатними відреагувати на будь-який 
дисбаланс лопатей ветроколеса і, при необхідності, відключити вітрогенератор; 

• регулярно проводиться технічне обслуговування вітрогенератора; 
• встановлюються застережливі для населення знаки про небезпеку. 
В даному випадку, ТОВ «Дністровська ВЕС» виконує всі вищеперелічені застережні заходи 

(відстань від найближчої ВЕУ до населеного пункту становитиме більше 700 м та більше 400 м до 
автомобільних доріг відповідно до вимог Світового Банку, а також застосовуються датчики та 
регулярне техобслуговування ВЕУ).  

 
Технічні рішення із запобігання екстремальним вітрам 
При розташуванні турбін для пом'якшення ризику від дії вітру з екстремальними 

швидкостями пропонуються наступні дії: 
 розташування турбін. Для площадок, розташованих у відомих областях з частими 

бурями, де вітри можуть досягати екстремальних швидкостей і поривів, одним з рішень є оцінка 
віддаленості потенційної вітроустановки. Віддалені площадки звичайно зменшують ризики 
додаткового пошкодження від дії екстремального вітру, проте ризик для самого устаткування 
вітротурбіни є незалежним від віддаленості площадки; 

 фізичні і візуальні знаки попередження. Якщо замовник вирішує побудувати площадку 
з ризиком щодо екстремального вітру, рекомендується площадку огорожувати, а також 
встановлювати візуальні попереджувальні знаки на межі кожної площадки, не беручи до уваги їх 
розташування; 

 виключення турбіни. Гарантувати, що устаткування знаходиться у належному 
робочому стані, і що системи контролю турбіни, що розроблені для захисту устаткування при 
екстремальній швидкості вітру, також знаходяться у належному робочому стані. 

 безпека оператора. Обмежити доступ персоналу площадки до вітроустановки, поки 
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існують екстремальні умови швидкості вітру. Якщо персонал площадки повинен мати доступ до 
вітроустановки в екстремальних умовах швидкості вітру, що вже існують або вірогідні, заходи 
безпеки можуть вктючати припинення роботи турбіни, розміщення ротора турбіни на протилежній 
стороні від оглядового люка вежі ВЕУ і паркування транспорту на безпечній дистанції від вежі. 

 
Технічні рішення із запобігання високої турбулентності навколо вітряків 
Оскільки вітрогенератор виробляє електроенергію з енергії вітру, то енергія вітрового потоку, 

що пройшла через вітряк, буде менша ніж енергія вітрового потоку перед турбіною. В підвітряному 
від вітряка напрямку завжди буде утворюватися повітряний мішок. Фактично, позаду турбіни завжди 
буде турбулентний слід, тобто довгий хвіст сповільненого, невпорядкованого вітрового потоку. 
Вітряки розміщуються один від одного на відстані, що рівна потрійному діаметру ротора для 
уникнення впливу надто високої турбулентності навколо вітряків, розташованих в підвітряному 
напрямку 

 
Технічні рішення із запобігання зіткненню літаків з ВЕУ 
До заходів профілактики і контролю, направлених на нейтралізацію цієї дії, відносяться: 
 розміщення на вежах і лопатях сигнальних вогнів і розпізнавальних знаків для 

попередження зіткнень; 
 проведення, відповідно до правил забезпечення безпеки повітряного руху, консультацій 

з державними органами управління повітряним рухом; 
 за наявності техніко-економічної можливості, недопущення розміщення ВЕС поблизу 

аеропортів або в межах відомих діапазонів зміни траекторії польоту. 
 
Протипожежні засоби обладнання ВЕУ 
ВЕУ являє собою механізм з наступними можливими факторами пожежного ризику: 

електричне обладнання, електрична ізоляція, масло трансмісії в гондолі, мастильні матеріали в 
механічних частинах поворотних механізмів ВЕУ. З метою забезпечення пожежної безпеки кожна 
ВЕУ оснащується двома вуглекислотними вогнегасниками об’ємом 3 л та 7 л. Вогнегасник 3 л 
знаходиться в гондолі ВЕУ, вогнегасник 7 л знаходиться в основі ВЕУ. Кожна ВЕУ оснащена 
пожежною сигналізацією, при спрацюванні якої турбіна автоматично знеструмлюється, робота 
механізмів припиняється, на центральний диспетчерський пульт та пост охорони подається сигнал 
про займання.  

У разі виникнення пожежі при відсутності персоналу в гондолі, всередині опори ВЕУ або в 
безпосередній близькості, небезпека для людей відсутня. Сигнали пожежної сигналізації виводяться 
на пульт чергової пожежної частини у найближчому до ПС ВЕС населеному пункті (с. Старокозаче 
або с. Козацьке) або на дистанційний пульт управління ДВЕС. 

У випадку виникнення пожежі в момент знаходження персоналу в гондолі ВЕУ, працівники 
повинні скористатися вогнегасниками для тушіння або локалізації вогню та евакуюватися з ВЕУ, 
використовуючи спуск всередині опори ВЕУ, або, у разі неможливості, скористатись аварійним 
спуском на альпіністському обладнанні, що використовується для швидкісного спуску з гондоли на 
зовнішньому боці опори ВЕУ. Кожна установка оснащена відповідними рятувальними комплектами у 
кількості двох одиниць. 

Крім того, персонал станції повинен дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі з 
обладнанням ВЕУ та у межах ділянки ВЕС, не допускати виникнення джерел відкритого вогню, 
палити у заборонених місцях, залишати в гондолі та всередині опори ВЕУ легкозаймисті матеріали 
(масло, технологічні рідини тощо). Перевірка вогнегасників повинна виконуватися не менше одного 
разу на 6 місяців. 

Превентивні правила пожежної безпеки в процесі експлуатації ВЕУ: 
 Сміття, бруд, порожні контейнери, особливо масляні і займисті тканини після 

закінчення роботи мають бути видалені з майданчика. 
 У разі використання інструментів, які генерують тепло, таких як паяльники, 

повітрядуви або шліфувальні інструменти, робоче місце має бути очищене від займистих матеріалів. 
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На робочому місці мають бути встановлені відповідні захисний щит і система вентиляції. Під час 
роботи вогнегасник повинен знаходитися в межах досяжності. 

 Під час спуску або підйому усередині вежі станція має бути відключена, для того, щоб 
уникнути небезпеки займання у вежі (регулюючій, вимірюючій і трансформаторній підстанції) і не 
піддавати працівників станції загрозі пожежі (дії вогню і диму) під час їх спуску або підйому у вежі. 

 На випадок пожежі на станції або в районі безпосередньої близькості до станції, ВЕУ 
будуть негайно автоматично відключені. 

 У складній ситуації, коли вогонь неможливо погасити в короткий термін, територія 
буде оточена з урахуванням напряму вітру. 

 
Пожежна безпека госпприміщень 
Згідно «Правил пожежної безпеки для енергетичних підприємств» РД 34.03.301-87 об'єкти 

ВЕС оснащуються первинними засобами пожежогасінні.  
У проекті передбачений необхідний пожмінімум: 
- вогнегасники в гондолі і в основі вежі ВЕУ; 
- по 2 вогнегасники ОУ-5 в приміщенні щита управління; 
- щити ЩП-Е з комплектом первинних засобів гасіння пожежі згідно НАПБ А.01.001-2004 на 

майданчику ОВБ; 
- шафа із засобами первинного пожежогасіння і техніки безпеки на ПС 35/0,4 кВ. 
Вогнегасники СО2 краще використовувати для пожежі в електричних відсіках, а в інших 

випадках - вогнегасники ABC. 
Система пожежної безпеки ВЕС проектується на стадії «П» згідно РД 34.03.301-87 «Правила 

пожежної безпеки для енергетичних підприємств». 
Кожна ВЕУ оснащується системою ідентифікації пожежі і пожежогасіння, працюючою 

незалежно від системи енергопостачання ВЕУ. У разі фіксації датчиками підвищення температури, 
система повідомляє про пожежу блок управління ВЕУ, який включає сигналізацію і запускає процес 
зупинки вітротурбіни. Система пожежогасіння активізує пристрої гасіння вогню в місці його 
локалізації. Хімічні речовини, використовувані для пожежогасіння, розкладаються мікроорганізмами 
і є безпечними для людини. Протипожежна система ВЕУ матиме відповідний сертифікат, який 
визнається європейськими страховими компаніями. 

Крім того, в гондолі і в основі вежі розміщуються вогнегасники: вогнегасник з робочою 
речовиною СО2 для гасіння пожежі в електротехнічних відсіках і вогнегасники типу ABC. 

Адміністративні і побутові споруди оснащуються вогнегасниками. 
Пожежогасіння будівель і споруд на території ОВБ забезпечується пожежним гідрантом і 

резервуарами протипожежного запасу води. Проектом буде передбачено проїзд пожежної машини по 
кільцевій схемі на території ОВБ та ПС ВЕС. 

Якщо вогонь неможливо погасити негайно, проектом будуть передбачені заходи щодо 
локалізації пожежі та подальшим гасінням джерела займання. 

 
Протипожежні заходи на ПС ВЕС 
Будівля та обладнання ПС ВЕС оснащені протипожежною сигналізацією та необхідними 

засобами пожежогасіння. В цілях протипожежної безпеки на території ПС ВЕС передбачено насосну 
станцію та резервуари протипожежного запасу води, передбачені проїзди для пожежних машин тощо.  

Відповідно до ГКД 34.03.303-2005 будівлі ПС ВЕС (категорія Д, ступінь вогнестійкості ІІ) 
комплектуються 4 вуглекислотними вогнегасниками по 7 л кожний, 2 пінними та водяними 
вогнегасниками по 10 л. 

Перевірка вогнегасників має проводитися кожні 6 місяців. 
При проектуванні станції повинні бути враховані усі чинні нормативні вимоги з пожежної 

безпеки. 
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8.11 Опис систем контролю й автоматичного регулювання, блокування, сигналізації і 

інших засобів запобігання аваріям 

Система моніторингу, управління та зв’язку  
Система моніторингу та управління ВЕС SCADA – це програмний комплекс, що являє собою 

головний інтерфейс управління та контролю (у тому числі дистанційного) роботи всіх ВЕУ 
електростанції. За допомогою системи SCADA здійснюється цілодобовий моніторинг та управління 
елементами ВЕС в режимі реального часу. Система управління побудована на базі програмної 
платформи Siemens WinCC SCADA Platform, як стандартного сучасного рішення, що забезпечує 
високий рівень керованості, гнучкості та надійності. Апаратна частина системи виконана на основі 
програмованих логічних контролерів (PLC). Незалежно від виробника та типу ВЕУ основні функції, 
які виконує система SCADA, є еквівалентними та включають наступне: 

• моніторинг та управління роботи ВЕУ (дані вимірювальних пристроїв, управління 
параметрами та генерацією турбіни тощо); 

• синхронізація генератора з мережею у порядку підключення турбін;  
• управління турбіною у різних аварійних ситуаціях; 
• автоматичне регулювання кута рискання гондоли; 
• регулювання кута атаки лопаті; 
• регулювання реактивної потужності та швидкості обертання; 
• моніторинг умов навколишнього середовища; 
• моніторинг стану мережі; 
• моніторинг системи виявлення диму тощо. 
В сучасних системах можлива інтеграція в SCADA функцій управління ПС ВЕС (АСУ ТП ПС 

ВЕС), пожежної та охоронної сигналізації. 
Комплекс програмного забезпечення для управління ВЕУ умовно поділяється на три групи: 
• моніторинг даних в режимі реального часу; 
• управління параметрами; 
• звітність. 
Зібрані дані реєструються та зберігаються в базах даних. Вони представляються у вигляді 

усереднених 10-хвилинних значень, включаючи середні, мінімальні/максимальні значення, 
стандартні відхилення тощо. 

Для кожної ВЕУ доступні дані про робочий стан обладнання, дані лічильників та 
вимірювальних пристроїв, електричні та метеорологічні дані.  

Ряд модулів забезпечує реєстрацію та зберігання даних по кожній ВЕУ окремо та для ВЕС в 
цілому. Дані збираються на центральному сервері ВЕС, звідки надсилаються відповідним адресатам 
вищого рівня (Центр управління, Системний оператор, пожежна охорона тощо). 

Особливістю SCADA є можливість повного дистанційного управління ВЕС. Зв'язок 
підтримується через мережу Internet, протоколи високого ступеню захисту на швидкостях від 2 Mbps.  

Засоби зв’язку ВЕС включають внутрішньооб’єктний та зовнішній зв'язок, для забезпечення 
якого використовуються канали ВОЛЗ та телефонного зв’язку. Основою є локальна мережа Ethernet, 
за допомогою якої здійснюється передача даних, їх обробка та резервування. Обмін інформацією з 
системами верхніх рівнів (дистанційне керування, диспетчер енергосистеми, пожежний щит та 
охорона) здійснюється через центральний сервер ВЕС. Система зв’язку ВЕС, а також протипожежна 
та охоронна сигналізації і система відеоспостереження інтегровані в систему SCADA. 

Зовнішній зв'язок використовується для передачі даних в диспетчерський центр 
енергосистеми, виконання диспетчером дистанційного управління підстанцією ВЕС, а також 
забезпечення зв’язку із зовнішнім світом. Для виконання цих функцій задіяні два типи каналів, серед 
яких ВОЛЗ є основним інформаційним каналом (інтегрований в грозозахисний трос ПЛ), в якості 
резервного каналу виступає GSM лінія. 

Можливість підключення ВЕС до зовнішніх мереж зв’язку забезпечується наявністю ВОЛЗ 
компанії Biznet, що проходить у безпосередній близькості від ділянки планованого будівництва ВЕС; 
резервний зв’язок забезпечується GSM каналом. 

Схема організації зв’язку наведена на рис. 8.15. 
 



299 
 

 
 

Рисунок 8.15 – Схема організації зв’язку 
 

  



300 
 

9. ОЧІКУВАНИЙ ЗНАЧНИЙ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ 

9.1 Вразливість проекту до ризиків надзвичайних ситуацій 

ВЕУ, ОВБ, будуть запроектовані таким чином, щоб протистояти небезпечним природним 
явищам та стихійним лихам у відповідності зі стандартами та критеріями проектування, що 
застосовуються. 

Виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру можливе у зв'язку 
з землетрусом або штормовим посиленням вітру. Усе це може призвести до аварії основного та 
допоміжного обладнання, виникнення пожежі. 

При несприятливих метеорологічних умовах (сильні вітри та високі температури 
навколишнього повітря) в поєднанні з сухою рослинністю існує потенційний ризик виникнення 
пожежі навколо вітрових установок. Пожежу може спричинити коротке замикання, недостатнє або 
неякісне технічне обслуговування обладнання, блискавка. Прийняті в проекті вітроенергетичні 
установки відповідають міжнародним стандартам, тому фактор ризику для функціонування ВЕС 
вцілому при виникненні надзвичайної ситуації природного характеру мінімальний. 

Особливістю процесу виробництва електричної енергії на вітровій електростанції є 
відсутність використання будь-яких видів палива, хімічно активних, токсичних і небезпечних 
речовин, ємностей, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, що в свою чергу 
значно зменшує вразливість проекту до ризиків надзвичайних ситуацій. 

 
 
9.2  Заходи реагування на надзвичайні ситуації 

У випадку надзвичайної ситуації необхідно застосування негайних заходів для запобігання 
розвитку аварії, забезпечення безпеки людей, збереження обладнання і відновлення нормального 
режиму роботи. 

Технологічний об'єкт керування в цілому характеризується можливістю реалізації високого 
рівня автоматизації за допомогою сучасної цифрової багаторівневої системи. 

Режим роботи вітроелектростанції визначається швидкістю вітру в районі встановлення 
вітроустановок, яка повинна бути більшою ніж 3 м/с. Номінальна потужність вітроустановки 
досягається при швидкості вітру 12,0 м/с. При швидкості вітру 25 м/с, в діапазоні температур від 
мінус 200 С до +400 С вітроагрегат відключається від електромережі системою захисту і зупиняється. 

Вітроелектростанція може бути зупинена при виникненні аварійної ситуації в енергосистемі 
за командою диспетчера, а також при дії автоматики захисту на самій вітроустановці або підстанції 
згідно передбачених основних та аварійних режимів роботи. 

Вітрова електроенергетична установка повинна бути негайно відключена і зупинена дією 
автоматичних захистів або експлуатаційним персоналом в наступних випадках: 

- підвищення рівня вібрації окремих вузлів понад допустиме значення;  
- перевищення температури контрольованих вузлів понад допустиме значення;  
- витікання мастила;  
- підвищення частоти обертання ротора вітротурбіни понад допустиму величину;  
- при швидкості вітру, яка перевищує значення швидкості вимикання; 
- перевантаження генератора понад допустимі значення;  
- виникнення пожежі;  
- виникнення ситуації, небезпечної для обслуговуючого персоналу. 
 

 
9.2.1  Сейсмічні ризики 

Враховуючи, що проектована діяльність розташована у регіоні сейсмічної активності ВЕУ, 
ОВБ, ПЛ та інші установки будуть спроектовані із забезпеченням стійкості до 8-ми балів сейсмічної 
активності (по шкалі MSK), у відповідності з Будівельними нормами і правилами для будівництва у 
зонах сейсмічної активності (СНиП ІІ-7-81). 

В Україні не зафіксовано випадків падіння ВЕУ, спричинених подіями сейсмічного характеру. 
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Рекомендовані профілактичні та коригуючі заходи: забезпечення відповідності будівельних 
специфікацій будівельним стандартам та їх виконання під час будівництва. 

 
9.2.2  Ризики затоплення 

Найбільша водойма біля території Проекту – Дністровський лиман. Вітрополе ВЕС та ПС - не 
розташовані на територіях, схильних до затоплення, та знаходяться на достатній висоті над долиною 
Дністровського лиману. Таким чином, ризик затоплення вважається незначним у майбутньому. 

У випадку знаходження у зоні повені елементів ВЕС необхідно забезпечити стійкість при 
будь-якій прогнозованій повені у відповідності з існуючими стандартами проектування. 

 
 
9.2.3 Грози, зледеніння та потужні вітри 

Зледеніня 
Обмерзання лопаті ветроколеса може привести до зриву з неї льда, що здатне негативно 

позначитися на безпеці населення, хоча ризик зриву льоду характерний лише для районів з холодним 
кліматом, а ризик відриву лопаті, в цілому, украй низкий (вірогідність удару деталлю турбіни або 
осколками льоду на відстані 210 м складає 1:10, 000,000 (Тауlоr аnd Rаnd, 1991); 

За наявними даними, осколки льоду, що виявляються на землі, здебільшого важать від 0,1 до 1 
кілограма і розташовуються на відстані від 15 до 100 метрів від вітрогенератора (Morgan et al 1998). 

Для нейтралізації наслідків відриву лопатей застосовується наступний комплекс заходів:  
• визначається безпечна відстань, ВЕУ розміщуються так, щоб на можливих напрямах і в 

межах можливих зон розльоту лопатей були відсутні будови. Маловірогідно, що така безпечна 
відстань перевищить 300 метрів, хоча вона і може варіюватися залежно від розміру, форми, ваги і 
швидкості вітроколеса, а також висоти турбіни;  

• вітрогенератори оснащуються вібродатчиками, здатними відреагувати на будь-який 
дисбаланс лопатей ветроколеса і, при необхідності, відключити вітрогенератор;  

• регулярно проводиться технічне обслуговування вітрогенератора;  
• встановлюються застережливі для населення знаки про небезпеку. В даному випадку, ТОВ 

«Дністровська ВЕС» виконує всі вищеперелічені застережні заходи (відстань від найближчої ВЕУ до 
населеного пункту становитиме більше 700м та 400 м до автомобільних доріг (Світовий Банк); 
застосовуються датчики та регулярне техобслуговування ВЕУ). Для нейтралізації наслідків зриву 
льоду застосовується наступний комплекс заходів:  

• під час утворення льоду робота вітрогенераторів припиняється; 
 у радіусі не менше 400 метрів від вітрогенератора встановлюються застережливі знаки;  
 вітрогенератори обладнуються нагрівальними пристроями і датчиками льоду;  
 вітрогенератори виготовляються з морозостійких сортів матеріалів;  
 застосовуються синтетичні мастильні матеріали, призначені для використання при низьких 

температурах;  
 по можливості, забезпечується підігрівання усієї поверхні лопаті; інакше, встановлюються 

обігрівачі передньої кромки лопаті шириною не менше 0,3 м.  
Відповідно до СНіП 2.01.01-92 «Кліматологія по Україні» і доповнень до нього, майданчик 

будівництва ВЕС розміщений в IV температурній зоні районування України. Тому вірогідність 
обмерзання лопатей значно зменшується.  

 
Потужні вітри 
Ризик відриву лопатей внаслідок сильного вітру є малоймовірним, оскільки при швидкості 

вітру більше 30 м/с включно спрацьовують аеродинамічні гальма ВЕУ. При цьому лопаті 
повертаються на 90° в положення флюгування, обертання ротора сповільнюється. Досягши 
швидкості 35 м/с включається механічне гальмо, яке повністю зупиняє турбіну. ВЕУ переходить в 
режим «очікування» до тих пір, поки вітер не понизить свою швидкість до швидкості, необхідної для 
повторного запуску.  
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Грози 
В процесі розробки ВЕУ компанії-виробники приділяють особливу увагу захисту від 

блискавок, завдяки чому досягнутий достатньо високий рівень захисту для всіх компонентів, 
відповідний стандартам IEC 61400-24 і DINIEC 88/117/CD (VDE 0127 Частина 24) «Блискавкозахист 
для вітроенергетичних агрегатів». Система блискавкозахисту виконується по II класу, встановленому 
для ВЕУ з висотою щогли більше 60 м з розрахунку, що значення струму удару блискавки складає 
150 кА при питомій енергії 5,6 МДж/Ом. Схема блискавкозахисту вітротурбіни полягає в 
наступному: уловлюваний громовідводами лопатей або рамою анемометру прямий струм, 
відводиться за допомогою прямого з'єднання з неіржавіючої сталі в систему заземлення. Ступіца і 
гондола виконуються так, щоб запобігти проникненню магнітного поля всередину.  

Електричні підстанції мають систему заземлюючих пристроїв, що покривають усю 
підстанцію. 

 
 
9.2.4 Пожежі в навколишньому середовищі 

Пожежі навколо ВЕУ та ОВБ є малоймовірними, оскільки ці ділянки будуть 
заасфальтованими. 

 
9.3 Заходи запобігання впливу надзвичайних ситуацій на довкілля 

В загальному сенсі заходи, пов'язані з будівництвом та експлуатацією Проекту, не призведуть 
до зміни землекористування або фізичних характеристик земельних ділянок (наприклад, 
широкомасштабне винищення рослинності чи зміна топографії або гідрології) у масштабі, що міг би 
спричинити будь-який значний вплив на вірогідність таких подій як повені, пожежі, буревії та ін., а 
також до посилення (чи зменшення) впливів таких подій на місцеве населення. 

Для запобігання пожежі на ОВБ і підстанціях буде встановлено захист від блискавки у 
відповідності з детальним Проектом та «Інструкціями з питань захисту від ураження блискавки 
будівель та споруд» РД 34.21.122-87. 

Як показує існуючий досвід експлуатації аналогічних об’єктів, вірогідність виникнення 
надзвичайних ситуацій, що впливатимуть на довкілля, дуже низька. У випадку виникнення 
надзвичайних ситуацій, про це буде повідомлено відповідні органи. 

 
 
9.4 Заходи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля 

Технічні рішення з вибухо - й пожежонебезпеки стандартного обладнання щодо запобігання 
розвитку аварій і локалізації небезпечних викидів визначені заводами-виробниками й сертифіковані. 

Для швидкої та безперешкодної боротьби з вогнем, у разі виникнення пожежі на структурних 
елементах ВЕС, проектом передбачено забезпечення доступу пожежних машин до будівель та 
установок, а також до усіх блоків високовольтного обладнання. Біля пожежних кранів та резервуарів 
будуть встановлені відповідні попереджувальні знаки та стрілки. 

Місцеве населення зазвичай не буде страждати від пожеж на ОВБ підстанціях, за 
виключенням потенційного тимчасового припинення енергопостачання. Біля ОВБ не розташовано 
зон житлової забудови. Плани ліквідації аварійних ситуацій будуть підготовлені для ОВБ та 
підстанцій у відповідності з діючими нормами.  

Окремі заходи пожежної та аварійної безпеки, пов'язані з розбудовою, будуть повідомлені 
місцевим жителям. 

Для пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля, згідно норм та дозвільних вимог, 
ТОВ «Дністровська ВЕС» та підрядники розробляють необхідні плани ліквідації аварійних ситуацій 
для кожного типу установок та пов'язаних з ними функцій та діяльності. Забезпечення безпечної 
експлуатації та оперативного реагування є невід'ємними аспектами таких електричних установок. 
Плани ліквідації аварійних ситуацій включають, серед іншого, наступні питання профілактики та 
реагування: 

- організаційна структура та відповідальність (включаючи взаємодію ТОВ «Дністровська 
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ВЕС», підрядників та місцевих пожежних/аварійних бригад); 
- спеціальні процедури профілактики та реагування; 
- спілкування з працівниками та місцевим населенням; 
- тренінги робітників; 
- ресурси, необхідні для забезпечення успішного впровадження. 
ТОВ «Дністровська ВЕС» має тісно співпрацювати з представниками органів місцевого 

самоврядування районів та селищ з метою забезпечення тісного спілкування з місцевим населенням 
стосовно потенційних ризиків, пов'язаних з експлуатацією ВЕС та відповідними заходами 
профілактики та реагування. Це має бути частиною загальної Плану залучення зацікавлених сторін 
стосовно Проекту. 

Аналогічно, необхідно домовитись з місцевими органами, відповідальними за протипожежну 
безпеку та охорону праці, з метою забезпечення можливості відповідного реагування у випадку 
аварійної ситуації. Такі дії у будьякому разі передбачені відповідним законодавством та дозвільними 
вимогами з приводу будівництва та експлуатації споруд ВЕС. 
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10. ТРУДНОЩІ, ВИЯВЛЕНІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ 

10.1 Технічні недоліки 

Не виявлено 
 
 
10.2 Відсутність достатніх технічних засобів 

Не виявлено 
 
 
10.3 Перелік вихідних даних 

Вихідними даними для оформлення звіту з ОВД були: 
 ТЕО. ТОМ 1 «Будівництво першої та другої черг Дністровської Вітроелектростанції 

(ВЕС) у Білгород-Дністровському районі Одеської області». Загальна пояснювальна записка, ДВЕС-
03/18-01-ЗПЗ. Розроблені ТОВ «ДНІСТРОВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», 2018 р. 

 «Детальний план території за межами населених пунктів: Старокозацької сільської ради 
(Старокозацької об’єднаної територіальної громади): сіл Старокозаче, Козацьке; Мологівської 
сільської ради (Мологівської об’єднаної територіальної громади): села Молога; села Семенівки 
Семенівської сільської ради та села Удобне Білгород-Дністровського району Одеської області, під 
розміщення комплексу споруд вітроелектростанції потужністю 150 МВт», розроблений ТОВ 
Проектним бюро «Базис», 2018 р. 

 «Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань для розробки 
проектної документації будівництва Дністровської ВЕС у Білгород-Дністровському районі Одеської 
області. 5 свердловин. 11/01-18-А-ІГ-ТЗ», підготовлений ТОВ «ДЕСНО», 2018 р. 

 «Моніторинг міграції птахів та кажанів восени, кормової активності кажанів у межах 
площадки Дністровської ВЕС» І етап (осінній період 2017 року), підготовлений Громадською 
екологічною організацією «Лагуна» за співробітництвом з Мелітопольським державним 
педагогічним університетом ім. Богдана Хмельницького, Азово-Чорноморською міжвідомчою 
орнітологічною станцією, Науково-дослідним інститутом біорізноманіття наземних та водних 
екосистем України ННЦ «Біорізноманіття». 

 «Моніторинг зимувальних орнітокомплексів та міграційні переміщення птахів у межах 
площадки Дністровської ВЕС», ІІ етап (зимовий період 2018 р.), підготовлений Громадською 
екологічною організацією «Лагуна» за співробітництвом з Мелітопольським державним 
педагогічним університетом ім. Богдана Хмельницького, Азово-Чорноморською міжвідомчою 
орнітологічною станцією, Науково-дослідним інститутом біорізноманіття наземних та водних 
екосистем України ННЦ «Біорізноманіття». 

 «Експертний висновок та науковий звіт з оцінки впливу будівництва та експлуатації 
площадки Дністровської ВЕС на природні комплекси довкілля, рослинність, сезонні орнітологічні 
комплекси та мігруючих птахів, кажанів за рекомендаціями Шотландського Фонду Природної 
Спадщини (Scottish Natural Heritage) та інших міжнародних документів у межах Білгород-
Дністровського району Одеської області», підготовленому Мелітопольським державним 
педагогічним університетом ім. Богдана Хмельницького, Громадською екологічною організацією 
«Лагуна», Азово-Чорноморською міжвідомчою орнітологічною станцією, Науково-дослідним 
інститутом біорізноманіття наземних та водних екосистем України ННЦ «Біорізноманіття». 

 Розпорядження Білгород-Дністровської районної державної адміністрації щодо 
розробки містобудівної документації від 23.03.2018р. №131/А-2018. 

 Меморандум про співпрацю і партнерство між Білгород-Дністровською районною 
державною адміністрацією Одеської області та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Дністровська вітроелектростанція» від 03.08.2018 р. 

 Меморандум про співпрацю і партнерство між Маяківською сільською об’єднаною 
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територіальною громадою від імені та в інтересах якої діє Маяківська сільська рада Біляєвського 
району Одеської області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дністровська 
вітроелектростанція» від 03.08.2018 р. 

 Меморандум про співпрацю і партнерство між Мологівською сільською об’єднаною 
територіальною громадою від імені та в інтересах якої діє Мологівська сільська рада Білгород-
Дністровського району Одеської області та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Дністровська вітроелектростанція» від 03.08.2018 р. 

 Меморандум про співпрацю і партнерство між Семенівською сільською радою 
Білгород-Дністровського району Одеської області та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Дністровська вітроелектростанція» від 03.08.2018 р. 

 Меморандум про співпрацю і партнерство між Старокозацькою сільською об’єднаною 
територіальною громадою від імені та в інтересах якої діє Старокозацька сільська рада Білгород-
Дністровського району Одеської області та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Дністровська вітроелектростанція» від 03.08.2018 р. 

 Лист Відділу містобудування та архітектури Білгород-Дністровської районної 
жержавної адміністрації Одеської області № 372 від 27.07.2018 р. щодо відповідності намірів 
розміщення комплексу споруд Дністровської ВЕС потужністю 150 МВт в Білгород-Дністровському 
районі Одеської області стратегічним положенням містобудівної докментації на регіональному рівні. 
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11. ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО (ЦЕНТРАЛЬНОГО) ОРГАНУ ПІСЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ НИМИ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Повідомлення про планову діяльність (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності 2018529881), що підлягає оцінці впливу на довкілля опубліковано в 
газетах (наведено у додатку): «Чорноморські новини»№ 46 (21956) від 31.04.18 р. та «Слово 
Придністров’я» № 22 від 31.04.18 р, а також розміщення на сайті Міністерства екології та природних 
ресурсів України http:// http://eia.menr.gov.ua/places/view/881 (від 30.05.2018 р.). 

Викопіювання з газет наведено на рис.11.1 та 11.2. 
 

 
 

Рисунок 11.1 – Викопіювання з газети «Слово Придністров’я» № 22 від 31.04.18 р. 
 

 
 

Рисунок 11.2 – Викопіювання з газети «Чорноморські новини»№ 46 (21956) від 31.04.18 р. 

http://eia.menr.gov.ua/places/view/881
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Також місцеве населення було поінфрмовано щодо намірів діяльності ТОВ «Дністровська 
ВЕС» шляхом розмішення «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля» на дошках оголошень у сільських радах. Матеріали фотофіксації розміщених Повідомлень 
наведені на рисунках 11.3-11.6. 

 

  
 

Рисунок 11.3 – Матеріали фотофіксації розмішення «Повідомлення про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля» на дошці оголошень у Старокозацькій сільській раді 
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Рисунок 11.4 – Матеріали фотофіксації розмішення «Повідомлення про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля» на дошці оголошень у с. Удобне 

 

  
 

Рисунок 11.5 – Матеріали фотофіксації розмішення «Повідомлення про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля» на дошці оголошень у Семенівській сільській раді 
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Рисунок 11.6 – Матеріали фотофіксації розмішення «Повідомлення про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля» на дошці оголошень у Мологівській сільській раді 
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У відповідності до п. 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» протягом 20 
робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому 
територіальному/центральному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

Слід зауважити, що по закінченню терміну можливості надання зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності – жодних зауваження і пропозиції до планованої діяльності не надходило. 
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12. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Формування системи моніторингу, оцінки та прогнозу стану біорізноманіття на територіях 
вітрових електростанцій у межах Азово-Чорноморського регіону вкрай важлива. Це пов’язано із 
наявністю на Азово-Чорноморському узбережжі України природних територій, які є не тільки 
резервуарами унікального біорізноманіття, але й підтримують численні популяції мігруючих птахів в 
масштабах Євразії та унікальні степові рослинні угруповання. Цей факт накладає суттєві обов’язки 
відносно визначення якісних оцінок комплексних змін у контрольованих екосистемах, охорони, 
моніторингу та управління компонентами природних комплексів як на природних, так і на 
техногенних територіях. 

Головним завданням проведення робіт з моніторингу ландшафтного та біологічного 
різноманіття є створення комплексної системи досліджень, узгодженої у просторі і часі з єдиним 
форматом системи моніторингових змін, що базується на природних територіальних одиницях 
(екосистеми, ландшафтно-біотопічні угруповання, трансформовані території) різного рангу та рівнях 
природних комплексів рослин і тварин. Стан різноманіття є одним з головних індикаторів, який 
забезпечує об’єктивну оцінку та напрями змін у природних комплексах.  

При подальшому впроваджені моніторингових робіт на технологічних площадках ВЕС 
необхідно розробити комплексні моніторингові програми (комплекс домінуючих природних 
компонентів) та спеціальні – видові (окремо рослинність, амфібії та плазуни, орнітологічні 
комплекси, рукокрилі), які будуть основою для проведення моніторингу на площадках. З 
урахуванням географічного розміщення, топоніміки територій, ландшафтно-біотопічних 
характеристик, близькості або віддаленості територій ПЗФ, стану біорізноманіття за рішенням 
дирекцій ВЕС визначаються пріоритети з впровадження першочергових моніторингових програм.  

На даний час Науковим центром «Біорізноманіття» МДПУ, Науково-дослідним інститутом 
біорізноманіття наземних та водних екосистем України МДПУ, Азово-Чорноморською міжвідомчою 
орнітологічною станцією Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України та МДПУ ім. Богдана 
Хмельницького та громадською екологічною організацією «Лагуна» у межах Азово-Чорноморського 
екологічного коридору проводяться моніторингові роботи, які дають можливість впровадити новітні 
науково-практичні розробки з оцінки впливів будівництва і експлуатації ВЕС на природні 
компоненти. Вони включають наступні авторські розробки: 

- методики розрахунку ступеня впливу та схеми формування прогностичної оцінки 
впливу будівництва і експлуатації ВЕС на сезонні комплекси птахів та міграції з урахуванням 
особливостей екологічної характеристики площадки та буферних зон, ландшафтної структури, фаз 
життєвих циклів птахів, сезонних особливостей їх поведінки «Method-prognosis-Birds» (авторське 
свідоцтво); 

- математична модель з програмним забезпеченням і комп’ютерним моделюванням 
оцінки впливу ВЕС на природні компоненти та комплекси на основі Веб-додатку «WebBirds» 
(авторське свідоцтво); 

- комплексна орнітологічна моніторингова програма, яка адаптована до площадок ВЕС; 
- пілотна комплексна моніторингова програма природних компонентів, яка адаптована до 

площадок ВЕС. 
Моніторингові роботи, які вже проводить Виконавець, дають можливість (за результатами 

досліджень) впровадження новітніх науково-практичних розробок, які своєю багатофакторністю 
перевищують аналоги в інших країнах. 

Це дає можливість розробки нового напряму комплексних дій, які забезпечують з одного боку 
виконання державного замовлення з розвитку вітроенергетики, а з другого – спрямовані на 
збереження природних комплексів та забезпечення мінімального впливу ВЕС шляхом організації та 
проведення моніторингу на площадках ВЕС з відповідною розробкою заходів менеджменту 
природних комплексів та мінімізації впливу площадок ВЕС. Ключовою технологічною основою є 
розробка мобільного WEB-додатку на основі серверного накопичення моніторингових даних з метою 
удосконалення та оперативності у технологічній ланцюзі: «польові дослідження – створення баз 
даних – комп’ютерна обробка моніторингових даних». А розробка математичної моделі з програмним 
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забезпеченням і комп’ютерним моделюванням оцінки впливу ВЕС на основі моніторингу сезонних 
орнітологічних та інших природних комплексів дасть можливість представлення об’єктивної 
експертної оцінки для подальшої розробки менеджмент-планів та механізмів мінімізації 
антропогенних впливів на природні компоненти. 

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 площадок ВЕС, є обов’язковим. 
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13. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ. ІНФОРМАЦІЯ, РОЗРАХОВАНА НА 

ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 

Планована дільність полягає у будівництві і експлуатації Дністровської Вітроелектростанції 
(Дністровської ВЕС) загальною встановленою потужністю 150 МВт та внутрішніх ліній 
електропередачі в межах вітрополя ВЕС. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок 
місцевого відновлюваного джерела енергії – вітру, орієнтовний термін експлуатації ВЕС – 25 років 
(може бути продовжений в залежності від технічних характеристик обраного типу основного 
обладнання ВЕС). 

Будівництво Дністровської ВЕС планується в Білгород-Дністровському районі Одеської 
області за межами населених пунктів с. Старокозаче, с. Козацьке Старокозацької сільської ради 
(Старокозацької ОТГ), с. Молога Мологівської сільської ради (Мологівської ОТГ), с.Семенівки 
Семенівської сільської ради та с. Удобне Маяківської сільської ради (Маяківської ОТГ).   

Плановане цільове призначення земель – 14.01 «розміщення, будівництво, експлуатація та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій». 

Метою будівництва запланованої Дністровської ВЕС в Білгород-Дністровському районі є 
вироблення електроенергії̈ для надійного енергозабезпечення півдня Одеської області України та 
зменшення залежності півдня Одеської області України від зовнішніх джерел енергії̈. 

Одеська область, а особливо її південна частина, не має достатньої потужності генерації 
електроенергії з власних джерел, еквівалентної рівню споживання електроенергії 
домогосподарствами, комунально-побутовими та промисловими споживачами. Південь Одеської 
області не можна назвати енергонезалежним. На всій області є лише одна традиційна електростанція 
- Одеська ТЕЦ. Зараз вона має потужності менше 32 МВт, і не здатна задовольнити споживчі потреби 
навіть одного району Одеси, а там більше - області. Крім того, Одеська ТЕЦ виробляє 
електроенергію лише в період опалювального сезону. Одеса і велика частина півдня області 
отримують електроенергію, в основному, від Південноукраїнської АЕС. Південно-західні райони 
Одеської області живляться від Молдавської ГРЕС, розташованої на території невизнаного 
Придністров'я і російської компанії «Інтер РАО ЄЕС». Щоб забезпечити південь Одеської області 
безперебійними джерелами енергопостачання, в регіоні шукають альтернативні джерела генерації 
електроенергії. 

Оскільки Одеська область має великий потенціал для вітроелектростанцій, особливо в 
Білгород-Дністровському районі, в якому наразі відсутні ВЕС, прийнято рішення оцінки впливів на 
довкілля щодо розміщення Дністровської ВЕС загальною потужністю 150 МВт. Наміри реалізації 
проекту відповідають Розпорядженню Кабінету Міністрів України від 25.11.2015р. №1228-р «Про 
Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року», Розпорядженню Кабінету 
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 902-р «Про Національний план дій з відновлюваної 
енергетики на період до 2020 року», Розпорядженню Кабінету Міністрів України від 17.12.08р. 
№1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів», 
Закону України № 514-VIII від 04.06.2015р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії». 

Реалізація проектних рішень ТОВ «Дністровська вітроелектростанція» з виробництва 
електроенергії за рахунок вітру (будівництво та експлуатація ВЕС) дозволить покращити стан 
навколишнього природного середовища в цілому за рахунок скорочення викидів парникових газів у 
атмосферу, забезпечити регіон півдня Одеської області «зеленою», екологічно безпечною з точки зору 
забруднення довкілля електроенергією, створити нові робочі місця й завести прямі інвестиції в 
місцеву економіку для багатопланового розвитку регіону. 

Основним обладнанням для даного проекту є вітрові турбіни. Вітроустановки мають 
відповідні сертифікати якості по міжнародним стандартам ISO 9001 та IЕС 61400-12-1. В рамках 
реалізації проекту передбачається встановлення, в залежності від виробника обладнання від 38 до 60 
сучасних вітротурбін (ВЕУ) одиничною потужністю від 2,5 МВт до 4,0 МВт. 

Сумарна встановлена потужність Дністровської вітроелектростанції складатиме 150 МВт. 
Загальна площа території з ВЕУ та ПС ВЕС складатиме до 24,1 га. Річна потреба ВЕС в воді – до 
108м3. Власна річна потреба в електроенергії – до 8 000 МВт*год. Тривалість будівництва – близька 
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22 місяців. Висоти башт ВЕУ, що розглядаються Інвестором, в місці розміщення гондоли становлять 
від 112 м до 134 м, в залежності від виробника обладнання. Діаметри роторів ВЕУ, що розглядаються 
Інвестором, становлять від 110 м до 137 м, в залежності від виробника обладнання. Щорічна 
генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 525 000 МВт*год. 

Відповідно до проведеної оцінки впливу на довкілля щодо будівництва та експлуатації 
Дністровської ВЕС слід зазначити, що потенційні впливи на довкілля (повітряне середовище, 
геологічне середовище та грунти, водне середовище, фізичні впливи, техногенні та соціальні впливи) 
очікуються в межах норми.  

В рамках проектування Дністровської ВЕС Мелітопольським державним педагогічним 
університетом ім. Богдана Хмельницького, Громадською екологічною організацією «Лагуна», Азово-
Чорноморською міжвідомчою орнітологічною станцією, Науково-дослідним інститутом 
біорізноманіття наземних та водних екосистем України ННЦ «Біорізноманіття» були проведені 
дослідження з оцінки впливу будівництва та експлуатації площадки Дністровської ВЕС на природні 
комплекси довкілля, рослинність, сезонні орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, кажанів за 
рекомендаціями Шотландського Фонду Природної Спадщини (Scottish Natural Heritage) та інших 
міжнародних документів у межах Білгород-Дністровського району Одеської області. Відповідно до 
проведених досліджень сформовані загальні висновки, щодо потенційного впливу на природні 
комплекси довкілля: 

 проектна територія розташована поза межами ділянок з ендемічними видами та 
критично-важливими екосистемами. Згідно даних Фонду Партнерства щодо Критичних Екосистем 
(The Critical Ecosystem Partnership Fund, CEPF), територія України взагалі не має подібних ділянок; 

 обстеження зони майбутнього будівництва, та аналіз стану існуючих ентомокомплексів 
показали, що, з точки зору збереження біорізноманіття та сталої чисельності популяцій комах, 
негативні наслідки будуть мінімальними, а при професійному, та вчасному здійсненні біотехнічних 
заходів з мінімізації, та компенсації можливих втрат, вони можуть бути практично повністю 
знівельовані. З ентомологічної точки зору принципових заперечень проти будівництва Білгород-
Дністровської ВЕС не виникає. Але, таке будівництво можливе лише за умови додержання 
запропонованих природоохоронних заходів і рекомендацій, з подальшим проведенням 
моніторингових робіт; 

 в районі передбаченого будівництва ВЕС рідкісних та зникаючих видів амфібій та 
рептилій немає; 

 за результататами зазначених досліджень та аналізу відомостей, отриманих іншими 
вченими, можна зробити висновок, що місце для будівництва ВЕС обране цілком вдало. 
Розташування та функціонування вітрових турбін суттєво не вплине на теріофауну та чисельність 
ссавців регіону. Більш того, відновлення степових ценозів, яке обов’язково відбудеться на місці 
колишніх агроценозів, має сприяти зростанню чисельності зайця-русака, деяких хижаків та гризунів; 

 за результатами орнітологічного моніторину 2017-2018 років слід зазнаити: 
- за період осінніх спостережень всього зареєстровано 17412 ос. птахів, які належали 8 

таксономічним рядам. Осінні дослідження показали присутність в результатах обліків 4 
видів птахів, які є фігурантами Червоної книги України, загальною чисельністю 4 ос., 
або 0,02% від загальної чисельності. Загальна картина використовування птахами 
різних висотних інтервалів говоре про те, що 92,9 % всього орнітокомплексу восени 
2017 р. зареєстрована на висотах до 50 м, що безпечно з точки зору можливості 
потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів. В цілому, можна констатувати 
низький вплив проектованого вітропарку на птахів під час осінньої міграції 2018 р. 

- видове різноманіття для усіх зустрінутих птахів взимку 2018 р. сягало 37 видів. Всього 
зареєстровано 3205 ос. Під час маршрутних обліків та спостережень на ПС було 
обліковано 3 види птахів Червоної книги України – лунь польовий (Circus cyaneus), 
канюк степовий (Buteo rufinus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla)у кількості 5 ос. 
Діапазон небезпечних висот від 26 до 200 м використовували лише 1,51% птахів, що 
оцінено науковцями, як низький рівень впливу. В цілому, можна констатувати низький 
вплив проектованого вітропарку на птахів під час зимівлі 2018 р. 

- навесні 2018 р. на проектованій Дністровській ВЕС облікований 31 видів птахів 
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чисельністю 3325 ос. Територією вітропарку здійснювали міграційні переміщення 2062 
ос., більша частина з яких (2045 ос., або 99,17%), використовувала безпечні висоти до 
50 м. Лише 17 ос. (0,83%) займали інтервал обертання вітроколеса, що підчас сезонних 
міграцій є звичною картиною для даної території. Серед зареєстрованих птахів було 
тільки 2 представники Червоної книги України – лунь польовий – Circus cyaneus та 
кулик-сорока – Haematopus ostralegus, яких ми спостерігали в кількості 2 ос. Рідкісні 
птахи обирали безпечні висоти прольоту. В цілому, можна констатувати низький вплив 
проектованого вітропарку на птахів під час весняної міграції 2018 р. 

- у гніздовий період територією вітропарку здійснювали міграційні переміщення 906 ос 
птахів., всі вони обирали безпечні висоти до 25 м., що під час гніздового періоду є 
звичною картиною для даної території. Серед зареєстрованих птахів було тільки 2 
представники Червоної книги України – совка Otus scops та сиворакша Coracias 
garrulus, які спостерігались в кількості 13 ос. Рідкісні птахи також обирали безпечні 
висоти прольоту. В цілому, можна констатувати низький вплив проектованого 
вітропарку на птахів під час гніздування у 2018 р.; 

 оскільки територія майданчика ВЕС представлена виключно антропогенними типами 
біотопів (с/г угіддя, перелоги), то створення незначної за площею інфраструктури території 
площадки ВЕС не стане загрозливим для кормових переміщень кажанів та птахів, оскільки більша 
частина території ВЕС залишається без змін. Негативний вплив на кажанів та орнітофауну низький. 

Будівництво та експлуатація запропонованої ВЕС буде надавати позитивний вплив на місцеву 
економіку через зайнятість місцевого населення під час будівництва, а також в більш довгостроковій 
перспективі - у вигляді орендної плати за земельні ділянки і податкових надходжень до місцевого 
бюджету, плати за послуги місцевих комунальних служб, і зайнятості технічного обслуговуючого 
персоналу. Проект будівництва Дністровської ВЕС передбачає залучення значних інвестицій в 
економіку Білгород-Дністровського району Одеської області. Ніякого примусового переселення не 
очікується. Ні на одному з етапів Проекту не передбачено використання дитячої чи примусової праці. 
Реалізація Проекту є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України 
в цілому. 
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318 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 



№ 1004300210 Стор. 1 з 5 

ВИТЯГ 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 08.08.2018 за 
№ 1004300210 станом на 08.08.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ:  41360742 

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІСТРОВСЬКА 

ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ", ТОВ "ДНІСТРОВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ" 

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 
наявності: 
"DNISTER WINDFARM" LIMITED LIABILITY COMPANY, "DNISTER WINDFARM" LLC 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
41360742 

Організаційно-правова форма: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, 
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків: 
відомості відсутні 

Місцезнаходження юридичної особи: 
04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУДИНОК 

37-41, 3-Й ПОВЕРХ 
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Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із 
засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник 
– фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 
особи, якщо засновник – юридична особа: 
"ДНІСТЕР ВІНДФАРМ ХОЛДІНГ ЛТД", індекс ТЕНАРУ, 4, АГІОС ДЕМЕТІОС, 2360, 

НІКОСІЯ, КІПР, розмір внеску до статутного фонду - 9990.00 грн.; "ФОНД 

1 ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ", індекс 1201 ВУЛИЦЯ ОРЕНДЖ, 

НОМЕР 600, ВІЛМІНГТОН, ДЕЛАВЕР 19801, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, розмір 

внеску до статутного фонду - 10.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК 

(КОНТРОЛЕР) - ГІШ ПІТЕР ЕНТОНІ, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 47 ВЕЙК РОБІН 

РОУД, СЕТБЕРІ, НЬЮ-ЙОРК, США 

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про 
дату закінчення його формування: 
10000.00 грн. 

Види діяльності: 
35.11 Виробництво електроенергії, 35.12 Передача електроенергії, 

35.13 Розподілення електроенергії 

Відомості про органи управління юридичної особи: 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи: 
ГРИЩЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ - керівник 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань": 
29.05.2017, 1 068 102 0000 046204 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань": 
відомості відсутні 
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Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення: 
відомості відсутні 

Назва установчого документа: 
модельний статут 

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі 
модельного статуту: 
Діє на підставі модельного статуту 

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження 
відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код 
відомості відсутні 

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, 
санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора: 
відомості відсутні  

Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення: 
відомості відсутні  

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом 
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення 
кредиторами своїх вимог: 
відомості відсутні 

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення: 
відомості відсутні  

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, 
підстава для його внесення: 
відомості відсутні  

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: 
відомості відсутні 

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження 
юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди: 
відомості відсутні 
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Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного 
уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
відомості відсутні 

Місцезнаходження реєстраційної справи: 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України: 
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди 
органів статистики,  Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку: 
30.05.2017, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000  

29.05.2017, 265017150392, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, 39561761 

(дані про взяття на облік як платника податків)  

29.05.2017, 10000000936056, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, 39561761 

(дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)  

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв’язку 

з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням 

адміністративної реформи"  

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного 
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові посадової особи, яка підписала документ: 
відомості відсутні 

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, 
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до 
статистичної методології за підсумками діяльності за рік: 
35.11 Виробництво електроенергії 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 
10000000936056 
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Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем 
попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи: 
відомості відсутні 

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою: 
+0380986073782 

Дані про реєстраційні дії: 
Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; 

29.05.2017 10681020000046204; Таран Олена Миколаївна; Голосіївська 

районна в місті Києві державна адміністрація  

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 

24.10.2017 10681050001046204; Якушева Євгенія Анатоліївна; Приватний 

нотаріус Якушева Є.А.; зміна складу або інформації про засновників  

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 

змінами в установчих документах; 15.11.2017 10681070002046204; 

Антощенко Ганна Леонідівна; Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація; зміна складу або інформації про засновників  

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 

змінами в установчих документах; 20.12.2017 10681070003046204; Шентак 

Людмила Віталіївна; Шевченківська районна в місті Києві державна 

адміністрація; зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної 

особи  

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 

змінами в установчих документах; 23.01.2018 10741070004072552; 

Антощенко Ганна Леонідівна; Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація; зміна додаткової інформації  

Номер, дата та час формування витягу: 
1004300210, 08.08.2018 16:30:32 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація. 

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні 
документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу 
може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/. 

https://usr.minjust.gov.ua/
















































































Результати розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин при будівництві ІІ та ІІІ
пускового комплексу

(будівельний майданчик з північної сторони вітрополя)



ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень
міста міста самого жаркого

місяця,
град. С

самого
холодного

місяця,
град. С

швидкість вітру,
м/с

коеф. страт.
атмосфери

північним
напрямком і віссю

OX, град.

міста,
кв. км

конц. в точці
(у долях ГДК)

1 Одеська
обл.,Білгород-Дністровський район

25,5 -1,2 3,9 200 1852 1

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка)

Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат
міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту,

град.
1 1 Дністровська ВЕС

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код
міста

Код
пром.
майд.

Код
дже-
рела

Найменуванн
я джерела

Код моделі
або кут між
віссю OX і
довжиною

площадного

Коеф.
рельєфу

Коорд. точкового або
початку лінійного

джерела або центру
симетрії площадного

Коорд. кінця лінійного
або довжина та

ширина площадного
чи точкового з прямок.

гирлом

Висота
джерела,

м

Діаметр точкового або
площадного 2-го типу
чи швидкість виходу

ПГВС(Wo) для
лінійного, (для

Витрата ПГВС,
(для площ. 1-го

типу - 0)

Температура
ПГВС

(град. C)

Клас
небезпеки

джерела X1, м Y1, м X2, м Y2, м площ. 1-го типу - 0)
1 1 1

Неорганізован
е

160 1 580,5 1768,5 918 105 2 25,5 5

ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела

Код міста Код пром.
майд.

Код
джерела

Код
речовини

Сумарний викид
т/рік

Коеф. упоряд.
осідання

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру

речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек
1 1 1 01003

-------
123

1 0,04475

01104
-------
143

1 0,0053

03000
-------
2907

1 ,4087

03004
-------

1 ,413



328
04001
-------
301

1 1,8029

05001
-------
330

1 0,298

06000
-------
337

1 3,127

11000
-------
2754

1 0,5053

16000
-------
343

1 0,00366

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин

Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд.
осідання

01003
-------
123

Залізо та його сполуки (у
перерахунку на залізо)

0,04 1

01104
-------
143

Манган та його сполуки (у
перерахунку на манган)

0,01 1

03000
-------
2907

Речовини у вигляді
суспендованих твердих
частинок (мікро-частинки та
волокна)

0,15 1

03004
-------
328

Сажа 0,15 1

04001
-------
301

Оксиди азоту (у перерахунку на
діоксид азоту [NO + NO2])

0,2 1

05001
-------
330

Сірки діоксид 0,5 1

06000
-------
337

Оксид вуглецю 5 1

11000 Неметанові легкі органічні 1 1



-------
2754

сполуки (НМЛОС)

16000
-------
343

Фтор та його сполуки (у
перерахунку на фтор)

0,03 1

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин

Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт
групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.
31 04001

-------
301

05001
-------
330

1

ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту
спостереження

Конц.
(у долях ГДК)

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам

X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ
1 01003

-------
123

a 0,4

01104
-------
143

a 0,4

03000
-------
2907

a 0,4

03004
-------
328

a 0,4

04001
-------
301

a 0,4

05001
-------
330

a 0,4

06000
-------
337

a 0,4

11000
-------
2754

a 0,4

16000
-------

a 0,4



343



Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика
1 Дністровська ВЕС

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин.

Код р-ни Найменування речовини
01003
-------
123

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

01104
-------
143

Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

03000
-------
2907

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікро-частинки та волокна)

03004
-------
328

Сажа

04001
-------
301

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO +
NO2])

05001
-------
330

Сірки діоксид

06000
-------
337

Оксид вуглецю

11000
-------
2754

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

16000
-------
343

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)



Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій.

Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт
групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.
31 04001

-------
301

05001
-------
330

1

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків.

N Коорд. центра сим. Довжина,
м

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн.
вісі OX загальної

Ознака

п/п X, м Y, м вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони
1 1200 1200 2000 2000 100 100

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок.

Найменування
міста

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в
долях (Umc)

Крок перебору
небезпечних

напрям.

Фікс.
напр.

К-ість
найб.

Число
макс.

Ознака
обчис.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону
1. Одеська

обл.,Білгород-
Дністровський

район

0,5 1 1,5 5 5 1



Результати розрахунку
Концентрації у заданих точках

1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,018231 0,455774 232,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,018067 0,451669 225,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,018900 0,472500 227,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,019582 0,489542 229,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,022863 0,571582 224,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,021048 0,526204 267,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,024982 0,624562 254,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,025649 0,641231 149,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,031511 0,787774 51,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,004264 0,426423 232,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,004245 0,424478 225,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,004343 0,434347 227,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,004424 0,442420 229,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,004813 0,481286 224,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,004598 0,459788 267,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,005064 0,506385 254,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,005143 0,514281 149,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,005837 0,583705 51,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

3000 / 2907  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,072463 0,483090 232,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,071546 0,476975 225,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,076201 0,508008 227,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,080009 0,533396 229,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,098342 0,655616 224,00 1,00 1 100,00 0,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,088202 0,588013 267,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,110181 0,734543 254,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,113906 0,759375 149,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,146653 0,977689 51,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

3004 / 328  Сажа



Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,072463 0,483090 232,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,071546 0,476975 225,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,076201 0,508008 227,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,080009 0,533396 229,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,098342 0,655616 224,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,088202 0,588013 267,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,110181 0,734543 254,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,113906 0,759375 149,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,146653 0,977689 51,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,094956 0,474781 232,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,093856 0,469278 225,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,099441 0,497207 227,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,104011 0,520057 229,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,126011 0,630055 224,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 0,00 ,00
543 1395 0,113842 0,569212 267,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,140218 0,701089 254,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,144688 0,723438 149,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,183984 0,919920 51,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5001 / 330  Сірки діоксид

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,214856 0,429713 232,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,213763 0,427526 225,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,219312 0,438624 227,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,223851 0,447702 229,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,245704 0,491408 224,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,233617 0,467234 267,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,259816 0,519633 254,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,264256 0,528513 149,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,303291 0,606582 51,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

6000 / 337  Оксид вуглецю

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 2,155893 0,431179 232,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 2,144421 0,428884 225,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 2,202645 0,440529 227,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 2,250278 0,450056 229,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00



1199 1275 2,479587 0,495917 224,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 2,352751 0,470550 267,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 2,627670 0,525534 254,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 2,674260 0,534852 149,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 3,083860 0,616772 51,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,425191 0,425191 232,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,423337 0,423337 225,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,432746 0,432746 227,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,440443 0,440443 229,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,477498 0,477498 224,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,457002 0,457002 267,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,501427 0,501427 254,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,508955 0,508955 149,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,575144 0,575144 51,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

16000 / 343  Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,012182 0,406082 232,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,012169 0,405635 225,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,012237 0,407906 227,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,012293 0,409765 229,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,012561 0,418711 224,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,012413 0,413763 267,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,012735 0,424489 254,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,012789 0,426306 149,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,013269 0,442287 51,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Група сумації 31

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,00E+000 0,104494 232,00 1,00 1 58,29 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,00E+000 0,096804 225,00 1,00 1 58,29 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,00E+000 0,135831 227,00 1,00 1 58,29 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,00E+000 0,167759 229,00 1,00 1 58,29 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,00E+000 0,321463 224,00 1,00 1 58,29 ,00 ,00 0,00 ,00
543 1395 0,00E+000 0,236446 267,00 0,50 1 58,29 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,00E+000 0,420721 254,00 0,50 1 58,29 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,00E+000 0,451950 149,00 0,50 1 58,29 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,00E+000 0,726502 51,00 1,00 1 58,29 ,00 ,00 ,00 ,00

























Результати розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин при будівництві І та ІІІ
пускового комплексу

(будівельний майданчик в центрі вітрополя)



ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень
міста міста самого жаркого

місяця,
град. С

самого
холодного

місяця,
град. С

швидкість вітру,
м/с

коеф. страт.
атмосфери

північним
напрямком і віссю

OX, град.

міста,
кв. км

конц. в точці
(у долях ГДК)

1 Одеська
обл.,Білгород-Дністровський район

25,5 -1,2 3,9 200 1852 1

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка)

Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат
міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту,

град.
1 1 Дністровська ВЕС

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код
міста

Код
пром.
майд.

Код
дже-
рела

Найменуванн
я джерела

Код моделі
або кут між
віссю OX і
довжиною

площадного

Коеф.
рельєфу

Коорд. точкового або
початку лінійного

джерела або центру
симетрії площадного

Коорд. кінця лінійного
або довжина та

ширина площадного
чи точкового з прямок.

гирлом

Висота
джерела,

м

Діаметр точкового або
площадного 2-го типу
чи швидкість виходу

ПГВС(Wo) для
лінійного, (для

Витрата ПГВС,
(для площ. 1-го

типу - 0)

Температура
ПГВС

(град. C)

Клас
небезпеки

джерела X1, м Y1, м X2, м Y2, м площ. 1-го типу - 0)
1 1 1

Неорганізован
е

110 1 1048,5 1155 565,5 505,5 2 25,5 5

ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела

Код міста Код пром.
майд.

Код
джерела

Код
речовини

Сумарний викид
т/рік

Коеф. упоряд.
осідання

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру

речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек
1 1 1 01003

-------
123

1 ,04475

01104
-------
143

1 0,0053

03000
-------
2907

1 0,4087

03004
-------

1 0,413



328
04001
-------
301

1 1,8029

05001
-------
330

1 0,298

06000
-------
337

1 3,127

11000
-------
2754

1 0,5053

16000
-------
343

1 0,00366

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин

Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд.
осідання

01003
-------
123

Залізо та його сполуки (у
перерахунку на залізо)

0,04 1

01104
-------
143

Манган та його сполуки (у
перерахунку на манган)

0,01 1

03000
-------
2907

Речовини у вигляді
суспендованих твердих
частинок (мікро-частинки та
волокна)

0,15 1

03004
-------
328

Сажа 0,15 1

04001
-------
301

Оксиди азоту (у перерахунку на
діоксид азоту [NO + NO2])

0,2 1

05001
-------
330

Сірки діоксид 0,5 1

06000
-------
337

Оксид вуглецю 5 1

11000
-------

Неметанові легкі органічні
сполуки (НМЛОС)

1 1



2754
16000
-------
343

Фтор та його сполуки (у
перерахунку на фтор)

0,03 1

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин

Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт
групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.
31 04001

-------
301

05001
-------
330

1

ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту
спостереження

Конц.
(у долях ГДК)

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам

X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ
1 1003

-------
123

a 0,4

01104
-------
143

a 0,4

03000
-------
2907

a 0,4

03004
-------
328

a 0,4

04001
-------
301

a 0,4

05001
-------
330

a 0,4

06000
-------
337

a 0,4

11000
-------
2754

a 0,4

16000
-------
343

a 0,4



Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика
1 Дністровська ВЕС

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин.

Код р-ни Найменування речовини
01003
-------
123

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

01104
-------
143

Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

03000
-------
2907

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікро-частинки та волокна)

03004
-------
328

Сажа

04001
-------
301

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO +
NO2])

05001
-------
330

Сірки діоксид

06000
-------
337

Оксид вуглецю

11000
-------
2754

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

16000
-------
343

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

Завдання на розрахунок.



ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій.

Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт
групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.
31 04001

-------
301

05001
-------
330

1

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків.

N Коорд. центра сим. Довжина,
м

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн.
вісі OX загальної

Ознака

п/п X, м Y, м вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони
1 1200 1200 2000 2000 100 100

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок.

Найменування
міста

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в
долях (Umc)

Крок перебору
небезпечних

напрям.

Фікс.
напр.

К-ість
найб.

Число
макс.

Ознака
обчис.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону
1. Одеська

обл.,Білгород-
Дністровський

район

0,5 1 1,5 5 5 1



Результати розрахунку

Концентрації у заданих точках

1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,016795 0,419867 230,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,016690 0,417240 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,017148 0,428695 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,017743 0,443577 222,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,022547 0,563683 97,00 1,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,017743 0,443577 24,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,018307 0,457680 61,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,017260 0,431491 73,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,017036 0,425892 54,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,004421 0,442117 230,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,004365 0,436549 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,004608 0,460834 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,004924 0,492384 222,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,007470 0,747007 97,00 1,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,004924 0,492383 24,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,005223 0,522283 61,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,004668 0,466761 73,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,004549 0,454890 54,00 1,00 1 100,00 ,00 0,00 ,00 ,00

3000 / 2907  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,067947 0,452977 230,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,066896 0,445974 220,00 1,00 1 100,00 0,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,071478 0,476521 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,077431 0,516206 222,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,125473 0,836487 97,00 1,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,077431 0,516204 24,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,083072 0,553815 61,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,072596 0,483976 73,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,070357 0,469044 54,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

3004 / 328  Сажа

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%



1854 188 0,067947 0,452977 230,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,066896 0,445974 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,071478 0,476521 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,077431 0,516206 222,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,125473 0,836487 97,00 1,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,077431 0,516204 24,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,083072 0,553815 61,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,072596 0,483976 73,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,070357 0,469044 54,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,091920 0,459600 230,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,090344 0,451721 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,097217 0,486086 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,106146 0,530732 222,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,178210 0,891048 97,00 1,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,106146 0,530730 24,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,114608 0,573041 61,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,098895 0,494473 73,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,095535 0,477675 54,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5001 / 330  Сірки діоксид

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,223681 0,447362 230,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,220550 0,441101 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,234205 0,468410 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,251944 0,503888 222,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,395110 0,790219 97,00 1,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,251943 0,503887 24,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,268755 0,537510 61,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,237537 0,475074 73,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,230863 0,461726 54,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

6000 / 337  Оксид вуглецю

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 2,248491 0,449698 230,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 2,215641 0,443128 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 2,358922 0,471784 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 2,545065 0,509013 222,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 4,047343 0,809469 97,00 1,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 2,545057 0,509011 24,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 2,721468 0,544294 61,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00



846 1851 2,393887 0,478777 73,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 2,323852 0,464770 54,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,440154 0,440154 230,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 0 ,00 ,00
2160 218 0,434846 0,434846 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,457999 0,457999 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,488078 0,488078 222,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,730835 0,730835 97,00 1,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,488077 0,488077 24,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,516584 0,516584 61,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,463649 0,463649 73,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,452332 0,452332 54,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

16000 / 343  Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,012291 0,409695 230,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,012252 0,408413 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,012420 0,414003 220,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,012638 0,421266 222,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,014396 0,479877 97,00 1,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,012638 0,421265 24,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,012844 0,428148 61,00 0,50 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,012461 0,415368 73,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,012379 0,412635 54,00 1,00 1 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Група сумації 31

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,00E+000 0,106961 230,00 1,00 1 64,22 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,00E+000 0,092821 220,00 1,00 1 64,22 ,00 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,00E+000 0,154496 220,00 1,00 1 64,22 ,00 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,00E+000 0,234620 222,00 1,00 1 64,22 ,00 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,00E+000 0,881267 97,00 1,50 1 64,22 ,00 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,00E+000 0,234617 24,00 1,00 1 64,22 ,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,00E+000 0,310552 61,00 0,50 1 64,22 ,00 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,00E+000 0,169547 73,00 1,00 1 64,22 ,00 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,00E+000 0,139400 54,00 1,00 1 64,22 ,00 ,00 ,00 ,00

























Результати розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин при будівництві ІІ та ІІІ
пускового комплексу

(будівельний майданчик на півдні вітрополя)



ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень
міста міста самого жаркого

місяця,
град. С

самого
холодного

місяця,
град. С

швидкість вітру,
м/с

коеф. страт.
атмосфери

північним
напрямком і віссю

OX, град.

міста,
кв. км

конц. в точці
(у долях ГДК)

1 Одеська
обл.,Білгород-Дністровський район

25,5 -1,2 3,9 200 1852 1

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка)

Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат
міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту,

град.
1 1 Дністровська ВЕС

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код
міста

Код
пром.
майд.

Код
дже-
рела

Найменуванн
я джерела

Код моделі
або кут між
віссю OX і
довжиною

площадного

Коеф.
рельєфу

Коорд. точкового або
початку лінійного

джерела або центру
симетрії площадного

Коорд. кінця лінійного
або довжина та

ширина площадного
чи точкового з прямок.

гирлом

Висота
джерела,

м

Діаметр точкового або
площадного 2-го типу
чи швидкість виходу

ПГВС(Wo) для
лінійного, (для

Витрата ПГВС,
(для площ. 1-го

типу - 0)

Температура
ПГВС

(град. C)

Клас
небезпеки

джерела X1, м Y1, м X2, м Y2, м площ. 1-го типу - 0)
1 1 1

Неорганізован
е

135 1 1633,5 369 450 423 2 25,5 5

2
Неорганізован
е

135 1 1906,5 16,5 450 81 2 25,5 5

ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела

Код міста Код пром.
майд.

Код
джерела

Код
речовини

Сумарний викид
т/рік

Коеф. упоряд.
осідання

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру

речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек
1 1 1 01003

-------
123

1 0,02238

01104
-------
143

1 0,00265

03000
-------

1 0,2044



2907
03004
-------
328

1 0,2065

04001
-------
301

1 0,90145

05001
-------
330

1 0,149

06000
-------
337

1 1,5635

11000
-------
2754

1 0,2527

16000
-------
343

1 0,00183

2 01003
-------
123

1 0,02238

01104
-------
143

1 0,00265

03000
-------
2907

1 0,2044

03004
-------
328

1 0,2065

04001
-------
301

1 0,90145

05001
-------
330

1 0,149

06000
-------
337

1 1,5635

11000
-------
2754

1 0,2527

16000
-------
343

1 0,00183



ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин

Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд.
осідання

01003
-------
123

Залізо та його сполуки (у
перерахунку на залізо)

0,04 1

01104
-------
143

Манган та його сполуки (у
перерахунку на манган)

0,01 1

03000
-------
2907

Речовини у вигляді
суспендованих твердих
частинок (мікро-частинки та
волокна)

0,15 1

03004
-------
328

Сажа 0,15 1

04001
-------
301

Оксиди азоту (у перерахунку на
діоксид азоту [NO + NO2])

0,2 1

05001
-------
330

Сірки діоксид 0,5 1

06000
-------
337

Оксид вуглецю 5 1

11000
-------
2754

Неметанові легкі органічні
сполуки (НМЛОС)

1 1

16000
-------
343

Фтор та його сполуки (у
перерахунку на фтор)

0,03 1

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин

Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт
групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.
31 04001

-------
301

05001
-------
330

1



ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту
спостереження

Конц.
(у долях ГДК)

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам

X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ
1 01003

-------
123

a 0,4

01104
-------
143

a 0,4

03000
-------
2907

a 0,4

03004
-------
328

a 0,4

04001
-------
301

a 0,4

05001
-------
330

a 0,4

06000
-------
337

a 0,4

11000
-------
2754

a 0,4

16000
-------
343

a 0,4



Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика
1 Дністровська ВЕС

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин.

Код р-ни Найменування речовини
01003
-------
123

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

01104
-------
143

Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

03000
-------
2907

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікро-частинки та волокна)

03004
-------
328

Сажа

04001
-------
301

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO +
NO2])

05001
-------
330

Сірки діоксид

06000
-------
337

Оксид вуглецю

11000
-------
2754

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

16000
-------
343

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)



Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій.

Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт
групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.
31 04001

-------
301

05001
-------
330

1

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків.

N Коорд. центра сим. Довжина,
м

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн.
вісі OX загальної

Ознака

п/п X, м Y, м вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони
1 1200 1200 2000 2000 100 100

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок.

Найменування
міста

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в
долях (Umc)

Крок перебору
небезпечних

напрям.

Фікс.
напр.

К-ість
найб.

Число
макс.

Ознака
обчис.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону
1. Одеська

обл.,Білгород-
Дністровський

район

0,5 1 1,5 5 5 1



Результати розрахунку

Концентрації у заданих точках

1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,032996 0,824891 85,00 0,50 2 100,00 1 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,021441 0,536015 146,00 0,50 2 96,29 1 3,71 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,027850 0,696247 81,00 1,00 1 67,20 2 32,80 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,023651 0,591280 64,00 1,00 1 61,73 2 38,27 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,019961 0,499018 63,00 1,00 1 57,95 2 42,05 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,018749 0,468727 44,00 1,00 1 56,07 2 43,93 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,019023 0,475581 54,00 1,00 1 56,53 2 43,47 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,018460 0,461502 61,00 1,00 1 55,52 2 44,48 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,018164 0,454094 53,00 1,00 1 54,97 2 45,03 ,00 ,00 ,00

1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,006012 0,601244 85,00 0,50 2 100,00 1 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,004644 0,464422 146,00 0,50 2 96,29 1 3,71 ,00 ,00 0 ,00
1701 612 0,005403 0,540314 81,00 1,00 1 67,20 2 32,80 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,004906 0,490597 64,00 1,00 1 61,73 2 38,27 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,004469 0,446899 63,00 1,00 1 57,95 2 42,05 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,004326 0,432552 44,00 1,00 1 56,07 2 43,93 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,004358 0,435798 54,00 1,00 1 56,53 2 43,47 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,004291 0,429129 61,00 1,00 1 55,52 2 44,48 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,004256 0,425621 53,00 1,00 1 54,97 2 45,03 ,00 ,00 ,00

3000 / 2907  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,135941 0,906274 85,00 0,50 2 100,00 1 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,084310 0,562068 146,00 0,50 2 96,29 1 3,71 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,112949 0,752991 81,00 1,00 1 67,20 2 32,80 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,094188 0,627918 64,00 1,00 1 61,73 2 38,27 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,077698 0,517984 63,00 1,00 1 57,95 2 42,05 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,072284 0,481891 44,00 1,00 1 56,07 2 43,93 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,073509 0,490058 54,00 1,00 1 56,53 2 43,47 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,070992 0,473282 61,00 1,00 1 55,52 2 44,48 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,069668 0,464455 53,00 1,00 1 54,97 2 45,03 ,00 ,00 ,00



3004 / 328  Сажа

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,135941 0,906274 85,00 0,50 2 100,00 1 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,084310 0,562068 146,00 0,50 2 96,29 1 3,71 ,00 ,00 0 ,00
1701 612 0,112949 0,752991 81,00 1,00 1 67,20 2 32,80 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,094188 0,627918 64,00 1,00 1 61,73 2 38,27 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,077698 0,517984 63,00 1,00 1 57,95 2 42,05 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,072284 0,481891 44,00 1,00 1 56,07 2 43,93 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,073509 0,490058 54,00 1,00 1 56,53 2 43,47 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,070992 0,473282 61,00 1,00 1 55,52 2 44,48 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,069668 0,464455 53,00 1,00 1 54,97 2 45,03 ,00 ,00 ,00

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,155941 0,779706 85,00 0,50 2 100,00 1 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,104310 0,521551 146,00 0,50 2 96,29 1 3,71 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,132949 0,664743 81,00 1,00 1 67,20 2 32,80 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,114188 0,570939 64,00 1,00 1 61,73 2 38,27 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,097698 0,488488 63,00 1,00 1 57,95 2 42,05 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,092284 0,461418 44,00 1,00 1 56,07 2 43,93 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,093509 0,467544 54,00 1,00 1 56,53 2 43,47 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,090992 0,454961 61,00 1,00 1 55,52 2 44,48 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,089668 0,448342 53,00 1,00 1 54,97 2 45,03 ,00 ,00 ,00

5001 / 330  Сірки діоксид

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,313152 0,626305 85,00 0,50 2 100,00 1 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,236222 0,472444 146,00 0,50 2 96,29 1 3,71 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,278893 0,557787 81,00 1,00 1 67,20 2 32,80 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,250940 0,501879 64,00 1,00 1 61,73 2 38,27 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,226370 0,452739 63,00 1,00 1 57,95 2 42,05 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,218303 0,436605 44,00 1,00 1 56,07 2 43,93 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,220128 0,440256 54,00 1,00 1 56,53 2 43,47 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,216378 0,432757 61,00 1,00 1 55,52 2 44,48 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,214406 0,428812 53,00 1,00 1 54,97 2 45,03 ,00 ,00 ,00

6000 / 337  Оксид вуглецю

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 3,187340 0,637468 85,00 0,50 2 100,00 1 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 2,380089 0,476018 146,00 0,50 2 96,29 1 3,71 ,00 ,00 ,00
1701 612 2,827852 0,565570 81,00 1,00 1 67,20 2 32,80 ,00 ,00 ,00
1476 813 2,534525 0,506905 64,00 1,00 1 61,73 2 38,27 ,00 ,00 ,00



1199 1275 2,276703 0,455341 63,00 1,00 1 57,95 2 42,05 ,00 ,00 ,00
543 1395 2,192056 0,438411 44,00 1,00 1 56,07 2 43,93 ,00 ,00 ,00
845 1475 2,211209 0,442242 54,00 1,00 1 56,53 2 43,47 ,00 ,00 ,00
846 1851 2,171863 0,434373 61,00 1,00 1 55,52 2 44,48 ,00 ,00 ,00
486 1907 2,151164 0,430233 53,00 1,00 1 54,97 2 45,03 ,00 ,00 ,00

11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,591903 0,591903 85,00 0,50 2 100,00 1 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,461432 0,461432 146,00 0,50 2 96,29 1 3,71 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,533801 0,533801 81,00 1,00 1 67,20 2 32,80 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,486392 0,486392 64,00 1,00 1 61,73 2 38,27 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,444722 0,444722 63,00 1,00 1 57,95 2 42,05 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,431041 0,431041 44,00 1,00 1 56,07 2 43,93 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,434137 0,434137 54,00 1,00 1 56,53 2 43,47 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,427777 0,427777 61,00 1,00 1 55,52 2 44,48 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,424432 0,424432 53,00 1,00 1 54,97 2 45,03 ,00 ,00 ,00

16000 / 343  Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,013390 0,446324 85,00 0,50 2 100,00 1 ,00 ,00 ,00 ,00
2160 218 0,012445 0,414829 146,00 0,50 2 96,29 1 3,71 ,00 ,00 0,00
1701 612 0,012969 0,432299 81,00 1,00 1 67,20 2 32,80 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,012626 0,420855 64,00 1,00 1 61,73 2 38,27 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,012324 0,410796 63,00 1,00 1 57,95 2 42,05 0 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,012225 0,407493 44,00 1,00 1 56,07 2 43,93 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,012247 0,408240 54,00 1,00 1 56,53 2 43,47 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,012201 0,406705 61,00 1,00 1 55,52 2 44,48 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,012177 0,405898 53,00 1,00 1 54,97 2 45,03 ,00 ,00 ,00

Група сумації 31

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

1854 188 0,00E+000 0,606010 85,00 0,50 2 61,48 1 ,00 ,00 ,00 0 ,00
2160 218 0,00E+000 0,193995 146,00 0,50 2 59,20 1 2,28 ,00 ,00 ,00
1701 612 0,00E+000 0,422530 81,00 1,00 1 41,32 2 20,16 ,00 ,00 ,00
1476 813 0,00E+000 0,272818 64,00 1,00 1 37,95 2 23,53 ,00 ,00 ,00
1199 1275 0,00E+000 0,141227 63,00 1,00 1 35,63 2 25,85 ,00 ,00 ,00
543 1395 0,00E+000 0,098024 44,00 1,00 1 34,47 2 27,00 ,00 ,00 ,00
845 1475 0,00E+000 0,107800 54,00 1,00 1 34,75 2 26,73 ,00 ,00 ,00
846 1851 0,00E+000 0,087718 61,00 1,00 1 34,14 2 27,34 ,00 ,00 ,00
486 1907 0,00E+000 0,077153 53,00 1,00 1 33,80 2 27,68 ,00 ,00 ,00
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ

1.1 Території, планувальна характеристика та місце розташування площадки

Проектна територія площадки Дністровської ВЕС знаходиться на півдні від м. Білгород-
Дністровський, а на півночі – с. Удобне. На сході проектна територія межує з узбережжям
Дністровського лиману, а на сході вона межує з сільськогосподарськими угіддями. Площадку
перетинає автострада Одеса-Ізмаїл (Е 87) та дорога місцевого значення, яка проходить практично
крізь всю площадку ВЕС (рис. 1.1).

Рис. 1.1. План розміщення проектної території площадки Дністровської ВЕС.

У межах проектної території знаходяться сс. Удобне, Козацьке, Семенівка, Південне. На межах
проектної території знаходяться сс. Красна коса, Старокозаче, Веселе, Нове, Садове. У межах
проектної території та зон до 5 км. відсутні об’єкти крупної промисловості. Серед видів діяльності
домінує сільськогосподарське виробництво.

Протяжність проектної території складає близько 28 км, а її ширина дорівнює від 8 км до 1,2
км. Загальна площа території ВЕС приблизно складає 84 км. кв. з буферними зонами до 500 м.
Планувальна структура площадки ВЕС з буферними зонами у 500 м на топографічній основі
представлена на рис. 1.2. Адміністративно проектна території відноситься до Білгород-
Дністровського району Одеської області.

У природному аспекті площадка Дністровської ВЕС на сході межує з Дністровським лиманом.
У межах 2-км зони та проектній території знаходяться русла малих річок та по балкам розміщуються
штучні лісові масиви.

В антропогенному аспекті площадка ВЕС з буферною зоною у 500 м. представлена тільки
сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами. Більша частина даної території представлена
різноманітними агрофітоценозами (сільськогосподарські поля). Лісонасадження представлені
лісосмугами, які відрізняється складом деревних насаджень, шириною та чагарниковим ярусом.
Частина лісосмуг знаходиться у занепаді в зв’язку зі значним антропогенним впливом (вирубка,
пожежі), який приводе до їх значної деградації. Природня лугова та солончакова рослинність
зберіглася частково у межах яружно-балочних біотопів та берегової смуги Дністровського лиману.
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На передпроектній стадії щодо будівництва Дністровської ВЕС планувалося розміщення ВЕУ
відповідно на 3-х лініях будівництва. На цьому етапі Виконавцем було рекомендовано Замовнику не
розміщувати 3-тю лінію відповідно до планувальної структури. Оскільки її розміщення знаходилося у
ризиковій зоні для мігруючих птахів на узбережжі Дністровського лиману. Замовник погодився з
цією пропозицію. Окремі проектні 3 лінії розміщення ВЕУ представлено на рис. 1.3- 1.6.

Рис. 1.2. Планувальна структура площадки ВЕС з буферними зонами у 500 м на топографічній основі
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Рис. 1.3. Загальна планувальна структура площадки
ВЕС з трьома лініями

Рис. 1.4. Планувальна структура площадки ВЕС –
перша лінія

Рис. 1.5. Планувальна структура площадки ВЕС –
друга лінія

Рис. 1.6. Планувальна структура площадки ВЕС –
третя лінія (скасована)

1.2 Природно-заповідний фонд, природні території, що охороняються, оцінка впливу
будівництва ВЕС

Території природно-заповідного фонду. Природоохоронні території державного, регіонального і
місцевого значення в радіусі 7 км від площадки Дністровської ВЕС відсутні. У регіональному
масштабі на прилеглих територіях до проектної території площадки ВЕС знаходиться тільки
Нижньодністровський національний природний парк (ННПП). ІВА території також розташовані в
межах Дністровського лиману.

Найближчі ділянки Нижньодністровського національного природного парку знаходяться на
віддалі від площадки ВЕС у 7-8 км., а до найбільш цінних в орнітологічному плані територій відстань
складає 10-12 км. ННПП – природна територія дельти Дністра і Дністровського лиману  з площею у
21311,1 га з диференційованими по зонах режимами охорони. Національний парк створений в 2008
ці. Проектна схема розміщення функціональних зон представлено на рис. 1.7, а по відношенню до
площадки ВЕС – рис. 1.8.
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Рис. 1.7. Проектна схема розміщення
функціональних зон Нижньодністровського

національного природного парку

Основними цілями на територіях, що охороняються, є заходи направлені на охорону природних
водно-болотяних і степових ландшафтів, біологічної різноманітності, в т.ч. і видів птахів,
приурочених до сезонних скупчень (гніздування, міграції, зимівлі). Значення тих або інших сезонних
скупчень птахів залежить від умови року. Найбільші зміни в чисельності птахів приходяться на
періоди гніздування і зимівель, тому в окремі роки птахи в ці періоди мають або велику чисельність
або практично відсутні. Стабільними є переважно міграційні скупчення в дельті Дністра і, особливо в
північній частині Дністровського лиману.

Рис. 1.8. Ситуаційний план розміщення
територій ПЗФ та площадки ВЕС

- території ПЗФ (ННПП –
Нижньодністровський національний

природний парк,
- проектна територія площадки

Дністровської ВЕС
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Згідно наукових результатів, отриманих при виконання проекту Technical Assistance for the
Lower Dniester River Basin Management Planning (Технічна допомога у плануванні менеджменту
басейну Нижнього Дністра) – проект ТАСІС - EuropeAid/120944/C/SV/UA, розділ – ПРОГРАМА
ПОЛЬОВИХ ЗООЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РАЙОНУ ДЕЛЬТИ ДНІСТРА ТА ДНІСТРОВСЬКОГО
ЛИМАНУ, 2007 (матеріали представлено виконавцями проекту) відмічаються значні зміни у складі
орнітофауни за останні 70 років. Завдяки фактору занепокоєння (антропогенний фактор) зникли на
гніздуванні багато видів хижих птахів. Не гніздяться скопа (Pandion haliaetus), шуліка рудий (Milvus
milvus), підорлик великий (Aquila clanga), сокіл балабан (Falco cherrug). Орлан білохвіст (Haliaeetus
albicilla) у 70-ті роки зник з гніздування, але потів почав гніздуватися на рівні одиничних пар. Зник
на гніздуванні нерозень (Anas strepera), скоротилося чисельність черні білоокої (Aythya nуroca),
більшості річкових качок (Anas spp.). Особливої уваги заслуговує інформація про значне скорочення
чисельності фонового виду гуски сірої (Anser anser) – Тилле А.А. (1999). Незначне збільшення
видового складу відмічено для горобиноподібних птахів.

Видове різноманіття птахів Дельти Дністра динамічно у часі та просторі і залежить від
сукупності впливаючих факторів абіотичного, біотичного та антропогенного походження. Загальний
список птахів, що реєструвався у дельті за останні 100 років включає 301 вид. За характером
перебування до осілих видів можна віднести 70, до гніздуючих – 125, до мігруючих (що пролітають) –
80-100, до зимуючих – 60, до кочуючих – 20, що рідко зустрічаються – 35. Гніздуючи птахи формують
декілька орнітокомплексів лісовий, очеретяний, луговий, солончаковий, синантропний. Найбільш
багаті у видовому відношенні орнітокомплекси птахів заплавних лісів та очеретяних заростей у водних
біотопах.

Схема розміщення поселень птахів в дельті Дністра представлено на рис. 1.9.
Головними лімітуючими факторами,  що впливають на стан птахів являються антропогенні

фактори (Русев, 2003):
- трансформація природних екосистем;
- знищення гніздових та кормових біотопів;
- зменшення кормової бази;
- пожежі очеретяних заростей на весні;
- вирубка пригирлових лісів;
- промислова заготівля очерету;
- аварійні скиди води Дністровської ГЕС.

Рис. 1.9. Основні місця гніздування птахів у дельті Дністра (за даними проекту Technical Assistance
for the Lower Dniester River Basin Management Planning, 1997).

Більшість видів птахів, що занесені до Червоної книги України являються мало чисельними або
рідкими в дельті Дністра і мають незначне поширення на даній території.
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Можна припустити, що для територій, що охороняються, будівництво парку вітрових
електростанцій  в  позначених територіях, можуть контактувати в період кормових переміщень. Але
види, що гніздяться у межах національного парку, практично не відвідують площадку ВЕС – рис.
1.10.

Рис. 1.10. Основні кормові переміщення  колоніальних птахів у період гніздування в дельті Дністра
(за даними проекту Technical Assistance for the Lower Dniester River Basin Management Planning, 1997).

Серед других категорій ПЗФ за межами проектної території ВЕС знаходиться ландшафтний
заказник місцевого значення «Лиманський» ( 65 га, створений у 1982 році).

Водно-болотні угіддя (ВБУ) та ІВА території.
Обидві території співпадають у межах.
Північна частина Дністровського лиману є ВБУ та IBA територією – територією важливої для

охорони птахів і найближчі ділянки високого біорізноманіття знаходяться на значному віддалені (до
8 км.) від майданчика ВЕС (рис.1.11). Дана територія входить до складу Ніжньодністровського
національного природного парку (ННПП) і природні характеристики наведені вище характеризують і
орнітокомплекси IBA території.

Вище по Дністру знаходиться ВБУ територія Міжріччя Дністра і Турунчука (рис. 1.11), яка
знаходиться на віддалені до 44 км. від площадки ВЕС. Оскільки на цих двох територіях знаходяться
ділянки національного парку, то території IBA мають другорядне значення. Території IBA та ВБУ не
охороняються і не мають державного статусу територій що охороняються, а в національному
природному парку охорона природних комплексів є пріоритетним завданням.

Смарагдова мережа.
Території Смарагдової мережі знаходяться у межах національного природного парку та інших

важливих у природоохоронному аспекті територіях рис. 1.12. Стан її ділянок повністю відповідає
характеристикам ННПП та відповідних ВБУ.
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Рис. 1.11. ВБУ та ІВА території.
1 - Рамсарське угіддя «міжріччя Дністра та

Турунчука»
2 - Рамсарське угіддя «Півнична частина

Дністровського лиману»

Рис. 1.12. Території Смарагдової мережі.

Попередня оцінка впливу будівництва ВЕС на природні комплекси заповідного фонду.
Необхідно зазначити, що для Дністровського лиману характерні біотопи, які не зустрічаються у

межах площадки ВЕС.  Тому і набор видів птахів буде різний для цих територій. Крім того необхідно
врахувати, що на Дністровському лимані близько 60-80% чисельності по роках складає лиска (Fulica
atra), яка годується тільки на водній акваторії і не відвідує наземні території, то вплив площадки ВЕС
на цих домінуючих за чисельністю птахів та інших коловодних видів інших птахів оцінюється як
низький.

Крім того, кормові та транзитні міграції коловодних птахів проходять тільки над акваторією
лиману та на узбережжі і які значно віддалені (2-4 км.) від меж площадки Дністровської ВЕС.

За результатами досліджень (весна – 2010 р., осінь – 2017 р., весна-літо – 2018 р.) встановлено,
що домінуюча частина транзитних птахів, яка представлена коловодними птахами практично не
відвідували території площадки ВЕС, основний проліт яких проходив над акваторією Дністровського
лиману, і тому в їх прольотному висотному  коридору (200-250 м.) агрегати ВЕС не будуть заважати.
Міграційні скупчення переважно формують коловодні птахи, і на Дністровському лимані міграції
проходять тільки у межах акваторії та прибережних ділянках і на значному віддалені від площадки
ВЕС.

Необхідно додати, що проектна територія площадки Дністровської ВЕС не відноситься до
земель природно-заповідного фонду і не мають впливу на стан біорізноманіття на територіях даної
категорії і вплив на прилеглі території природно-заповідного фонду можна класифікувати як дуже
низький.
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РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ, МЕТОДИКИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Комплексні проектні роботи з обґрунтування впливу площадки Дністровської ВЕС на природні
комплекси довкілля, орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, кажанів, рослинність у межах
Овідіопольського району Одеської області були проведені у 2017-2018 роках.

Методично роботи проводилися згідно з національного законодавства, відповідно до вимог
щодо структури та змісту звіту з оцінки впливу на довкілля, які визначені ст. 6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» та додатком 3 постанови Кабінету міністрів України від 13.12.2017 №
1026 «Про затвердження порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля». Крім того були враховані «Умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля» при будівництві і
експлуатації Дністровської вітроелектростанції», які надані департаментом екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

Також приділялося важливе значення проведення робіт за міжнародними сучасними
методиками, стосовно такого виду діяльності. При вивченні сезонних орнітологічних комплексів
особливу увагу приділяли дослідженням за рекомендаціями за рекомендаціями Шотландського
Фонду Природної Спадщини (Scottish Natural Heritage). Дослідження відносно кажанів проводилося
за кажанів за рекомендаціями «Surveillance and Monitoring Methods for European Bats Guidelines
produced by the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS).
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Визначення  критично важливих місць існування та їх опис проводився відповідно до пункту 16
Стандарту діяльності № 6 (СД6 – Збереження біологічного різноманіття та стале управління живими
природними ресурсами) МФК (міжнародна фінансова корпорація – IFC) редакції 2012 року.

2.1 Науково-методична основа щодо проведення робіт

Визначення  критично важливих місць існування тварин і рослин.

Територія аналізу представлена площадкою Дністровської ВЕС та ділянками території, які
включають блок фрагментованих с/г біотопів, узбережжя та акваторії Дністровського лиману,
заплавні території р. Дністер – дискретна одиниця управління (ДОУ). Функціонально ДОУ
представлена наземними та водними ділянками у межах України Дискретна одиниця управління
представлена на рис. 2.1.

Для зони дискретної одиниці управління були проведені описи на підставі літературних даних і
власних досліджень та критеріїв і видів, які визначені у наступних виданнях:

· Червоному списку МСОП видів під загрозою;1

· Європейському червоному списку МСОП;
· Червоній книзі України (ЧКУ).
Опису підлягали тільки види (в т. ч. птахи, інші тварини, рослини та місця існування) та місця

їх існування, які відмічені у МСОП як CR (на межі зникнення) або EN (під загрозою зникнення) та в
Червоній книзі України як EN (під загрозою зникнення). Опис видів птахів включав оцінку
чисельності популяції та її порівняння з оцінкою в загальнонаціональному / загальносвітовому
масштабі, регіональному значенні та ДОУ.

Масштаб території, на якій проводиться визначення критично важливих місць існування,
залежить від базових екологічних процесів, які стосуються природної середи, що є предметом
аналізу, і не обмежується проектною територією площадки ВЕС. Пункт GN65 Циркуляру №6 МФК
говорить, що для критеріїв 1-3 визначення критично важливих місць існування повинно базуватись
на дискретній (елементарній, окремій) одиниці управління (ДОУ), що представляє собою ділянку, яка
має межі, які підлягають визначенню, в межах якої біологічні угруповання  мають більше спільного
між собою, ніж вони мають з угрупованнями поза межами ДОУ. Пункт GN65 також містить
інструкції щодо вибору ДОУ, які були враховані при визначені меж ДОУ.

Визначення критично важливих місць існування та видів тварин та рослин було проведено
згідно Пунктів 16 Стандарту діяльності № 6 (СД6) МФК.

1В Інтернеті на http://www.iucnredlist.org
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Рис. 2.1. Територія ДОУ – 10 км радіусу

Сюди входять ділянки, які задовольняють одному або більше з наступних критеріїв:
1. Критерій 1: Види, що перебувають під критичною загрозою (КЗ) та/або загрозою (З);
2. Критерій 2: Ендемічні види та/або види з обмеженим ареалом існування;
3. Критерій 3: Мігруючі та/або зграйні види;
4. Критерій 4: Унікальні екосистеми та/або екосистеми, що перебувають під високою загрозою

зникнення; та
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5. Критерій 5: Ключові еволюційні процеси.
Як зазначено у Пункті GN56 Циркуляру №6 МФК, визначення критично важливого оселища

може включати інші визнані значення високого різноманіття, які повинні оцінюватись індивідуально
у кожному конкретному випадку. Пункт GN56 наводить наступні 7 прикладів:

• Ділянки, які необхідні для повторного заведення видів, що перебувають під критичною
загрозою (КЗ) та загрозою (З), а також резервати для таких видів (оселища, що використовуються під
час стресових періодів (напр., повені, засухи або пожежі));

• Екосистеми відомого особливого значення для видів, що перебувають під критичною
загрозою (КЗ) та загрозою (З) для цілей адаптації до клімату;

• Концентрації уразливих (У) видів у випадках, коли існує непевність щодо включення до
природоохоронних списків, а фактичний статус видів може бути «під загрозою» або «під критичною
загрозою»;

• Ділянки основних/реліктових/незайманих лісів та/або інші ділянки з надзвичайно високими
рівнями видової різноманітності;

• Ландшафтні та екологічні процеси (напр., водозбори, ділянки, які критично важливі для
контролю за ерозією, режими зовнішніх факторів впливу (напр., пожежа, повінь)), які необхідні для
збереження критичного оселища;

• Оселище, необхідне для виживання ключових видів; та
• Ділянки високої наукової цінності, такі як ділянки, що містять концентрації видів, нових

та/або маловідомих для науки.
Особливе значення приділялося виконанням рекомендацій «Wind energy developments and

Natura 2000», 2011.
Комплексне значення виконання робіт пов’язано з одного боку – імплементацією Директив

2009/147/ЄС про охорону диких птахів та Оселищної директиви92/43/ЄС в межах Угоди України про
асоціацію з ЄС, Угодою про охорону трансконтинентальних мігруючих птахів (AEWA), з другого
боку – інтенсивністю розвитку вітрової енергетики в Україні.

2.2 Основні методики орнітологічних досліджень

Комплексні методичні підходи при виконання даного проекту пов’язані з одного боку –
імплементацією Директив 2009/147/ЄС про охорону диких птахів та Оселищної директиви 92/43/ЄС
в межах Угоди України про асоціацію з ЄС, Угодою про охорону трансконтинентальних мігруючих
птахів (AEWA), з другого боку – інтенсивністю розвитку вітрової енергетики в Україні.

Проведення досліджень на площадках ВЕС повинні бути комплементарні до програми
Пан’європейської екологічної мережі (Смарагдова мережа, Натура 2000), яка на структурному та
функціональному рівнях на даний час є одним з пріоритетних напрямків наукових досліджень, який
ініціює Єврокомісія.

Методичні підходи, методики проведення робіт та представлення матеріалів для підготовки
наукового обґрунтування та експертного висновку відповідають міжнародному ОВД з оцінки стану
сезонних та трансконтинентальних міграцій птахів та кажанів і з урахуванням критеріїв, визначених
у стандартах Світового банку (WB) та Міжнародної фінансової корпорації, Принципів Екватора
(Equator Principles).

18 грудня 2017 року введено в дію ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ”. Цей Закон імплементує вимоги Директиви No 2011/92 / ЄС Європейського Парламенту
та Ради “Про оцінку впливу окремих державних та приватних проектів на довкілля” від 13 грудня
2011 року.

В основу представлення подальших методичних матеріалів та результатів, отриманих при їх
впровадженні у межах площадок ВЕС були покладені рекомендації Шотландського Фонду
Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage, SNH), які з 2016 р. в Європейському Союзі є
загальноприйнятими методиками проведення досліджень на площадках вітрових парків.

Методика спеціальних досліджень з міграцій та сезонної активності птахів на пунктах
спостереженнях за рекомендаціями Шотландського Фонду Природньої Спадщини (Scottish
Natural Heritage) (Scottish Natural Heritage, 2014).

Згідно рекомендації Шотландського Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage,
SNH) та п. 3.8.6 цих рекомендацій достатнім для надання оцінки впливу на орнітокомплекси в межах
вітрових парків є 72 години на рік (36 годин спостережень у гніздовий період, та 36 годин – у
позагніздовий період). Згідно цієї міжнародної методики в межах вітрових парків, які розташовані в
сільськогосподарських угіддях та мають вирівняний рельєф тривалість досліджень може бути
скорочена. Оцінка будується враховуючи не всі види, а лише птахів цільової групи, не беручи до
уваги дрібних горобцеподібних птахів.
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Крім того, наші дослідження додатково враховують всіх облікованих птахів на проектній
території та значно перевищують зазначену вище тривалість спостережень. Крім того, дослідження
на пункті спостережень (як рекомендує європейська методика), збагачувалися даними, отриманими
під час піших та автомобільних обліків птахів.

Підтвердженням проведених робіт є розроблений та затверджений Замовником Календарний
план робіт, GPS-треки усіх маршрутів та пунктів спостережень у вигляді KML-файлів за всі роки та
сезони річного циклу, які можна візуалізувати за допомогою інструментів комп’ютерної програми
Google Earth, картографування результатів досліджень у програмі AutoCAD, табличний матеріал та
статистично оформлені висновки (гістограми, діаграми, графіки).

Дослідження на пунктах спостережень (ПС).

Для проведення досліджень на пунктах спостережень рекомендується три таких пункти (ПС).
Загальна схема розташування моніторингових площадок та пунктів спостережень, фізичні розміри та
ландшафтно-біотопічна візуалізація ПС в межах Дністровської ВЕС представлена на рис. 2.2-2.8.

Виходячи з однакової ландшафтно-біотопічної характеристики всієї площадки ВЕС, таке
розміщення ПС дає можливість раціонально охопити всю територію проектованої ВЕС, включаючи
можливі міграції птахів з різних буферних зон: ПС-1 – сільськогосподарські лани та лісосмуги; ПС-2
– сільськогосподарські лани та лісосмуги, прибережні ділянки Дністровського лиману; ПС-3 –
сільськогосподарські лани та лісосмуги, прибережні ділянки Дністровського лиману.

Характеристика моніторингових площадок в межах Дністровської ВЕС наведено у табл. 1.1.

Таблиця 2.1. Параметри моніторингових площадок (пунктів спостережень) в межах
Дністровської ВЕС.

ПС Координати ПС Розміри моніторингової площадки Площа
N E АВ BC CD CD1 D1D2 D2D3 S, га S, км2

ПС-1 46.323911 30.020343 1535 1370 610 610 1070 610 82,0772 0,820772
ПС-2 46.299184 30.085243 1400 1100 610 820 – – 188,1227 1,881227
ПС-3 46.243686 30.164086 1350 900 1300 850 – – 115,8695 1,158695
Всього 386,0694 3,860694

Рис.2.2. Розташування пунктів спостережень (ПС) №1-3 в межах Дністровської ВЕС.
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Рис. 2.3. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки
та пункту спостережень № 1 ( – ПС-1).

Рис. 2.4. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки
та пункту спостережень № 1 по лінії А–В ( – ПС-1).

Рис. 2.5. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки
та пункту спостережень № 2 ( – ПС-2).
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Рис. 2.6. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки
та пункту спостережень № 2 по лінії А–В ( – ПС-2).

Рис. 2.7. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки
та пункту спостережень № 3 ( – ПС-3).

Рис. 2.8. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки
та пункту спостережень № 3 по лінії А–В ( – ПС-3).
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Загальна схема проведення досліджень із пунктів спостережень.

Методичні розробки досліджень орнітологічної ситуації в межах Дністровської  ВЕС базуються
на рекомендаціях Шотландського Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage, далі SNH)
(Scottish Natural Heritage, 2014). Схема проведення досліджень включає наступне. Інформація
збирається з пунктів спостереження (далі – ПС), які повинні охоплювати заданий район обстеження,
що сягає на 500 м за межі проектованих найбільш віддалених турбін, щоб врахувати неточності
розташування при спостереженні ліній польоту птахів. Це також знизить ризик втратити реєстрацію
птахів, які використовують територію ВЕС тільки зрідка (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.3.).

Виходячи зі схеми розташування площадки ВЕС та її вітроагрегатів, найбільш доречним буде
вибір двох ПС. Схема проведення досліджень на ПС полягає в наступному. Вранці експедиційне авто
розвозить трьох спостерігачів (по 1 на кожен ПС), які проводять дослідження упродовж трьох годин
кожний, по закінченню спостережень вони повертаються на місце базування. Так само проводяться й
вечірні спостереження – двома спостерігачами впродовж трьох годин кожним.

Метою при виборі ПС є охоплення всієї області дослідження льотної активності, коли жодна
точка не перебуває на відстані більше 2 км від ПС. При цьому буде мінімізований вплив спостерігача
на поведінку птахів, так як він буде якомога більше непомітний на місцевості. Сектор огляду
спостерігача не буде перевищувати 180о на кожному ПС (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.4.).

Спостереження проводяться при хорошій видимості (> 2 км) біля землі, у відсутність опадів
(можна і в дощові дні, за умови, що дощі не надто часті і затяжні) (згідно рекомендацій SNH, пункт
3.8.5.). На один ПС витрачатиметься мінімум 72 години на рік (36 годин в період розмноження і 36
годин – у позагніздовий період) (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.6.).

При спостереженнях основний упор робиться на реєстрацію птахів цільових видів. Особини
цих видів відслідковуються до того моменту, поки вони не припинять політ або не зникнуть з поля
зору. Відстежений маршрут наноситься в полі на картах масштабу 1:25000. Висота польоту птаха
оцінюється в момент його реєстрації, а потім з інтервалами у 15 секунд. Висота буде класифікуватися
по смугах: зона нижче обертання ротора, зона обертання ротора і зона вище обертання ротора (згідно
рекомендацій SNH, пункт 3.8.8).

Для другорядних видів використовуються зведення активності. Кожне спостереження ділиться
на 5-хвилинні періоди, в кінці яких фіксуються чисельність і активність всіх спостережуваних
другорядних видів (список цих видів, як і цільових, буде наведений нижче). Якщо в кінці 5-
хвилинного періоду відслідковуються цільові види, то зведення активності за цей період видаляється,
і розпочинається нове, після завершення спостереження за особинами цільових видів. Спостереження
за цільовими видами має пріоритет над другорядними. Нерухомих птахів, і тих, що, летять,
реєструють окремо. Сидячих птахів записують тільки 1 раз на початку спостережень. Після цього в
зведення активності включають тільки птахів, що летять (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.8.).

Дані за цільовими видами записують у форми, наведені в таблицях 2.1-2.3. Це виконується для
кожного ПС окремо, не залежно від того, чи спостерігалися цільові види. При необхідності будуть
використані додаткові карти, щоб не допустити плутанину між лініями польотів, що перекриваються
(згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.10).

Оформлення результатів досліджень. Результати досліджень на ПС заносяться у таблиці 2.2-
2.4, приклади яких наведено нижче.

Таблиця 2.2. Зведена таблиця результатів спостережень на ПС. Загальні дані.

Зведена таблиця результатів спостережень з ПС

Дата Спостерігач ПС Час Час Тривалість
спостережень (год.) Погода

20.09.17 А.Спостерігач 1 08:00 11:00 3 Мінлива хмарність, вітер
ПдЗ F4-5, видимість добра

21.09.17 А.Спостерігач 2 09:00 12:00 3 Мінлива хмарність, вітер
ПдС F2-3, видимість добра

10.10.17 А.Спостерігач 1 08:00 11:00 3 Сухо, сонячно, вітер С1
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Таблиця 2.3. Зведена таблиця результатів спостережень на ПС. Реєстрація прольоту цільових
видів.

Зведена таблиця результатів спостережень з ПС

Вид Дата ПС К-сть
птахів

Тип польоту / вік
птаха

Час при
висоті

ризику для
польоту в
секундах

Загальний час на
висоті ризику

(помножений на
більш ніж одного
птаха, що приймає
участь у польоті)

Кулик 12.03.13 1 1 Демонстраційний
політ 30 30

Кулик 14.04.13 2 30
Напрямок ПнЗ на
с/г район поза
площадкою

15 450

Лунь польовий
(Circus
cyaneus)

15.04.13 1 1
Доросла особина.
Демонстраційний

політ.
25 25

Таблиця 2.4. Відображення міграційної картини на ПС. До таблиці додається картосхема у
програмі Автокад з нанесеною інформацією за шарами (слоями) на кожну годину спостережень

№ Час Вид Чисельність Тип
міграції

Висота
(м) Напрям

Шар (слой) 1
1 09.00 Гуска білолоба (Anser albifrons) 22 Транзитна 400 ПнС
2 Дрізд чорний (Turdus merula) 3 Транзитна 5 Пд
3 Шпак звичайний (St. vulgaris) 18 Кормова 10 С
4 Просянка (Emberiza calandra) 22 Транзитна 5 С

Шар (слой) 2
5 10.00 Припутень (Columba palumbus) 1 Кормова 5 Пн
6 Зяблик (Fringilla coelebs) 26 Транзитна 10 ПнС
7 Мартин жовтоногий (L. cachinnans) 7 Кормова 10 ПдЗ
8 Зяблик (Fringilla coelebs) 12 Транзитна 5 ПнС
9 Гуска білолоба (Anser albifrons) 43 Транзитна 400 Пн

10 Шпак звичайний (St. vulgaris) 8 Кормова 15 ПнЗ
Шар (слой) 3

11 11.00 Гуска білолоба (Anser albifrons) 28 Транзитна 400 Пн
12 Зимняк (Buteo lаgopus) 2 Транзитна 10 Пн
13 Турухтан (Philomachus pugnax) 35 Кормова 10 ПнС
14 Мартин звичайний (L. ridibundus) 14 Кормова 20 Пд
15 Мартин жовтоногий (L. cachinnans) 6 Кормова 10 Пн
16 12.00 Грак (Corvus frugilegus) 11 Кормова 20 ПнС

Всього особин (12 видів) – під час міграцій 258

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний захід,
С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь.

Особливості спостережень.
Для птахів різних таксономічних груп існують свої особливості при проведенні спостережень у

межах площадки ВЕС та буферних зон у 500 м від меж площадки.
Хижі птахи (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.7.2). Будуть застосовані методики, описані у

Харді та ін. (Hardey et al., 2009). Район дослідження буде перевищувати стандартні 500 м буферної
зони. Деякі види птахів (зокрема, шуліка рудий Milvus milvus, орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla і
лунь польовий Circus cyaneus) формують спільні ночівлі по завершенню гніздового періоду; тому при
проведенні досліджень буде здійснене виявлення наявності / відсутності таких місць в межах до 2 км
від проектної території.

Птахи лісосмуг та сільськогосподарських полів ряду горобцеподібних (аналогічно
рекомендацій SNH, пункт 3.7.5). Дослідження горобцеподібних у штучних лісонасадженнях, як
правило, не потрібні, але для деяких птахів (грак Corvus frugilegus, сіра ворона Corvus cornix, сорока
Pica pica, припутень Columba palumbus, жайворонок польовий Alauda arvensis, дрізд чорний Turdus
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merula, дрізд-чикотень Turdus pilaris та інші), потрібно провести дослідження типу «Загальний облік
птахів» (Common Bird Census) або, при необхідності, точкові обліки.

Нічні види птахів, особливо сови (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.7.6.). У гніздовий період
їх дослідження проводяться в межах до 500 м від проектної території (для сов – до 1 км). Методи
дослідження відповідають опублікованим щодо сов Asio spp. (Hardey et al., 2009) і дрімлюги
Caprimulgus europaeus (Gilbert et al., 1998). Сови та дрімлюга також виявляються прослуховуванням
птахів, що кричать, в сутінках (ранньою весною, починаючи з лютого, щодо сов, і в травні-липні – по
відношенню до дрімлюги).

Зимуючі і перелітні водоплавні птахи, особливо гуси і лебеді (згідно рекомендацій SNH, пункт
3.7.8). Дослідження гусей Anser spp. і лебедів Cygnus spp. проводяться раз на два тижні, коли
передбачається, що види знаходяться на зимівлі, або щотижня для ділянок, де передбачається, що
птахи присутні тільки в період міграцій. Дослідження кормового розподілу проводяться шляхом
трансект або спостереження з ПС. Але, так як гуси дуже чутливі до порушення спокою під час
ночівель, всі відомі місця ночівлі в межах 1 км від проектної території обстежуються раз на два
тижні.

Там, де може очікуватися значна льотна активність гусей, виходячи зі спостережень на ПС,
також може знадобитися дослідження ночівель на відстані більше 1 км від проектованої площадки
ВЕС.

Прибережні види (включаючи мартинів, що гніздяться, або створюють сезонні міграційні
скупчення на прилеглих до площадки ВЕС водних територій) (аналогічно рекомендацій SNH, пункт
3.7.9.). Дослідження спрямовані на виявлення скупчень морських птахів, особливо таких, як мартин
жовтоногий Larus cachinnans, мартин звичайний Larus ridibundus, в межах до 2 км від проектної
території. Така схема застосовується і для видів, які годуються на віддалених від моря територіях, а
також тих видів, що літають між місцями гніздування, живлення і відпочинку, і можуть перетинати
досліджувану територію.

У позагніздовий період водоплавні птахи, що зимують та ночують, виявлятимуться в межах 2
км, особливо, якщо ці птахи демонструють постійні маршрути перельотів до місць ночівлі та від них,
якщо є ймовірність, що ці маршрути будуть перетинати проектну територію.
Д. Мінімізація антропогенного впливу під час спостережень.

За рекомендаціями служби екологічного аудиту та Шотландського Фонду Природньої
Спадщини (Scottish Natural Heritage) під час спостережень на окремих пунктах, місця розташування
спостерігачів обирались з урахуванням форм рельєфу та наявності маскуючої рослинності
(лісосмуги, кущі тощо). Крім того, використовувався камуфляжний одяг.

Маршрутний метод орнітологічного обстеження площадки ВЕС.

Даний метод включає як пішохідні так і автомобільні обліки птахів. Площа, охоплена обліками
птахів, дорівнювала не менше 80% для території площадки ВЕС. Данні обліки у межах площадки
ВЕС загалом складають біля 58-70 км. В періоди сезонних маршрутних обліків фіксуються всі види
птахів, які зареєстровані. У подальшому, при обробці результатів обліків, види поділяються на
цільові та другорядні.

В період сезонних міграцій використовується практично однаковий маршрут з незначними
змінами. Маршрути фіксуються GPS-треками. Терміни проведення досліджень наводяться у Додатку
2 до Договору з незначними змінами відповідно до погодних умов.

Обліки виконуються як у межах площадок ВЕС, так і поза ними. Вони можуть бути
фіксованими в просторі й вибірковими. Ширина облікової смуги диференціюється в залежності від:

- особливостей пересування (пішки, на автомобілі),
- проглядання біотопу (відкритий біотопи, лісосмуга),
- особливостей біології видів (скритні, мешкають у відкритих біотопах),
- розміру особин,
- освітлення (ясно, хмарно),
- сезону року (гніздовий, міграційний, зимовий).
Перелік обов’язкових для фіксації параметрів:
Дата
Час
Місце
Обліковці
Вид обліку (піший, автомобільний)
Наявність супроводжувальної карти
Вплив погоди на якість обліку (заважає, не заважає)
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Довжина маршруту в кожному біотопі та загальна
Чисельність кожного виду
В період гніздування обирається декілька змінений маршрут, який включає не тільки

домінуючи біотопи (сільськогосподарські поля та лісосмуги), так і незначні за площею природні
степові ділянки.

Перелік обов’язкових моніторингових параметрів.
Характеристика сезонних орнітокомплексів в межах площадок ВЕС, буферних зон в 1-2 км.,

прилеглих територій включала наступні головні параметри:
1. Видова характеристика сезонних орнітокомплексів;
2. Чисельність та динаміка сезонних орнітокомплексів;
3. Частота зустрічі птахів за часом та біотопами;
4. Напрями прольоту мігрантів, включаючи кормових і транзитних;
5. Висотні характеристики міграцій і кормових переміщень;
6. Поведінкові характеристики птахів в період міграцій у межах площадки ВЕС;
7. Ступінь привабливості площадки ВЕС для сезонних орнітокомплексів;
8. Трофічні міграції і ступінь використання біотопів як кормових ділянок;
10. Визначення чинників впливу антропогенного і природного характеру на стан птахів

сезонних орнітокомплексів.
Обладнання. Спостереження проводиться за допомогою біноклів Etherna та Bushnell (10-х) та

телескопу VIXEN Geoma (20-60х80) – 6 од. Для визначення видової приналежності, статі, віку птахів,
а також характеристики зимових та перехідних нарядів, використовували визначник птахів Європи
(Collins Bird guide / Second edition, 2009). Картування місць скупчень птахів, а також просторова
характеристика наших пересувань проводиться за допомогою навігатора GARMIN GPSMAP 78s.
Лінійні розміри між об’єктами та висота польоту пташиних зграй вимірювались за допомогою
лазерного висотоміра NICON Forestry 550. Метеорологічні дані фіксуються компактною
метеостанцією Le Crosse 1700.

Картографія. Практично всі картографічні матеріали для характеристики сезонного стану
птахів виконуються у програмі АВТОКАД і відповідають таблицям обліків та реєстрації мігрантів.
Для кожного маршрутного обліку окремо створюються картосхеми на які наносяться за шарами
(слоями) результати обліків і міграції птахів (транзитні та кормові).

Оформлення результатів досліджень. У межах площадки ВЕС для кожного окремого
маршрутного обліку створюється таблиці обліків (табл.2.5) та міграційних переміщень(табл.2.6).
Відповідно до цих двох таблиць на кожний облік створюються і дві картосхеми у програмі Автокад
(планується 9 сезонних обліків, які включають 9 таблиць та картосхем обліків та 10 таблиць та
картосхем з міграційними переміщеннями).

Таблиця 2.5. Результати обліку птахів у межах площадки ВЕС 25.09.2017 р. (відповідно до
картосхеми, рис. Д 5, який наводиться у Додатку).

Номер
на картосхемі

Час Вид Тип біотопу Чисельність

1 08.00 Дрiзд чорний (Turdus merula) Лісосмуга 6
2 Канюк звичайний (Buteo buteo) С/г поле 2
3 09.00 Яструб малий (Accipiter nisus) С/г поле 3

Всього особин (29видів) – під час обліків 208

Таблиця 2.6. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки ВЕС,
25.09.2017 року (відповідно до картосхеми Автокад, рис. Д 6, який наводиться у Додатку).

№ Час Вид Чисельність Тип
міграції

Висота
(м) Напрям

1 09.00 Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 22 Транзитна 400 ПнС
2 Дрізд чорний (Turdus merula) 3 Транзитна 5 Пд
3 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 18 Кормова 10 С
4 Просянка (Emberiza calandra) 22 Транзитна 5 С
5 10.00 Припутень (Columba palumbus) 1 Кормова 5 Пн
6 Зяблик (Fringilla coelebs) 26 Транзитна 10 ПнС
7 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 7 Кормова 10 ПдЗ
8 Зяблик (Fringilla coelebs) 12 Транзитна 5 ПнС
9 Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 43 Транзитна 400 Пн

10 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 8 Кормова 15 ПнЗ
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11 11.00 Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 28 Транзитна 400 Пн
12 Зимняк (Buteo lаgopus) 2 Транзитна 10 Пн
13 Турухтан (Philomachus pugnax) 35 Кормова 10 ПнС
14 Мартин звичайний(Larus ridibundus) 14 Кормова 20 Пд
15 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 6 Кормова 10 Пн
16 12.00 Грак (Corvus frugilegus) 11 Кормова 20 ПнС
Всього особин (12 видів) – під час міграцій 258

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний захід,
С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь.

За результатами проведених досліджень сезонних орнітокомплексів поза ПС створюється
підсумкова таблиця 2.7, яка визначає види які найбільш часто зустрічаються (згідно рекомендацій
SNH, пункт 3.7, Додаток 1, табл.1.6).

Таблиця 2.7. (табл. 1.6 згідно SNH). Підсумкові спостереження поза ПС за видами та групами, що
найбільш часто зустрічаються (приклад).

Підсумкова таблиця обліків при спостереженнях в період гніздування, зимівля та міграцій

Вид Період
спостережень

Відстань до
площадки, де

збираються дані
Примітки

Грак
(Corvus frugilegus)

Період
розмноження В радіусі 1 км

Визначення використання лісосмуг для
створення гніздових колоній та
сільськогосподарських ланів для кормових
вилетів Оцінка наявності птахів, що не
розмножуються. Визначення динаміки
місць розмноження та чисельності. Схеми
міграційних кормових переміщень та
визначення головних кормових територій.

Турухтан
(Philomachus
pugnax)

Період міграцій В радіусі 1 км

Визначення використання кормових
територій у межах площадки
сільськогосподарські угіддя).
Характеристика добової кормової
активності, чисельності та її динаміки за
періодами весняної та осінньої міграції.
Схеми маршрутів відвідування територій
площадки ВЕС та визначення місць ночівлі.

Мартин звичайний
(Larus ridibundus)

Періоди міграцій,
зимівлі В радіусі 6 км

Визначення використання кормових
територій у межах площадки
сільськогосподарські угіддя).
Характеристика добової кормової
активності, чисельності та її динаміки за
періодами весняної та осінньої міграції,
зимівлі. Схеми маршрутів відвідування
територій площадки ВЕС та визначення
місць ночівлі.

Списки цільових та другорядних видів птахів.
Створюються відповідно до площадки ВЕС з урахуванням попередньої оцінки стану сезонних

орнітокомплексів (табл. 2.8 – 2.9).

Таблиця 2.8. Цільові види

№ Вид Обґрунтування
1 Лебідь-кликун (Cygnus cygnus) ПД (Пташина Директива)
2 Гуска сіра (Anser anser) *
3 Гуска білолоба (Anser albifrons) ПД
4 Казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis) ПД, ЧКУ
5 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) ПД
6 Лунь польовий (Circus cyaneus) ПД, ЧКУ
7 Лунь степовий (Circus macrourus) ПД, ЧКУ
8 Лунь лучний (Circus pуgargus) ПД, ЧКУ
9 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) ПД, ЧКУ
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10 Сапсан (Falco peregrinus) ПД, ЧКУ
11 Балабан (Falco cherrug) ПД, ЧКУ
12 Підсоколик малий (Falco columbarius) ПД
13 Канюк степовий (Buteo rufinus) ПД, ЧКУ
14 Кібчик (Falco vespertinus) ПД
15 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) ПД
16 Яструб малий (Accipiter nisus) ПД
17 Турухтан (Philomachus pugnax) ПД
18 Мартин середземноморський (Larus melanocephalus) ПД
19 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) *
20 Мартин звичайний (Larus ridibundus) *
21 Припутень (Columba palumbus) ПД
22 Голуб-синяк (Columba oenas) ЧКУ
23 Совка (Otus scops) ЧКУ
24 Сова вухата (Asio otus)
25 Дрімлюга (Caprimulgus europaeus) ПД
26 Сиворакша (Coracias garrulus) ПД, ЧКУ
27 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) *
28 Грак (Corvus frugilegus) *
29 Ворона сіра (Corvus cornix) *
30 Кропив’янка рябогруда (Sylvia nisoria) ПД
31 Щеврик польовий (Anthus campestris) ПД
32 Сорокопуд терновий (Lanius collurio) ПД
33 Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor) ПД
34 Горобець польовий (Passer montanus) *
35 Зяблик (Fringilla coelebs) *
36 Щиглик (Carduelis carduelis) *

* – висока чисельність або велика ймовірність пересування на небезпечних висотах

Таблиця 2.9. Другорядні види

№ Вид Обґрунтування
1 Просянка (Emberiza calandra)
2 Ластівка сільська (Hirundo rustica)
3 Галагаз (Tadorna tadorna)
4 Крижень (Anas platyrhynchos)
5 Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster)
6 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur)
7 Чикотень (Turdus pilaris)
8 Дрізд чорний (Turdus merula)
9 Жайворонок польовий (Alauda arvensis)
10 Лебідь-шипун (Cygnus olor)
11 Сорока (Pica pica)

Базові методики орнітологічних досліджень
Маршрутні обліки.
Обліки виконуються як у межах контрольних площадок, так і поза ними. Вони можуть бути

фіксованими в просторі й вибірковими.
Робота виконується за сприятливих погодних умова, при яких видимість, можливість для

пересування обліковців та поведінка птахів не будуть суттєво впливати на результати обліків.
Реєстрації птахів. Бінокль та телескоп бажано використовувати для визначення виду, статі та

віку птахів. У всіх інших випадках необхідно більше уваги приділяти постійному огляду на
маршруті. Птахів, що під час обліку летіли транзитом, відзначають окремо й заносять в інший бланк.
Узагальнені дані обліку по кожному окремому маршруту фіксуються у відповідних картках. На карту
облікової ділянки наносяться маршрут, місця скупчень або підвищеної концентрації птахів, місця
зустрічі рідкісних видів або цікавих спостережень (незвичайні види, рідкісні зальоти тощо).

Піший облік на лінійній трансекті з диференційованою для різних груп видів птахів шириною
облікової смуги (50,100,500 й 1000 м.).

По мірі проходження фіксованого маршруту обліковець вказує тільки абсолютні цифри
зареєстрованих особин кожного виду та умовними значками характером перебування доповнює на
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карті цифру в місці реєстрації. Більшість цифр стосовно водоплавних, чапель, куликів, хижих та ін.
птахів віддзеркалюють їх загальну чисельність на водоймі, якщо вона невелика, чи добре
проглядається, або ж співвідносяться із шириною біотопу, охопленого обліками. У такому випадку
розраховується відносна щільність птахів у досліджуваному біотопі – осіб/га. Для зручності
визначення ширини смуги, у якій спостерігали птахів, реєструється кутовий сектор першого
спостереження та відстань до птаха по прямій від обліковця. Така форма реєстрації птахів типова для
точкових обліків та на лінійних трансектах вона носить характер низки послідовних кругових
діаграм, розташованих уздовж осі маршруту. Кругова діаграма дозволяє з меншою помилкою
розрахувати ширину смуги біотопу, охопленої обліками. При отриманні точних даних щодо ширини
смуги для окремих видів чи груп видів вона враховується в подальших розрахунках. Але можливе й
округлення цифри ширини смуги до певних градацій (50, 100, 250, 500 тощо метрів), що не суттєво
впливає на точність розрахунків. Для інвентаризації фауни та загальної оцінки значущості території –
це цілком задовольняє мету роботи.

Реєстрація птахів. При сполоху птахів враховується та відстань, на якій вони здійнялися на
крило, а не дистанція, на яку вони перелетіли. Рахуються птахи спереду та з боків від обліковця.
Позаду не враховуються, якщо це не новий для даного обліку вид. У такому випадку відзначається
його поява після проходження орнітологом даної ділянки. На підставі отриманих даних формується
кінцева таблиця, де поруч із видом птаха, біотопом виставляються чисельність особин нарахованих за
весь маршрут та двостороння (зліва й справа від фахівця) ширина облікового коридору (50, 100 тощо
метрів, або конкретний метраж, виходячи з отриманих даних щодо ширини облікової смуги).

Піші обліки на контрольній площадці.
Мета обліків є визначення видового складу й щільності населення птахів в гніздовий період та

в інші сезони річного циклу. Картування точок реєстрації окремих пар або особин дозволяє
виокремити в популяції птахів трьох категорій: ГН – особини, що гніздяться; КР – консервативний
резерв популяції, птахи які не беруть участі у розмноженні, але зберігають зв’язок з біотопом; ЛР –
лабільний резерв популяції, особини які не розмножуються в даному сезоні й не зберігають зв’язку з
біотопом.

Величина контрольної площадки. Для повноти реєстрації всіх видів контрольна площадка
повинна мати основну територію й територію корекції розміщення нечисленних видів. На основній
території реєструються всі види птахів, а на корекційній – тільки нечисленні види.

У «зімкнутих» біотопах, заростях очерету, площа повинна становити для основної території –
10-30 гектарів, а для корекційної – 40-100 гектарів. У «відкритих» біотопах площа відповідно
дорівнює 40-80 та 100-300 гектарів.

Для «смужкових (стрічкових)» біотопів (лісосмуги, канали й т.п.) за основу приймається
довжина: основна не менш 2 км, а корекційна – 5 км.

Берегові обриви, як гніздовий біотоп, позначені сумарною довжиною в межах загальної площі
контрольної площадки, із вказівкою середньої висоти й розмаху значень та типу ґрунту.

Опис контрольної площадки. Назва, типи й приблизні площі біотопів, геоморфологічні
(топографічні) деталі, антропогенне навантаження.

Система орієнтирів. Для зручності проходження облікових маршрутів і реєстрації зустрічей
територія розбивається на квадрати або сектори, позначені на карті відвідувань. Якщо немає
можливості використати контурні кілки (обов’язково загострені), то необхідно перелічити природні
орієнтири (каміння, дерева, будівлі, деталі рельєфу тощо), за якими обліковець контролює місце
свого перебування на контрольній площадці.

На площадці рекомендується використати два типи обліків: лінійну трансекту й стандартні
точкові обліки, з реєстрацією птахів на кругових діаграмах (див. нижче). Маршрути можуть бути
жорстко фіксовані в просторі, а можуть прокладатися з якимись змінами, що збільшує ймовірність
виявлення нових видів. Головна умова, щоб обліки охоплювали всю територію контрольної
площадки. Щоразу напрямок проходження того самого маршруту бажано міняти, щоб часові
параметри не вплинули на результати. Для реєстрації птахів, що співають рано вранці, але дуже
короткий час (голуби, дрозди й ін.) перед початком маршрутів рекомендується організовувати 15-
хвилинне прослуховування всієї території площадки, що дозволить порівняти приблизну чисельність
цих видів по ранковому піку активності із зустрічами на маршруті. Місце «прослуховування» бажано
час від часу міняти. У простих біотопах та відкритих ландшафтах швидкість обліку може становити
0,75-1,0 км/годину.

Автомобільне обстеження облікових квадратів.
У зональних ландшафтах облік проводиться по квадратах розміром 10 x 10 км (100 км2), у

межах яких закладаються автомобільні маршрути таким чином, щоб найбільш повно оглянути всю
їхню площу. Вибірково обліки проводяться й у сільських населених пунктах.
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Автомобільні обліки у водно-болотних угіддях.
У водно-болотних угіддях облік проводиться в межах спеціально виділених ділянок на піших

та автомобільних маршрутах уздовж водойм із зупинками в місцях, з яких добре проглядаються
відкриті акваторії, і оглядом їх через телескопи. У випадку бездоріжжя (в наслідок опадів)
переміщення здійснюються по дорогах із твердим покриттям паралельно узбережжю з виїздами до
водойм для їх огляду. Для максимально повного охоплення водойми обліками виїзди відбуваються з
такою частотою, щоб поле перегляду чергової ділянки акваторії перекривалося з попереднім.
Зазначений метод далеко не ідеальний, але в умовах українських реалій – велика сукупна площа
водно-болотних угідь, він найбільш ефективний.

Точковий облік скупчень птахів.
Застосовується для картування переважно водоплавних та болотяних птахів на контрольних

ділянках. За результатами абсолютних або трансектних обліків на карту наноситься точне місце
локалізації моновидових і полівидових скупчень птахів, межі основних біотопів або, наприклад,
місць розташування колоній. Площі водойми кормових полів, якщо птахи годувалися там, зручніше
брати із сучасних електронних карт. На карту необхідно також нанести локалізацію значних
технічних споруд, місць дренажних та водозабірних каналів, а також важливі антропогенні чинники,
зокрема наявність наметів, рибалок й т.ін.

Обліки коловодних птахів у колоніальних поселеннях.
Чисельність. При проведенні облікових робіт використовують дані про відносну (число птахів

на одиницю площі або одиницю маршруту) і абсолютну (детальний підрахунок птахів у місцях
колоніальних поселень, гніздувань, догніздових і післягніздових скупчень) чисельності. Абсолютний
метод обліків безпосередньо застосовується для колоніального типу гніздування й має кілька
модифікацій.

Залежно від типу гніздування й конкретних видів застосовуються різні методи обліку.
Необхідно відзначити, що запропонований метод обліку чисельності птахів, повинен бути
адаптований для збору (у момент відвідування колоній) інших основних моніторингових показників.

Метод абсолютного обліку чисельності застосовується для колоніальних відвідувань
мартинових, куликів, великого баклану, які включають не більше 500-600 пар птахів, що гніздяться.

Метод часткового абсолютного обліку (максимальна екстраполяція) реальний для значних по
чисельності поселень мартинів і бакланів, а також для припустимих у відвідуванні колоній
лелекоподібних птахів. У цих випадках враховується кількість гнізд на 1 кв.м. у центрі й на периферії
колонії (у місцях з різною щільністю гніздування) в 5-10-значній повторюваності. Виводиться
середня щільність на 1 кв.м. й екстраполюється на всю площу колонії, яка нанесена на міліметрову
карту схему. Очевидно, це найбільш підходящий метод обліку тільки для моновидових колоній.

Для полівидових колоній, на наш погляд, варто застосовувати 3-4 трансекти, зі смугою обліку
шириною в 4 м., з подальшою екстраполяцією на всю територію поселення. Останнє корегується з
методом смуг-місць.

Аналогічні методи програми для визначення чисельності лелекоподібних птахів, що гніздяться
в очеретяних біотопах островів і кіс.

Обліки чисельності лелекоподібних птахів в інших поселеннях регіону досить трудомісткі. При
цьому відносно достовірні дані по чисельності можна одержати тільки при роботі на трансектах за
допомогою човна або ж піших маршрутах.

Метод неповного обліку. Застосовується для важкодоступних колоній лелекоподібних птахів.
На першому етапі визначається локалізація колонії, після чого за допомогою високоякісної оптики
визначається кількість птахів, що злітають і прилітають (фіксуються окремо) протягом 3-4 ранкових
годин (5.00.-9.00.).

Особливості проведення робіт. При роботі в колоніях птахів або в окремих гніздах необхідно
максимально зменшити фактор тривоги, у зв’язку із чим варто дотримуватися наступних
рекомендацій:

- спостереження за птахами, що гніздяться, проводяться тільки з укриття, скрадка й т.д.;
- у колоніальних поселеннях присутність дослідника припустима один раз у день по 25-30

хвилин (якщо проводиться абсолютний облік птахів, то час знаходження в колонії може бути
збільшений до 40-60 хвилин при постійному пересуванні по колонії);

- при установці намету, скрадка для спостережень за гніздами бажано приходити в супроводі 2-
3 чоловік, після чого одна людина залишається для спостережень, а інші залишають територію, і в
цьому випадку птахи практично не реагують на укриття.
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Строки, періоди робіт. При визначенні строків і періодів досліджень, насамперед,
враховується можливість зняття максимального числа моніторингових показників. Однак, залежно
від завдань, кваліфікації дослідників, доступного для роботи часу, визначаються строки робіт і
відповідно до цього кількість параметрів, що реєструються. При проведенні польових робіт
необхідно враховувати три основних моменти:

- репродуктивний стан колоній і поселень птахів повинен відповідати найменш уразливим
періодам гніздування;

- залежно від погодних умов необхідно вибирати час відвідування гніздових поселень, при
якому фактор тривоги буде мінімальним;

- тривалість перебування в колоніальних поселеннях, протягом якого дослідник не завдасть
шкоди (фактор непокоєння) птахам, що гніздяться.

Перший гніздовий облік відповідає періоду 20.04.-15.05., а другий: 25.05.-20.06.
При таких строках і періодах досліджень обліки будуть найбільш повно характеризувати

гніздову ситуацію.

Окремі методичні підходи з представлення матеріалів для підготовки наукового
обґрунтування та експертного висновку.

Використання спеціального обладнання для проведення робіт. Важливим моментом при
підготовці наукового звіту та експертного висновку є отримання матеріалів та даних з використанням
сучасного обладнання та відповідного програмного забезпечення. Перелік та їх характеристика,
методика використання даного обладнання дає можливість не ставити під сумнів отримані результати
та їх інтерпретацію для обговорення матеріалів та формування експертних висновків.

Інструментальна база. При проведенні досліджень на проектних територіях ВЕС, буферних
зонах та прилеглих територіях використовувалося наступне обладнання:

- автомобіль НИВА 2121 – 2 од.
- біноклі (20х) – 6 од.
- оптична труба OPTOLYTН 20-60х80 – 2 од.
- оптична труба VIXEN 20-60х100 – 1 од.
- оптична труба VIXEN 20-60х80 – 1 од.
- лазерний прилад для визначення висот NICON Forestry 550 – 1од.
- прилад для визначення координат GARMIN GPS MAP 78s. – 2 од.
- комплект приладів (детектор і диктофон) для реєстрації кажанів (Pettersen Ultraschalldetektor

D240X, Zoom H2 Aufnahmerecorder ) – 2 комплекти.
- комплект приладів для реєстрації кажанів (Pettersen Ultraschalldetektor D500X) – 1 комплект.
Шляхи мінімізації впливу ВЕС та компенсаторні заходи. У даному аспекті слід розподіляти

такі заходи виходячи з етапів створення площадок ВЕС (періоди відведення земельної ділянки,
будівництва та експлуатації ВЕС).

На попередніх етапах погодження земельної ділянки, де будуть розміщуватися вітростанції,
слід внести зміни (якщо такі існують) у планувальну проектну документацію щодо зменшення площі,
або її конфігурації та щільності розміщення агрегатів ВЕС.

На наступних етапах (періоди будівництва та експлуатації ВЕС) дії з мінімізації впливів
повинні бути конкретно визначені відповідно до видів рослин та тварин, сезонів року, проміжку часу
та контролювати якість проведених дій. При цьому необхідно враховувати, що відносно до різних
біологічних компонентів існує різна тривалість і періодичність у проведенні заходів з мінімізації
впливів. Так, для рослинних угруповань та деревних насаджень, амфібій та плазунів основні дії
припадають на періоди будівництва ВЕС і менш потребують повторення при їх експлуатації. Для
птахів та рукокрилих найбільш важливі дії співпадають з періодами функціонування ВЕС.

Відносно рекомендацій щодо використання компенсаторних заходів, на наш погляд, важливим
є не їх перелік, а реально обґрунтовані дії зменшення впливу ВЕС на природні комплекси.
Наприклад, створення альтернативних кормових територій для птахів, що втрачають свій корм, на
достатній відстані від ВЕС – декларативно важлива позиція, але виникає достатня кількість
проблемних питань: на якому етапі будівництва ВЕС вирішується дане питання, визначення
конкретних територій з альтернативними кормами, як будуть знижуватися на цих територіях інші
фактори занепокоєння птахів, моніторинг запровадженого заходу, та хто дасть гарантії, що цей захід
«працює».

На наш погляд, відносно працюючих ВЕС важливими компенсаторними заходами мають бути,
у разі необхідності, створення системи відлякування птахів з площадок ВЕС включаючи
ультразвукові та оптичні (світлові) репеленти, відеоспостереження за переміщенням птахів на
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граничних агрегатах ВЕС. Важливими діями відповідно до цього, є прийняття оперативних рішень
щодо відключення окремих агрегатів у випадку змін міграційних шляхів птахів у періоди критичних
погодних явищ.

Підходи до формування показників оцінки впливу площадок ВЕС на компоненти
природних комплексів

Оцінка будь-якого впливу на довкілля на територіях, де діяльність лише планується, носить
характер констатації фактів з можливим незначним процентом припущень, які ґрунтуються на
довгострокових дослідженнях екології різних видів і можливих змін континентальних масштабів (для
мігруючих птахів).

Матриця чи масштаб того чи іншого впливу більше використовуються при описі явищ
стабільного характеру. Птахи та кажани – дуже динамічні екологічні системи, вивчення яких
ускладнюється через досить радикальні зміни в просторі (погодні явища, поведінка під час міграцій
та гніздування) та в часі (стан біологічної активності в різні сезони року). Саме через цю
динамічність немає, та й не може бути єдиної матриці оцінки впливу для всіх і кожного.

В даному розділу приводиться авторська розробка – алгоритм (механізм) прогностичної оцінки
рівня впливу ВЕС на види птахів у різні періоди року і на різні етапи життєвих циклів. Подібні
дослідження проводилися і John Laumer (2006). Необхідність такого використання різнорівневих
оцінок пов’язана з відсутністю в екології принципу універсалізму в реакції організмів на вплив
факторів природного середовища. Оцінка впливу з позицій системного підходу дає найбільш
достовірні дані, які можуть бути підтверджені на стадії експлуатації ВЕС з незначними
припущеннями.

На етапі планування будівництва ВЕС можливо визначити тільки впливи, які ґрунтуються на
прогнозах зі статистичною ймовірністю. Підтвердження прогностичних даних можливо після
проведення досліджень на площадках з працюючими ВЕС. На даному етапі необхідно, з
відповідними припущеннями, розділити можливі впливи на природні комплекси з боку ВЕС та
потужного впливу антропогенних факторів і природних флуктуаційних процесів. Але можна
констатувати, що остання група впливу є домінуючою у регіоні для більшості площадок ВЕС,
включаючи площадку та буферні зони (1-2 км).

Використання у науковому звіті та експертному висновку термінів «позитивний» та
«негативний» вплив є досить важливим і формує загальну та спеціальну оцінки природних
комплексів та окремих його компонентів. На даний час найбільш важливим є визначення негативних
впливів, які слід поділити на низький, середній, високий та найшкідливіші наслідки. Але
використання цих термінів буде мати різне функціональне значення для різних груп тварин та
рослин. Тому в науковому звіті використовуються різні терміни для обговорення та характеристики
можливого впливу ВЕС на природні комплекси.

Якщо із прогнозів впливу виникає, що будуть потрібні заходи щодо компенсації негативного
впливу, то варто запропонувати їхні види й обсяги. При цьому варто розрізняти заходи, спрямовані
на запобігання, зменшення й компенсування відповідних негативних впливів.

Формат оцінки впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією площадок ВЕС на
природні комплекси за міжнародними стандартами.

Для експертної оцінки очікуваних небезпек для природних компонентів, спричинених парком
вітроенергетичних установок, необхідно диференціювати небезпеки по різних аспектах і описати їх,
по можливості, повністю. Необхідно визначити негативні впливи, які можуть бути створені парком
вітроенергетичних установок і можуть бути диференційовані у наступному форматі (за
рекомендаціями WKN FG – АТ Віндкрафт Норд, Німеччина, Dr. N. Brielmann – Büro für ökologische
Studien, Rostock).

1. Впливи, обумовлені будівництвом, на види рослин і тварин, які, згідно із законодавством про
охорону видів, можуть розцінюватися, як значні.

• 1/а – викиди шкідливих речовин під час робіт на будівельному майданчику, наприклад,
будівельною технікою й транспортом (вихлопні гази, витоки, застосування матеріалів, що створюють
загрозу) і пов’язані із цим потенційні небезпеки для розмноження й середовища перебування тварин,
а також місць росту рослин.

• 1/b – Відлякування й витиснення візуальними ефектами, відлякування шумом, наприклад,
при можливих польових і бурових роботах, а також будівельною технікою, транспортом, що працює
на будівельному майданчику, а також перебуванням людей.
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• 1/с – Зайняття території робочими майданчиками і обладнанням, яке працює на
будівельному майданчику, і пов’язане із цим створення можливих перешкод для  шляхів міграцій
тварин під’їзними дорогами і обладнанням, яке працює на будівництві.

• 1/d – Втрата місць розмноження для видів внаслідок зайняття території при підготовці
будівельних робіт.

• 1/е – Втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються, під час будівельних робіт.
2. Впливи, обумовлені обладнанням, на види рослин і тварин що охороняються, які згідно із

законодавством про охорону видів можуть розцінюватися як значні.
• 2/а – Тривалим зайняттям територій і, як наслідок цього, зміною характеристик середовища

перебування й порушенням біотопічних комплексів.
• 2/b – Відлякуванням щогловими вертикальними конструкціями кажанів і видів птахів.
• 2/с – Бар’єрний вплив на мігруючі види птахів і перешкоди для перельоту птахів і кажанів.
3. Впливи, обумовлені виробництвом, на види рослин і тварин, які згідно із законодавством про

охорону видів можуть бути розцінені як значні.
• 3/а – Відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла й емісії шуму.
• 3/b – Відлякування внаслідок додаткового освоєння територій елементів ландшафту, які

раніше не зазнавали впливу.
• 3/с – Турбування або подразнення видів що охороняються та інших видів птахів і кажанів,

внаслідок нічного освітлення.
• 3/d – Зіткнення окремих індивідуумів різних видів птахів і кажанів з вітроенергетичними

установками.

Формат оцінки для видів птахів, що охороняються національним законодавством та
міжнародними конвенціями і угодами.

AEWA – угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів:
характеристика видів мігрантів птахів за визначеними списками.

IUCN – МСОП – Охоронний статус Міжнародного союзу охорони природи: EN – під загрозою
зникнення; NT – більший до загрозливого стану; VU – уразливий; LC – найменший ризик.

EUROBATS – угода про збереження популяцій європейських видів рукокрилих:
характеристика видів кажанів за визначеними списками.

ЄЧС – Охоронний статус Європейського червоного список: S – (Secure) – види, які знаходяться
у безпечному стані; VU – (Vulnarable) вразливий, види, які можуть у найближчому майбутньому бути
віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їхній стан;
DD – (Declining) – види, чисельність яких знижується; EN – (Endangered) зникаючий, види, що
перебувають під загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне, відтворення неможливе без
здійснення спеціальних заходів; R – (Rare) рідкісних, популяції яких невеликі, у даний час не
віднесені до категорії «зникаючих» та «вразливих» хоча їм і загрожує небезпека зникнення; L –
(Localised) локалізовані.

БОНН – CMS. Боннська конвенція (конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин):
Додаток I (1) включає види, що знаходяться під загрозою зникнення; Додаток II (2) включає види,
стан яких є несприятливим, збереження та регулювання використання яких потребує міжнародних
угод, а також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результаті міжнародного
співробітництва, яке може бути здійснено на основі міжнародних угод. Один і той самий вид може
бути включеним як до Додатку I, так і до Додатку II.

БЕРН – Бернська конвенція, або Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних
середовищ існування в Європі, включає чотири додатки: Додаток I (1) – перелік видів флори, що
підлягають особливій охороні; Додаток II (2) – перелік видів фауни, що підлягають особливій
охороні; Додаток III (3) – види фауни, що підлягають охороні; Додаток IV (4) – перелік заборонених
засобів і способів знищення, вилову та інших форм використання диких тварин.

CITES – Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що
знаходяться під загрозою зникнення (CITES), містить три додатки: Додаток I (1) включає види, «що
знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє
існування негативний вплив. Торгівля зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з
тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у
виняткових випадках»; Додаток II (2) включає: «а) всі види, які на даний час не обов’язково
перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля
зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою уникнення такого використання, що
несумісне з їхнім виживанням; та b) які мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею
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зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений ефективний
контроль»; Додаток III(3) включає «всі види, які за визначенням будь-якої сторони підлягають
регулюванню в межах її юрисдикції з метою попередження чи обмеження експлуатації та щодо яких
існує необхідність співробітництва інших сторін з контролю за торгівлею».

ЧКУ – Охоронний статус Червоної книги України: ЗН– зникаючий; ВР – вразливий; РІД –
рідкісний; НЦ – неоцінений.

Методика розрахунку ступеня впливу і схеми формування прогностичної моделі та
порівняльної оцінки впливу будівництва і експлуатації ВЕС на сезонні комплекси птахів, їх
міграції.

Загально методичні підходи до створення прогностичної моделі впливу.
За останні 10 років авторами підготовлена науково-практична основа для розробки науково-

інформаційної системи оцінки та прогнозу стану біорізноманіття на територіях вітрових
електростанцій у межах Азово-Чорноморського регіону. Концептуально моніторингові роботи
включають три блоки досліджень, які пов’язані між собою відповідною логістикою та акумулюють
на кінцевому етапі узагальнену інформацію для її використання не тільки для розвитку економіки,
але і дотримання природоохоронного законодавства. Це дає можливість концептуально та практично
об’єднати чотири головні блоки (етапи досліджень):

- оцінка стану біорізноманіття на проектній стадії;
- проведення моніторингу після введення вітрових електростанцій (ВЕС);
- формування на WEB додатку «WebBirds» баз даних з моніторингу сезонних орнітологічних

комплексів з відповідним програмним інструментом оцінки впливу ВЕС на птахів.
- формування даних моніторингу з біорізноманіття в автоматизованій системі моніторингу

довкілля на рівнях площадок ВЕС та на регіональних рівнях.
Важливим компонентом діяльності при проектуванні, будівництві та експлуатації площадок

ВЕС є визначення комплексу заходів з попередження або обмеження небезпечних дій економічної
діяльності на довкілля, які забезпечують дотримання необхідних вимог природоохоронного
законодавства та інших законодавчих і нормативних документів, пов’язаних з безпекою довкілля.
Проведення робіт, оцінка і прогноз стану біорізноманіття на територіях площадок ВЕС та подальший
моніторинг повинні базуватися на уніфікованих методологічних і методичних підходах. Це
забезпечує послідовність у використанні даних на різних стадіях будівництва та експлуатації
технологічних об’єктів, а у даному випадку вітрових електростанцій.

Методична основа досліджень базується на уніфікованій методологічній та методичній основі з
відповідним форматом проведення робіт, оцінки і прогнозу стану біорізноманіття на основі
моніторингу на територіях площадок ВЕС. Важливим аспектом є збереження моніторингових даних
на всіх етапах технологічних процесів на площадках ВЕС у відповідному форматі у автоматизованих
системах моніторингу довкілля для їх поетапного використання при проведенні робіт. Даний підхід
забезпечить логічне продовження використання даних на різних стадіях будівництва та експлуатації
технологічних об’єктів.

У природоохоронному аспекті на національному рівні актуальність проблеми «ВЕС – природні
комплекси – довкілля» забезпечується Законами України «Про охорону навколишнього природного
середовища», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України»,
Постановами КМ України «Про заходи по посиленню охорони водно-болотних угідь, які мають
міжнародне значення», «Про концепцію збереження біологічного різноманіття України».

На міжнародному рівні в галузі збереження природних територій та їх комплексів найбільш
вагомими і значущими є: Конвенція про біологічне різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992); Конвенція
про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування
водоплавних птахів (Рамсар, 1971, 1987); Конвенція про збереження європейської дикої фауни і
флори та їх природних середовищ (Берн, 1979); Конвенція про збереження мігруючих видів диких
тварин (Бонн, 1979); Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття (Софія, 1995); Угода про збереження популяцій європейських видів рукокрилих
(EUROBATS-1999); Рекомендації 5-ї сесії конференції Сторін EUROBATS– вітрові електростанції та
популяції кажанів (Словенія, 2006).

На державному рівні актуальність проблеми також підтверджується профільними
законодавчими актами щодо будівництва ВЕС, серед яких головними є: - Закон України «Про
альтернативні джерела енергії», «Національна енергетична програма з будівництва вітрових
електростанцій (ВЕС)», Постанови КМ України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року» (15.03.2006 р. №145-р), « Про схвалення Комплексної програми будівництва
вітроелектростанцій»(03.02.1997р. №137), «Про затвердження Державної цільової економічної



31

програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел
енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 р.» (01.03.2010 р. №243).

З урахуванням інтенсивності розвитку вітроенергетичної галузі, проблема збереження
біологічного різноманіття природних комплексів та проведення моніторингу біорізноманіття на
площадках ВЕС набуває першочергового значення. Розробка системи впровадження комплексного
формату дій за визначеними етапами (оцінка стану біорізноманіття на проектній стадії –
проведення моніторингу після введення в експлуатацію ВЕС – формування моніторингових
даних з біорізноманіття в автоматизованій системі моніторингу довкілля на регіональних
рівнях) дає можливість об’єктивної оцінки біорізноманіття та розробки механізмів з мінімізації
впливів ВЕС на природні комплекси. Нажаль в Україні таких спеціальних розробок ще не існує.

Дана розробка пов’язана з оцінкою впливу будівництва і експлуатації ВЕС на сезонні
комплекси птахів та їх міграції з урахуванням особливостей екологічної характеристики площадки та
буферних зон, ландшафтної структури, фаз життєвих циклів птахів, сезонних особливостей їх
поведінки.

Зіткнення птахів з працюючими лопатями ВЕС трапляється під час пташиних перельотів. Ризик
зіткнення залежить від чисельності птахів, льотних властивостей тієї чи іншої групи птахів, біотопів
перебування птахів, сезону року, добової та льотної активності.

Представники родини соколоподібних (Falconiformes) з високими льотними характеристиками
мають більше шансів уникнути зіткнення з ВЕС ніж дрохва (Otis tarda), фазан (Phasianus colchicus)
або куріпка (Perdix perdix). Птахи, для яких характерне ширяння в повітрі, спокійний політ (луні –
Circus spp., канюки – Buteo spp., деякі види мартинів – Larus spp.) мають більше часу зреагувати на
станцію ВЕС ніж види птахів, котрим притаманний швидкий прямолінійний політ (гуси – Anser. spp.,
качки – Anas spp., горобцеподібні – Passeriformes). Також серед чинників, що впливають на
можливість зіткнення відзначаємо розмір птаха та його зграйність. Так, птахи, що летять
поодинокими особинами або невеликими зграями (хижі – Falconiformes, лелекоподібні –
Ciconiiformes) зазвичай уникають зіткнення. Натомість птахи з великих зграй мають багато шансів
потрапити під лопаті ВЕС.

Біотопи перебування птахів, а саме місця, де птахи знаходяться більшу частину життєвого
циклу, також відіграють свою роль. Якщо для гідрофільної групи птахів вода є основним біотопом, то
ступінь впливу може бути від мінімального до зникаючого (нульового). Для птахів, котрі
використовують в своєму житті як акваторію водойм, так і сушу, або повністю перебувають в межах
суходолу, цей ризик звичайно збільшується.

Поведінка птахів змінюється протягом року. Під час сезонних міграцій птахи, по-перше,
збираються в зграї, по-друге, виявляють високу добову активність. В зимовий період льотна
активність зменшується до перельотів з місць ночівлі до кормових ділянок і навпаки. В період
гніздування всі птахи намагаються вести потайний образ життя, здійснюють мінімум перельотів та
уникають відкритих ділянок суші. Всі ці зміни поведінки також впливають на можливість зіткнення.

Здатність птахів вести активне життя як вдень, так і вночі, характеризують їх добову
активність. Під час міграцій, деякі птахи летять тільки вдень (більшість горобцеподібних –
Passeriformes та денні хижі птахи – Falconiformes) або тільки вночі (сивкоподібні – Charadriiformes,
сови – Asio spp., чаплі – Ardeidae). Існує велика група птахів, які долаючи великі відстані летять як
вдень, так і вночі. Відповідно до цього ризик зіткнення з ВЕС зменшується або збільшується.

Говорячи про чисельність птахів виявляємо очікувану пряму залежність випадків зіткнення
конкретного виду птахів від його чисельності. За даними «Avian collisions with wind turbines: a
summary of existing studies and comparisons to other sources of avian collision mortality in the United
States» (Erickson,2001) більшість зіткнень птахів з ВЕС відмічене у групи горобцеподібних птахів.
Чисельність хижих птахів порівняльно незначна, відповідно до цього і низький процент зіткнення для
цих видів.

Погодні фактори, при більш детальному їх аналізі, виявилися пріоритетними при визначенні
ступеню впливу ВЕС на птахів. Будь-які види птахів в туман чи при сильному вітрі, автоматично
потрапляють в групу ризику, який ще значно підвищується, якщо мова йде про нічні перельоти.

Для порівняльної характеристики загибелі птахів від ВЕС наводимо відповідні дані з інших
причин (Erickson,2001; Coleman, John S. Cats & wildlife: a conservation dilemma / Coleman, John S.,
Stanley A. Temple, and Scott R. Craven,1999; Eaton Joe, 2003; Gavin G,2000; Klem, D., Jr., 1990,1991;
Pimentel, David, 1992; Weisenel Wendy K, 2002). Аналіз зіткнення птахів з ВЕС характеризується у
наступних літературних джерелах ( Erickson,2001, Barrios, L, 1995; Curry Dick -
http://www.currykerlinger.com/birds.htm;Erickson,W,2002;
http://www.biologicaldiversity.org/swcbd/Programs/bdes/altamont/factsheet.pdf; Grünkorn, T, 2005, 2009;

http://www.currykerlinger.com/birds.htm
http://www.biologicaldiversity.org/swcbd/Programs/bdes/altamont/factsheet.pdf
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Howe, Robert, 2002 ; Janss, G, 2000; Krijgsveld K.L, 2009; Langston, R.H.W, 2003; Lekuona, J.M, 2006;
Lowther, S, 1998; Orloff, S, 1992; Sugimoto H, 2011; Горлов П.І., Сіохін В.Д? 2012).

Міжнародні та національні організації, головною метою яких є охорона птахів, мають свій
погляд на впровадження вітроенергетичних ініціатив.

Національне Одюбонівське товариство (The National Audubon Society) та Американське
товариство охорони птахів (American Bird Conservancy) наголошують на тому, що розвиток
вітроенергетики є реальністю сьогодення і головною метою подальшого розвитку є зниження
факторів ризику пташиних колізій. Принципово підтримуючи будівництво вітропарків, ці організації
наполягають на дотриманні науково обґрунтованих рекомендацій щодо проектування, будівництва та
експлуатації вітрових станцій (Layton Julia-https://science.howstuffworks.com/environmental/green-
science/wind-turbine-kill-birds2.htm).

Королівське товариство охорони птахів Великої Британії (Royal Society for the Protection of
Birds) також виступає за взаємодію двох напрямків – розвиток сучасної вітроенергетики та охорону
птахів, через врахування двосторонніх вигід (The RSPB: Wind farms. – Retrieved from
http://www.rspb.org.uk/ourwork/policy/windfarms/ ).

В своєму звіті BirdLife International Великобританії разом із комісією Бернської Конвенції (Bern
Convention) розглянувши фактичний матеріал та зробивши аналіз потенційних загроз констатують
про можливість зниження негативного впливу через проведення моніторингу та коректного
розташування вітрових станцій (Langston, RHW, 2003). Схожих позицій дотримуються BirdLife
International в Іспанії (Barrios, L, 1995).

Українське товариство охорони птахів усіляко підтримує позицію BirdLife International щодо
впливу вітроенергетики на птахів і вважає розвиток вітроенергетики однією з перспективних і
важливих галузей для України (Українське товариство охорони птахів. Вітрова енергетика:
http://birdlife.org.ua/Vitrova-energetika , Windfarms and Birds: An analysis of the effects of windfarms on
birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues:
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife_Bern_windfarms.pdf ).

Окремі методологічні аспекти характеристики орнітологічної ситуації в контексті
експертної оцінки можливого впливу будівництва і експлуатації ВЕС на птахів.

Вітроенергетичні споруди представляють собою точкові об’єкти значної висоти. Їх небезпека
для птахів не перевищує таку від опор ЛЕП (лінії електричних передач), а здебільшого є навіть значно
меншою2. Це пов’язано зі значними площами, які займають ЛЕП, на відміну від ВЕС, площадки яких
мають значно менші розміри. Вітроенергетичні споруди можуть становити загрозу для птахів у тому
випадку, коли вірогідність зіткнення птахів з агрегатами ВЕС є дуже високою.

Така ситуація може спостерігатися тоді, коли агрегати ВЕС розміщені в місцях, де проходять
шляхи щільних переміщень великої кількості птахів. Оцінка впливу будівництва і експлуатації ВЕС
на птахів, має виходити з позицій аналізу наявності в межах проектної території шляхів щільних
переміщень великої кількості птахів.

Такий аналіз повинен враховувати декілька моментів. Перш за все, це екологічна
характеристика території проекту, яка має будуватися на основі фізіономічного підходу, оскільки саме
ландшафтні особливості природних та антропогенних комплексів в першу чергу визначають ті чи
інші особливості орнітологічної ситуації. В цьому сенсі, фізіономічний підхід до екологічної
характеристики території тісно переплітається з функціональним аналізом, який дає змогу визначити
роль різних природних та антропогенних комплексів в життєвому циклі тих чи інших груп видів
птахів, виділити зони з високим біорізноманіттям і окреслити їх функціональні зв’язки з територією
проекту.

З іншого боку, оцінка орнітологічної ситуації має бути диференційована за основними
фенологічними фазами життєвого циклу птахів (гніздовий період, весняна та осіння міграції,
зимівля), оскільки функціональне використання тих чи інших природних та антропогенних
комплексів і характер переміщень птахів в кожну окрему фазу істотно відрізняється між собою.

2 * http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
http://energyfacilities.puc.state.mn.us/documents/PubliImpacts%Turbines,%
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/tayside_and_central/7892277m
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%8DD0%B0
http://www.bwea.com/ref/lowfrequencynoise.html
http://www.cres.gr/kape/publications//CRESTRANSWINDENVIRONMENT.doc
www.canwea.ca/pdf/talkwind/

https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/wind-turbine-kill-birds2.htm
https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/wind-turbine-kill-birds2.htm
http://www.rspb.org.uk/ourwork/policy/windfarms/
http://birdlife.org.ua/Vitrova-energetika
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife_Bern_windfarms.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
http://energyfacilities.puc.state.mn.us/documents/PubliImpacts%25Turbines,%25
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/tayside_and_central/7892277m
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%8DD0%B0
http://www.bwea.com/ref/lowfrequencynoise.html
http://www.cres.gr/kape/publications/CRESTRANSWINDENVIRONMENT.doc
http://www.canwea.ca/pdf/talkwind/
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Особливу увагу слід приділяти аналізу орнітологічної обстановки під час міграцій, оскільки в
цей час в регіоні пролітає велика кількість птахів. В характеристиці орнітологічної обстановки в
регіоні під час міграцій в контексті оцінки впливу ВЕС на птахів найбільш актуальним питанням є
локальна диференціація міграційних процесів на кормові міграції (для всіх сезонів року) та
трансконтинентальних міграції (для весняної та осінньої міграції).
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РОЗДІЛ 3 ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З
ПРОЕКТУВАННЯ ПЛОЩАДОК ВЕС, ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ
КОМПЛЕКСІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ РОБІТ У ЗВ’ЯЗКУ З
БУДІВНИЦТВОМ ПЛОЩАДКИ ВЕС

3.1 Перелік основних міжнародних та національних нормативно-правових актів

При проведенні робіт та підготовки експертного висновку було враховано міжнародну та
національну нормативно-правову базу, природоохоронні конвенції та угоди, які ратифікувала або
підтримує держава.

На міжнародному рівні в галузі охорони і моніторингу біорізноманіття, збереження природних
територій та їх комплексів найбільш вагомими і значущими є:

Конвенція про біологічне різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992);
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як

середовища існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971, 1987);
Конвенція про збереження європейської дикої фауни і флори та їх природних середовищ (Берн,

1979);
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979);
Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (Софія,

1995).
На національному рівні сучасні законодавчі основи збереження біологічного та ландшафтного

різноманіття регулюються державними правовими актами.
Першу групу складають законодавчі акти, які регулюють правові відносини щодо забезпечення

стану довкілля, сприятливого для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття:
"Основні напрями державної екологічної політики у галузі охорони довкілля, використання

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" (1998 р.);
Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1991 р.);
Закон "Про екологічну експертизу" (1995 р.);
Земельний кодекс (2001 р.);
Водний кодекс (1995 р.);
Лісовий кодекс (1994 р.);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державну систему

моніторингу довкілля"(1998 р.).
Другу групу формують акти, спрямовані на вирішення завдань збереження переважно

біологічного різноманіття:
Закон "Про природно-заповідний фонд України" (1992 р.);
Закон "Про тваринний світ" (2001 р.);
Закон "Про рослинний світ" (1999 р.);
Закон "Про Червону книгу України" (2002 р.);
Положення про Зелену книгу України (1997 р.);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи по посиленню охорони водно-болотних

угідь, які мають міжнародне значення" (1995 р.);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про концепцію збереження біологічного різноманіття

України" (1997 р.);
Закон "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України

на 2000-2015 роки" (2017 р.).
Існує дві загальнодержавні програми збереження біорізноманіття, управління природними

комплексами, покращення екологічної ситуації, які стосуються водно-болотних угідь міжнародного
значення та прибережних природних комплексів. Це “Загальнодержавна програма формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, яка затверджена Законом України від
21 вересня 2000 року N 1989-III та “Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля
Азовського і Чорного морів”, яка затверджена Законом України від 22 березня 2001 року №2333-ІІІ.

У ракурсі виконуваних робіт та в зв’язку з міжнародними вимогами щодо вивчення  видового
складу та сезонного розподілу кажанів на територіях проектованих ділянок для будівництва ВЕС та
загроз, які можуть виникати на цих територіях для мешкання кажанів, а також рекомендацій 5-й сесії
конференції Сторін (Ljubljana, Slovenia, 4-6 September 2006, EUROBATS.MoP5.Record.Annex9,
Resolution 5.6 – вітрові електростанції та популяції кажанів), які направлені на збереження популяцій
європейських видів кажанів та їх мешкань), роботи за Договором проводилися з урахуванням
рекомендацій даної Резолюції.
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При підготовці звітів були враховані Принципи Екватора (Equator Principles) в рамках Оцінки
соціальних та екологічних впливів (ОСЕВ), також міжнародні директиви та стандарти Світового
банку та Міжнародної фінансової корпорації (МФК).

3.2 Законодавчо-правова база з організації та проведення робіт з спеціальних заходів,
які спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню природних ландшафтів

Діючим законодавством України передбачена організація та проведення робіт, що спрямовані
на збереження природних ландшафтів. Значна частина Законів та підзаконних актів має загальні
засади щодо запобігання знищенню чи пошкодженню природних ландшафтів.

Законом України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки” зазначено, що природні ландшафти спостерігаються майже на 40
відсотках території України.

У найменш зміненому вигляді вони збереглися на землях, зайнятих лісами, чагарниками,
болотами, на відкритих землях, площа яких становить близько 19,7 % території країни. Враховуючи,
що лише 44 % лісів виконують захисні та природоохоронні функції, можна вважати, що стан,
близький до притаманного природному, мають ландшафти на площі майже 12,7 відсотка території
країни.

Основною метою Програми є збільшення площі земель країни з природними ландшафтами до
рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм природного стану,
та формування їх територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості
природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження
природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій.

На територіях – складових національної екологічної мережі має бути забезпечено проведення
спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних
ландшафтів, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, збереження
видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх існування,
створення належних умов для розмноження у природних умовах та для розселення.

З метою забезпечення виконання природоохоронних функцій національної екологічної мережі
Програмою передбачається здійснення таких заходів:

- захист середовища існування тварин під час міграції і зимівлі та створення системи їх
охорони;

- розширення мережі водних об’єктів для міграції риб;
- створення умов для відтворення різноманіття видів рослин, тварин і фітоценозів у природних

зонах;
- забезпечення охорони водно-болотних угідь міжнародного та загальнодержавного значення;
- здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу на природні комплекси елементів

національної екологічної мережі;
- впровадження системи здійснення природоохоронних заходів для збереження природних

комплексів елементів національної екологічної мережі;
- забезпечення збереження популяцій видів рослин і тварин; здійснення спеціальних заходів

для забезпечення міграції тварин і рослин в місцях перетину природних та транспортних коридорів.
У відповідності до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища”

завданням законодавства є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу
господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних
ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних
територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною.

Відповідно до ст. 5 вищевказаного Закону, державній охороні і регулюванню використання на
території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і
природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і
невикористовуванні в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне
повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси.

Під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення
тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище
існування диких тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання таких
основних вимог і принципів:

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані
природної волі;
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недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких
тварин.

Охорона тваринного світу забезпечується шляхом:
охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;
запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
Стаття 39 зазначеного Закону “Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів

міграції тварин” констатує, що:
Підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що

впливає або може вплинути на стан тваринного світу, зобов’язані забезпечувати охорону середовища
існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин. Тобто збереження природних ландшафтів.

Під час проведення екологічної експертизи діючих об’єктів, проектів будівництва та
реконструкції підприємств, споруд та інших об’єктів, впровадження нової техніки, технології,
матеріалів і речовин обов’язково враховується їх вплив на стан тваринного світу, середовище
існування, шляхи міграції та умови розмноження тварин.

Законом України “Про рослинний світ” стаття 5 “Основні вимоги до охорони, використання та
відтворення рослинного світу” передбачено, що під час здійснення діяльності, яка впливає на стан
охорони, використання та відтворення рослинного світу, необхідно дотримуватися таких основних
вимог: збереження умов місцезростання дикорослих рослин і природних рослинних угруповань.

Щодо збереження природних ландшафтів, які розташовані на узбережжі Азовського моря ряд
заходів передбачено “Загальнодержавною програмою охорони та відтворення довкілля Азовського та
Чорного морів”.

Метою Програми є розроблення державної політики, стратегії та плану дій, спрямованих на
запобігання зростанню антропогенного тиску на довкілля Азовського і Чорного морів, сприяння
розвитку екологічно безпечних видів діяльності в Азово-Чорноморському регіоні, збереження і
відтворення біологічного різноманіття та ресурсів морів, створення сприятливих умов для
проживання, оздоровлення та відпочинку населення.

Програмою визначено такі пріоритетні напрями вирішення основних проблем екологічного
стану Азовського і Чорного морів:

зменшення рівня забруднення морів та антропогенного навантаження на їх екосистеми;
зниження ризику для здоров’я людини, пов’язаного із забрудненням морських вод та

прибережної смуги;
збереження та відтворення біологічного різноманіття, природних ландшафтів прибережної

смуги і місць існування біологічних видів, розширення мережі державних  заповідників, заказників,
створення  національних парків;

запобігання руйнуванню морського берега та охорона земель у прибережній смузі морів;
створення системи інтегрованого управління природокористуванням у межах водоохоронної

зони морів, прибережній смузі морів, територіальних морських водах України;
удосконалення системи моніторингу для оцінки впливу природних і антропогенних факторів на

довкілля.
Крім цього Водним, Земельним та Лісовим Кодексами України передбачена низка заходів

спрямованих на збереження та запобігання руйнації природних ландшафтів, про це вказано нижче.
Природні ділянки (природні ландшафти) міжнародного значення створюються відповідно до

міжнародних договорів України, зокрема Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (995_031) (1971 р.),
Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (995_089) (1972 р.), Конвенції
про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ їх існування в Європі (995_032) (1979 р.),
Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (995_136) (1979 р.), Конвенції про захист
Чорного моря від забруднення (995_065) (1992 р.), Конвенції про охорону біологічного різноманіття
(995_030) (1994 р.), Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття (1995 р.), Конвенції про охорону та відтворення транскордонних водотоків та
міжнародних озер (994_273) (1999 р.).

Нормативні позиції, що регламентують проведення спеціальних робіт.
Закон України “Про природно-заповідний фонд України”.
Узбережжя та прилеглі наземні території у межах проектної території площадки ВЕС та

буферних зон не відносяться до земель природно-заповідного фонду, і знаходяться на значному
віддалені від заповідних об’єктів. Тобто обмежень щодо будівництва вітроенергетичних споруд
(вітряків) на даній території немає.

Водний Кодекс України.
Відповідно до Статті 5 “Водні об’єкти загальнодержавного і місцевого значення” Водного

Кодексу України, Обитічна затока відноситься до водних об’єктів загальнодержавного значення.
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Відповідно до Статті 87 “Водоохоронні зони” Водного Кодексу України для створення
сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання,
знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та
навколо озер, водосховищ і інших водойм встановлюються водоохоронні зони. Водоохоронна зона є
природоохоронною територією господарської діяльності, що регулюється. На території
водоохоронних зон забороняється:

1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів;
2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;
3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя,

кар’єри тощо), а також у потічки.
В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування піску і гравію за

межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у прируслах річок за погодженням з
державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та
геології.

Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими проектами.
Проекту водоохоронної зони Обитічної затоки до сьогодні не розроблено.

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської
діяльності в них встановлюються Кабінетом Міністрів України. Виконавчі комітети місцевих Рад
зобов’язані доводити до відома населення, всіх заінтересованих організацій рішення щодо меж
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також водоохоронного режиму, який діє на цих
територіях.

Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за
додержанням режиму використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами місцевих Рад
і державними органами охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до Статті 88. “Прибережні захисні смуги” Водного Кодексу України з метою
охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж
річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються
земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж
урізу води (у меженний період) шириною:

- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів;
- для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50

метрів;
- для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.
Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги

подвоюється.
У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням

конкретних умов, що склалися. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється
прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.

Відповідно до Статті 90. “Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах
уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах” прибережна
захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів входить у зону санітарної охорони моря і може
використовуватися лише для будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів, з
обов’язковим централізованим водопостачанням і каналізацією.

У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у
внутрішніх морських водах забороняється:

1) застосування стійких та сильнодіючих пестицидів;
2) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;
3) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод обсягом більше

1 кубічного метра на добу. Тобто обмежень щодо будівництва вітроенергетичних споруд (вітряків)
немає.

Земельний кодекс України.
Відповідно до Статті 58. “Склад земель водного фонду” до земель водного фонду належать

землі, які зайняті:
а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також

островами, не зайнятими лісами;
б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель,

зайнятих лісами.
Відповідно до Статті 59 “Право на землі водного фонду” Землі водного фонду можуть

перебувати у державній, комунальній та приватній власності. Громадянам та юридичним особам
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органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть
передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і
берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для
сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і
туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо. Тобто чітко прописаних обмежень на
розбудову парку вітрових електростанцій немає, але це питання потребує подальшого обговорення.

Стаття 62 “Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж
морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах”.

1. У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у
внутрішніх морських водах забороняється:

а) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;
б) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод об’ємом понад

1 кубічний метр на добу;
в) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування

рідких відходів;
г) застосування сильнодіючих пестицидів.
2. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж

морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах встановлюється
законом. Чітких обмежень щодо будівництва вітроенергетичних споруд немає.

3.3 Спеціальна міжнародна та національна регламентна документація

Міжнародні механізми визначення соціальних та екологічних ризиків оцінки у рамках
проектного фінансування.

Принципи Екватора. Інформація надається у скороченому виді з переважним висвітленням
екологічних аспектів.

Екваторіальні принципи – вихідні орієнтири, використовувані у фінансовій сфері для
визначення оцінки соціальних і екологічних ризиків в рамках проектного фінансування. Фінансові
організації, що прийняли Принципи Екватора (Equator Principles)3 (далі – «організації EPFI»),
прийняли вказані Принципи в цілях забезпечення того, щоб проекти, що фінансуються, розроблялися
на принципах соціальної відповідальності і відповідно до розумних практичних методів управління
довкіллям. Тим самим там, де це можливо, усуваються негативні наслідки для екосистем і груп
населення, які зачіпає відповідний проект, а у випадках, коли такі наслідки усунені бути не можуть,
вони зменшуються, лагідніють і (або) компенсуються належним чином.

Принцип 1: Аналіз і класифікація.
Коли пропонується фінансувати той або інший проект, організація EPFI здійснює класифікацію

такого проекту, виходячи з масштабу його потенційних наслідків і зв’язаних з ним ризиків відповідно
до екологічних і соціальних критеріїв аналізу, вживаних Міжнародною фінансовою корпорацією
(далі МФК). Дана класифікація виглядає таким чином: Категорія А – Проекти з потенційно значними
несприятливими соціальними або екологічними наслідками, які носять всілякий, необоротний або
безпрецедентний характер. Категорія В – Проекти з потенційно обмеженими несприятливими
соціальними або екологічними наслідками, які є нечисленними, зазвичай стосуються лише місця
знаходження об’єкту і можуть бути усунені за допомогою заходів по їх пом’якшенню.

Принцип 2: Соціальна і екологічна оцінка.
Стосовно кожного проекту, віднесеного до категорії А або категорії В, позичальник проводить

процедуру соціальної і екологічної оцінки (далі Оцінка). В рамках Оцінки також позичальник
пропонує заходи по пом’якшенню наслідків і управлінню ризиками, відповідні і згідні характеру і
масштабу пропонованого проекту

Принцип 3: Застосовні соціальні і екологічні стандарти.
Для проектів, що реалізовуються в країнах, які не входять в Організацію економічного

співробітництва і розвитку (ОЕСР), оцінка проводиться відповідно до застосовних на той момент
Стандартів діяльності МФК і застосовними на той момент Галузевими рекомендаціями відносно
охорони довкілля, здоров’я і безпеки («Рекомендації EHS»). Застосовується наступний основний
перелік Стандартів діяльності МФК:

- Соціальна і екологічна оцінка, і система управління;
- Умови праці. Запобігання і усунення забруднення довкілля;

3 http://www.teamprevent.com.ua/ua/poslugi/sistemi_menedzhmentu/principi_ekvatoru.html

http://www.teamprevent.com.ua/ua/poslugi/sistemi_menedzhmentu/principi_ekvatoru.html
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- Здоров’я і безпека населення;
- Придбання земельних ділянок і примусове переселення;
- Збереження біологічної різноманітності і збалансоване управління природними ресурсами;
- Корінне населення;
- Культурна спадщина.
Принцип 4: План дій і Система управління.
Стосовно всіх проектів, що відносяться до категорії А і категорії В, позичальник готує План дій

(в області охорони довкілля, охорони праці, промислової безпеки і соціальної діяльності). У Плані
Дій приводиться опис і визначається черговість дій, необхідних для вживання заходів по
пом’якшенню наслідків, заходів, що коректують, і заходів контролю, які потрібні для управління
наслідками і ризиками, визначеними в рамках Оцінки. Позичальники використовують, підтримують
або створюють Систему управління соціальними і екологічними питаннями, щоб здійснювати
управління: наслідками і ризиками; заходами, що коректують, необхідними для дотримання
застосовних соціальних і екологічних законів і нормативних актів приймаючої країни і вимог
застосовних Стандартів діяльності і Рекомендацій EHS.

Принцип 5: Консультації і розкриття інформації.
Стосовно всіх проектів, що відносяться до категорії А, і деяким проектам (у відповідних

випадках), що відносяться до категорії В, уряд, позичальник або незалежний експерт повинні
провести консультації з групами населення, які зачіпає проект, в організованому і належному з точки
зору культурних традицій порядку.

Принцип 6: Механізм розгляду скарг.
Принцип 7: Незалежний аналіз.
Стосовно всіх проектів, що відносяться до категорії А, і деяким проектам, що відносяться до

категорії В, незалежний експерт з соціальних або екологічних питань, не пов’язаний безпосередньо з
позичальником, аналізує документацію за Оцінкою, План дій і документацію, підготовлену в рамках
процесу консультацій, з тим щоб сприяти в проведенні цільової перевірки з боку організації EPFI і
оцінити, чи дотримуються Принципи Екватора.

Принцип 8: Зобов’язання.
Стосовно проектів, що відносяться до категорій А і В, позичальник переймає на себе у

фінансовій документації зобов’язання: у всіх істотних стосунках дотримувати всі відповідні соціальні
і екологічні закони, нормативні акти і дозволи приймаючої країни; у всіх істотних стосунках
дотримувати План дій (там, де це застосовано) протягом терміну будівництва і експлуатації проекту.

Звітність. Регулярність представлення такої звітності повинна відповідати серйозності
наслідків або вимогам законодавства, але вона повинна представлятися не рідше за один раз в рік.
Така звітність має бути підготовлена штатними або незалежними експертами і повинна
підтверджувати дотримання Плану дій (там, де це застосовано), а також містити завірення відносно
дотримання відповідних соціальних і екологічних законів, нормативних актів і дозволів, що
приймаються на місцевому рівні, рівні регіону або рівні приймаючої країни.

Принцип 9: Незалежний моніторинг і звітність.
В цілях забезпечення постійного моніторингу і звітності впродовж всього терміну дії кредиту

організації EPFI вимагають (стосовно всіх проектів, що відносяться до категорії А, і деяким проектам
(у відповідних випадках), що відносяться до категорії В) призначення незалежного експерта з
екологічних і (або) соціальних питань або вимагають, щоб позичальник залучив кваліфікованих і
дослідних зовнішніх експертів до перевірки його інформації про моніторинг. Відповідна інформація
буде надана організаціям EPFI.

Система екологічного менеджменту (ISO 14001).
Система екологічного менеджменту може істотно підсилити здатність організації прогнозувати,

ідентифікувати і управляти своєю взаємодією з довкіллям, виконувати свої екологічні цілі, а також
забезпечувати постійну відповідність застосовним законодавчим вимогам і іншим вимогам, які
організація зобов’язалася виконувати.

Наявність системи екологічного менеджменту може допомогти організації переконати
зацікавлені сторони в тому, що:

- існує зобов’язання з боку керівництва слідувати положенням своєї політики і добиватися
досягнення екологічних цілей;

- особливе значення надається застережливим діям;
- можуть бути представлені дані, що свідчать про розумну обережність і відповідність

регламентам;
- в систему закладений процес її постійного поліпшення.
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Появу серії міжнародних стандартів ISO 14000 називають однією з найбільш значних
міжнародних природоохоронних ініціатив. Система стандартів ISO 14000 орієнтована не на кількісні
параметри, а на систему екологічного менеджменту.

Основна мета міжнародного стандарту ISO 14001 (у його останній редакції) полягає в тому,
щоб надати допомогу організаціям, які бажають упроваджувати або покращувати систему
екологічного менеджменту і таким чином поліпшити свою екологічну ефективність. Цей стандарт
узгоджується з концепцією стійкого розвитку і є сумісним з різними культурними, соціальними і
організаційними рамками і системами менеджменту.

Система (стандарт) адаптована до національного законодавства «Система екологічного
керування» – вимоги до застосування (ISO 14001:2004, IDT) – ДСТУ ISO
14001:2006.prom.ua/Standart-iso-14001-1.html,
http://budstandart.com/read/document/show/3105087/id/3126679?submenu=10516

Пропозиції міжнародної організації BirdLife International.
Основні положення, які потрібно враховувати при проведенні робіт на площадках ВЕС та

оцінці впливу ВЕС на птахів викладено у публікації «Вітроенергетика і птахи: Аналіз впливу ВЕС на
птахів, і критерії екологічної оцінки та питання вибору майданчика» (Windfarms and Birds: An
analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site
selection issues)/ – http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife_Bern_windfarms.pdf .

http://budstandart.com/read/document/show/3105087/id/3126679?submenu=10516
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife_Bern_windfarms.pdf
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РОЗДІЛ 4 ЗАГАЛЬНА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНУ БУДІВНИЦТВА ДНІСТРОВСЬКОЇ ВЕС У МЕЖАХ БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПРИЛЕГЛИХ
ТЕРИТОРІЙ В МЕЖАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСУ

4.1 Загальна фізико-географічна характеристика району та регіону досліджень.

Геологічна і тектонічна будова району має складну структуру. Велику частину її займає
Східноєвропейська платформа, яка має давній кристалічний фундамент. Частиною її є Український
щит з протерозойських кварцитів, сланців, піщаників тощо. Скрізь залягають четвертинні
відкладення, які покривають давніші породи. Виходячи з орографічних характеристик територія
району представлена Причорноморською низовиною і невеликими підвищеннями, а також густою
мережею інтразональних ландшафтів і приморських зон. Вони, а також кліматичні умови зумовили
виникнення різноманітних форм рельєфу. Їх різноманітність в значній мірі визначає різноманітність
ґрунту, тваринного і рослинного світу.

Вся територія Білгород-Дністровського району знаходиться в межах помірного клімату з
великими запасами тепла і посушливістю. Району властива значна різноманітність ґрунтів.
Найродючіші з них – чорноземи – займають в регіоні, найбільшу площу (більше 60 % всіх
сільськогосподарських угідь). Частина земель категорії «незайманих господарською діяльністю»
складає незначну частку – близько 15 %. Розораність території останнім часом дещо зменшилася, але
залишається надзвичайно високою – більше 75%. Надмірне внесення мінеральних добрив,
перевантаженість просапними культурами, низька вагома частина багаторічних трав при їх високому
відкритті (до 80 %), тривале екстенсивне використання чорноземів і інших ґрунтів, забезпечили
прогресуючу деградацію цих ґрунтів. Інтенсивною яружною ерозія уражено близько 20% території
району. Значна інтенсивність і об’єми антропогенної діяльності істотно впливають на
біорізноманітність регіону.

В межах 10-кілометрової зони проекту знаходяться 4 основних типи природних та
антропогенних комплексів:

а) природний комплекс узбережжя Чорного моря та Дністровського лиману;
б) балочна мережа з ярами різної глибини;
в) сільськогосподарські угіддя;
г) антропогенно-трансформовані біотопи.
Дністровський лиман є затокою на північно-західному побережжі Чорного моря, в який впадає

р. Дністер. Затока вдається в сушу з південного сходу на північний захід на 41 км, ширина 4-12 км,
глибина 2,6 м. Дністровський лиман відокремлений від моря вузькою піщаною косою Бугаз, в
південній частині якої є прохід у море – Цареградськє гирло. Взимку Дністровський лиман часто
замерзає. Побережжя Дністровського лиману сильно розчленоване балочною мережею. Глибина
балочної мережі досягає 50-65 метрів, при абсолютному переважанні, уздовж лівого берега лиману
дрібних, але глибоких ярів. Ширина цих ярів від 10 до 150 метрів. Яри мають круті схили, з кутом
нахилу до 80°.

Територія майданчика Дністровської ВЕС представлена виключно сільськогосподарськими
полями, відокремленими між собою штучними лісосмугами, які сформовані деревними породами та
кущами. Домінуючими культурами на полях на 2011-2012 роки є зернові, озимий ріпак та бобові.
Лісосмуги сформовані, головним чином, із ясеня звичайного (Fraxinus excelsior L.), в`яза звичайного
(Ulmus laevis Pall.), софори японської (Styphnolobium japonicum (L.) Schott), акцієї білої (Robinia
pseudoacacia L.), гледичії колючої (Gleditsia triacanthos L.), горіха волоського (Juglans regia L.), дуба
звичайного (Quercus robur L.) тощо. У цілому вони не постраждали від несанкціонованих рубок та
мають зрілий високий деревостан. Лісосмуги, які віддалені від населених пунктів і не піддані
пасовищному навантаженню, мають підлісок, захаращені хмизом.

Типовими для регіонального ландшафту є байрачні ліси. Вони збереглися на території області у
балках (байраках), ярах, на схилах біля узбережжя Дністровського лиману. Основними видами є
невисокі дерева та посухостійкі кущі: глід, шипшина, терен, степова вишня. Дуже часто в таких
балках навесні цвітуть великі за площею популяції рідкісних ефемероїдів, які охороняються.

У межах проектної території знаходяться штучні лісові насадження, які представлені на
окремих територіях відносно значними за площею ділянками.

Ландшафтно-біотопічні характеристики території площадки ВЕС та буферних зон представлено
на рис. 4.1-4.5.
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Рис. 4.1. Узбережжя
Дністровського лиману.

Рис. 4.2. Балочна мережа
з ярами.

Рис. 4.3.
Сільськогосподарські

угіддя

Рис. 4.4.
Сільськогосподарські

угіддя
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Рис. 4.5. Лісосмуги

4.2 Оцінка впливу будівництва ВЕС на елементи головних ландшафтних комплексів

Оскільки територія Дністровської ВЕС представлена виключно сільськогосподарськими
полями та штучними лісосмугами, які сформовані деревними породами та кущами – тобто це
антропогенні, а не природні ландшафтні угрупування. Тому зміни у цих ландшафтних комплексах
пов’язані тільки з цими штучними біотопами. Характеристики категорій земель
сільськогосподарського призначення незначно змінюються по рокам, але території з
сільськогосподарською продукцією мають більш значні зміни по рокам і характеризується не
прогнозованістю. Лісонасадження представлені лісосмугами, стан яких знаходяться у задовільному
стані.

Можливо констатувати відсутність впливу на окремі природні ландшафтно-біотопічні
комплекси на період будівництва площадок ВЕС та відповідної технологічної інфраструктури. З дій
щодо повної мінімізації впливу на дані антропогенні комплекси слід відзначити компенсаторні
заходи в разі порушення деревно-чагарникових насаджень (посадка молодих дерев) у межах лісосмуг
і інших ділянках штучних лісових масивів.

Вплив будівництва ВЕС та її експлуатація на ландшафтно-біотопічні комплекси
характеризується як дуже низький, а найшкідливіші наслідки відсутні.
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РОЗДІЛ 5 МОНІТОРИНГ МІГРАЦІЇ ПТАХІВ ВОСЕНИ У МЕЖАХ
ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ

5.1 Дослідження стану осінніх орнітокомплексів за рекомендаціями Шотландського
Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage)

Погодні умови.
Для розуміння загальних погодно-кліматичних тенденцій, які панували в регіоні досліджень у

вересні-листопаді, та з метою отримання точної інформації про такі явища, як напрям і сила вітру,
вологість, мінімальні та максимальні температури повітря, опади, ми скористалися даними з
Інтернет джерел, які знаходяться у вільному доступі (Метеорологический архив Семёновка, доступ–
https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/semenivka_Украина_694625?fcstlength=1m&yea
r=2017).

Детальна характеристика погодних явищ представлена на рис. 5.1-5.3. Аналізуючи отриману
інформацію констатуємо, що протягом спостережень всі показники погоди були традиційними для
цього періоду.

Очевидним є факт взаємозв’язку фенології міграційних процесів від динаміки погодно-
кліматичних показників. Взагалі, погода восени 2017 року характеризується доволі різкими
перепадами температури та коливаннями атмосферного тиску. Так, нерідкими були зниження
температури на 6-7оС протягом усього 1-2 діб. А вже 23 листопада температурні позначки
наблизилися до нуля, що співпало із припиненням осінньої міграції на території Дністровської ВЕС.

Середньодобові температури повітря у вересні коливались від 29,0 до 14,5оС, в середньому
21,7оС. У подальшому ситуація змінилася: в жовтні температура коливалася від 20,0 до 7,5оС, в
середньому 13,5оС, а в листопаді – від 13,5 до 1,5оС, в середньому 7,9оС. Таке різке зниження
температури, беззаперечно, відобразилося на ході міграційного процесу.

Рис. 5.1. Погодні умови
вересня 2017 р. по

метеостанції Семенівка,
Одеська обл.

Рис. 5.2. Погодні умови
жовтня 2017 р. по

метеостанції Семенівка,
Одеська обл.

https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/semenivka_Украина_694625?fcstlength=1m&year=2017
https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/semenivka_Украина_694625?fcstlength=1m&year=2017
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Рис. 5.3. Погодні умови листопада 2017 р. по метеостанції Семенівка, Одеська обл.

Результати досліджень на пунктах спостережень у вересні 2017 р.
Тривалість досліджень на кожному з трьох пунктів спостережень дорівнювала 6 годин.

Спостереження проведені в ранкові й вечірні години 24 вересня. Погодні умови сприяли
проведенню робіт.

Однією із важливих задач таких спостережень є фіксація птахів у трьох висотних категоріях:
нижче ротора (поза зоною ризику), на висоті ротора, що обертається (зона ризику) та вище рухомого
вітроколеса (теж поза зоною ризику). Спостереження вересня 2017 року показали, що в потенційно-
небезпечному висотному інтервалі птахів обліковано не було (табл. 5.1.-5.3).

Дослідження на ПС-1 показали, що у вересні тут зареєстровано 7 видів птахів, загальною
чисельністю 61 ос., з яких 43 ос. (або 70,5%) пролетіли транзитом, не зупиняючись в межах
моніторингової ділянки. На ПС-2 чисельність птахів 5-7 видів була дещо більшою (85 ос., з яких 56
ос., або 65,9% пролетіли ділянку транзитом), а на ПС-3 зафіксовано 7 видів чисельністю 106 ос. (53
ос., або 50,0% транзитних зграй).

Результати зведених даних по всім трьом пунктам спостережень у вересні показали
перебування в межах моніторингових ділянок Дністровської ВЕС 20 видів птахів, загальною
чисельністю 252 ос. Показово, що транзитом ці ділянки пролетіли 152 ос., або 60,3% від загальної
чисельності. Використовували територію Дністровської ВЕС в межах контрольних площадок для
годівлі 100 ос. (або 39,7%), що говорить про невисоку привабливість сільськогосподарських угідь
для птахів осіннього комплексу. Аналіз висотних інтервалів, які використовували пролітні зграї
птахів, а також характеристика основних напрямків прольоту, дана в окремих підрозділах звіту, а
детальна характеристика результатів досліджень на трьох пунктах спостережень у вересні показана
в табл. 5.4.
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Таблиця 5.1. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №1 (ПС-1).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До
ротора

Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище
ротора

Загальний
час

польоту
на висоті
ризику,
N * sec

24.09.2017
1 Oenanthe oenanthe 08.00-11.00 1 1 С кормовий 3 70 4 4 0 0 0
2 Corvus cornix 08.00-11.00 1 3 ПдС транзитний 15 900 50 50 0 0 0
3 Buteo buteo 08.00-11.00 1 1 ПдЗ транзитний 25 1180 65 65 0 0 0
4 Parus major 08.00-11.00 1 1 ПдС кормовий 3 310 17 17 0 0 0
5 Motacilla alba 08.00-11.00 1 5 Пд кормовий 5 360 20 20 0 0 0
6 Columba palumbus 08.00-11.00 1 2 З транзитний 5 1330 74 74 0 0 0
7 Buteo buteo 08.00-11.00 1 2 ПдЗ транзитний 20 940 52 52 0 0 0
8 Corvus cornix 08.00-11.00 1 3 С кормовий 10 560 31 31 0 0 0
9 Larus cachinnans 08.00-11.00 1 4 ПнЗ транзитний 20 1210 67 67 0 0 0

24.09.2017
1 Corvus monedula 14.00-17.00 1 2 ПдС транзитний 10 400 22 22 0 0 0
2 Passer montanus 14.00-17.00 1 4 ПнЗ кормовий 3 240 13 13 0 0 0
3 Chloris chloris 14.00-17.00 1 1 ПнЗ кормовий 3 150 8 8 0 0 0
4 Larus cachinnans 14.00-17.00 1 3 ПдЗ транзитний 10 1310 73 73 0 0 0
5 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 Пд кормовий 10 280 16 16 0 0 0
6 Corvus corax 14.00-17.00 1 2 ПдС транзитний 10 930 52 52 0 0 0
7 Passerinae spp. 14.00-17.00 1 24 Пн транзитний 5 320 18 18 0 0 0
8 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 1 2 З кормовий 5 1250 69 69 0 0 0

14.10.2017
1 Buteo buteo 08.00-11.00 1 4 Пд транзитний 60 440 24 0 24 0 96
2 Anser albifrons 08.00-11.00 1 120 ПдЗ транзитний 400 1100 61 0 0 61 0
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 2 ПдС кормовий 15 290 16 16 0 0 0
4 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 7 Пн кормовий 10 830 46 46 0 0 0
5 Columba palumbus 08.00-11.00 1 2 ПнС транзитний 10 310 17 17 0 0 0
6 Turdus merula 08.00-11.00 1 4 З кормовий 5 780 43 43 0 0 0
7 Motacilla flava 08.00-11.00 1 12 ПдС кормовий 3 650 36 36 0 0 0
8 Fringilla coelebs 08.00-11.00 1 12 Пд транзитний 2 440 24 24 0 0 0
9 Buteo buteo 08.00-11.00 1 2 Пд кормовий 20 880 49 49 0 0 0
10 Fringilla coelebs 08.00-11.00 1 8 Пд транзитний 5 360 20 20 0 0 0
11 Anser albifrons 08.00-11.00 1 85 ПдЗ транзитний 350 1140 63 0 0 63 0
12 Tadorna tadorna 08.00-11.00 1 4 ПдЗ кормовий 15 360 20 20 0 0 0

14.10.2017
1 Larus cachinnans 13.30-16.30 1 7 Пд транзитний 20 330 18 18 0 0 0
2 Hirundo rustica 13.30-16.30 1 3 ПдЗ транзитний 5 1110 61 61 0 0 0
3 Turdus merula 13.30-16.30 1 4 З кормовий 3 900 50 50 0 0 0
4 Anser albifrons 13.30-16.30 1 25 ПдЗ транзитний 400 1360 75 0 0 75 0
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5 Buteo buteo 13.30-16.30 1 1 ПдЗ транзитний 20 560 31 31 0 0 0
6 Corvus frugilegus 13.30-16.30 1 8 ПнЗ кормовий 10 680 38 38 0 0 0
7 Anser albifrons 13.30-16.30 1 68 З транзитний 350 1240 69 0 0 69 0
8 Carduelis carduelis 13.30-16.30 1 20 Пн транзитний 5 150 8 8 0 0 0
9 Fringilla coelebs 13.30-16.30 1 15 Пд транзитний 5 350 19 19 0 0 0

04.11.2017
1 Corvus cornix 08.00-11.00 1 1 ПдЗ транзитний 15 750 42 42 0 0 0
2 Turdus merula 08.00-11.00 1 1 ПдЗ кормовий 5 900 50 50 0 0 0
3 Larus cachinnans 08.00-11.00 1 7 Пн транзитний 15 540 30 30 0 0 0
4 Accipiter nisus 08.00-11.00 1 5 С транзитний 10 240 13 13 0 0 0
5 Anser albifrons 08.00-11.00 1 25 ПдЗ транзитний 400 1160 64 0 0 64 0
6 Buteo buteo 08.00-11.00 1 3 Пд транзитний 50 830 46 0 46 0 138
7 Fringilla coelebs 08.00-11.00 1 8 Пд транзитний 5 310 17 17 0 0 0
8 Anser albifrons 08.00-11.00 1 65 ПдЗ транзитний 350 1110 61 0 0 61 0
9 Buteo buteo 08.00-11.00 1 1 Пд транзитний 20 730 40 40 0 0 0
10 Anser albifrons 08.00-11.00 1 64 ПдЗ транзитний 350 860 48 0 0 48 0
11 Fringilla coelebs 08.00-11.00 1 8 ПнЗ транзитний 2 400 22 22 0 0 0

04.11.2017
1 Larus cachinnans 13.00-16.00 1 5 З транзитний 10 1320 73 73 0 0 0
2 Buteo buteo 13.00-16.00 1 1 ПдЗ транзитний 30 1110 61 61 0 0 0
3 Turdus merula 13.00-16.00 1 3 Пд кормовий 5 230 13 13 0 0 0
4 Accipiter nisus 13.00-16.00 1 1 Пн транзитний 10 290 16 16 0 0 0
5 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 21 Пд транзитний 3 120 7 7 0 0 0
6 Larus cachinnans 13.00-16.00 1 4 З транзитний 20 1130 63 63 0 0 0
7 Buteo buteo 13.00-16.00 1 2 Пд транзитний 20 840 47 47 0 0 0
8 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 8 ПнС кормовий 15 360 20 20 0 0 0
9 Larus cachinnans 13.00-16.00 1 6 ПнЗ транзитний 20 810 45 45 0 0 0

Таблиця 5.2. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №2 (ПС-2).

№ Вид Дата ПС N Direct
Тип

польоту/
вік птаха

H L
Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До ротора
Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище
ротора

Загальний час
польоту
на висоті
ризику,
N * sec

24.09.2017
1 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 ПдЗ транзитний 10 940 52 52 0 0 0
2 Coracias garrulus 08.00-11.00 2 2 ПнЗ кормовий 10 620 34 34 0 0 0
3 Hirundo rustica 08.00-11.00 2 6 ПдЗ транзитний 5 1520 84 84 0 0 0
4 Passerinae spp. 08.00-11.00 2 10 Пн транзитний 5 620 34 34 0 0 0
5 Motacilla flava 08.00-11.00 2 7 ПдЗ кормовий 3 730 40 40 0 0 0
6 Buteo buteo 08.00-11.00 2 2 Пд кормовий 20 1000 55 55 0 0 0
7 Buteo buteo 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 20 840 47 47 0 0 0
8 Motacilla flava 08.00-11.00 2 12 Пд транзитний 3 600 33 33 0 0 0

24.09.2017
1 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 1 Пд транзитний 10 660 37 37 0 0 0
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2 Motacilla flava 14.00-17.00 2 8 Пд транзитний 2 670 37 37 0 0 0
3 Larus cachinnans 14.00-17.00 2 4 ПдЗ кормовий 10 1040 58 58 0 0 0
4 Pica pica 14.00-17.00 2 1 З кормовий 5 800 44 44 0 0 0
5 Columba palumbus 14.00-17.00 2 2 З транзитний 5 830 46 46 0 0 0
6 Larus ridibundus 14.00-17.00 2 5 Пд кормовий 20 660 37 37 0 0 0
7 Hirundo rustica 14.00-17.00 2 4 ПдЗ кормовий 5 1120 62 62 0 0 0
8 Passerinae spp. 14.00-17.00 2 16 Пд транзитний 5 480 27 27 0 0 0
9 Larus ridibundus 14.00-17.00 2 3 ПдС кормовий 10 1380 76 76 0 0 0

14.10.2017
1 Buteo buteo 08.00-11.00 2 3 ПдЗ транзитний 20 820 45 45 0 0 0
2 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 24 ПдЗ кормовий 5 840 47 47 0 0 0
3 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 17 ПдЗ транзитний 5 430 24 24 0 0 0
4 Buteo buteo 08.00-11.00 2 2 Пд транзитний 50 850 47 0 47 0 94
5 Anser albifrons 08.00-11.00 2 140 Пд транзитний 350 1120 62 0 0 62 0
6 Anser albifrons 08.00-11.00 2 45 ПдЗ транзитний 350 870 48 0 0 48 0
7 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 25 Пд транзитний 2 650 36 36 0 0 0
8 Anser albifrons 08.00-11.00 2 68 Пд транзитний 400 640 35 0 0 35 0
9 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 12 ПнЗ кормовий 20 910 50 50 0 0 0
10 Carduelis carduelis 08.00-11.00 2 20 ПдЗ транзитний 5 570 32 32 0 0 0
11 Motacilla flava 08.00-11.00 2 12 Пд транзитний 2 720 40 40 0 0 0

14.10.2017
1 Corvus frugilegus 13.30-16.30 2 5 ПдЗ кормовий 10 830 46 46 0 0 0
2 Larus cachinnans 13.30-16.30 2 6 ПнЗ кормовий 15 710 39 39 0 0 0
3 Motacilla flava 13.30-16.30 2 14 Пд транзитний 3 700 39 39 0 0 0
4 Pica pica 13.30-16.30 2 2 С кормовий 5 630 35 35 0 0 0
5 Passer montanus 13.30-16.30 2 8 С кормовий 5 790 44 44 0 0 0
6 Fringilla coelebs 13.30-16.30 2 25 Пд транзитний 5 470 26 26 0 0 0
7 Anser albifrons 13.30-16.30 2 87 Пд транзитний 400 1020 56 0 0 56 0
8 Fringilla coelebs 13.30-16.30 2 18 ПдС транзитний 2 600 33 33 0 0 0

04.11.2017
1 Passerinae spp. 08.00-11.00 2 10 ПдЗ транзитний 5 740 41 41 0 0 0
2 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 4 ПдС кормовий 5 60 3 3 0 0 0
3 Anser albifrons 08.00-11.00 2 120 Пд транзитний 400 900 50 0 0 50 0
4 Corvus monedula 08.00-11.00 2 4 ПнС кормовий 5 720 40 40 0 0 0
5 Anser albifrons 08.00-11.00 2 21 Пд транзитний 400 950 53 0 0 53 0
6 Passer montanus 08.00-11.00 2 5 С кормовий 5 1510 84 84 0 0 0
7 Anser albifrons 08.00-11.00 2 12 Пд транзитний 400 780 43 0 0 43 0
8 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 8 ПдС кормовий 10 670 37 37 0 0 0
9 Turdus merula 08.00-11.00 2 4 Пд транзитний 3 740 41 41 0 0 0
10 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 7 Пд транзитний 3 380 21 21 0 0 0
11 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 5 Пд транзитний 3 140 8 8 0 0 0
12 Buteo buteo 08.00-11.00 2 3 ПдЗ транзитний 50 910 50 0 50 0 150

04.11.2017
1 Larus ridibundus 13.00-16.00 2 5 З кормовий 20 540 30 30 0 0 0
2 Fringilla coelebs 13.00-16.00 2 12 Пд транзитний 5 730 40 40 0 0 0
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3 Corvus monedula 13.00-16.00 2 2 ПдЗ кормовий 10 780 43 43 0 0 0
4 Anser albifrons 13.00-16.00 2 24 Пд транзитний 18 650 36 36 0 0 0
5 Turdus merula 13.00-16.00 2 3 Пд транзитний 5 620 34 34 0 0 0
6 Fringilla coelebs 13.00-16.00 2 5 С транзитний 5 680 38 38 0 0 0
7 Buteo buteo 13.00-16.00 2 1 Пд транзитний 20 690 38 38 0 0 0
8 Corvus frugilegus 13.00-16.00 2 7 ПдЗ кормовий 10 1040 58 58 0 0 0
9 Passer montanus 13.00-16.00 2 5 Пд кормовий 3 540 30 30 0 0 0

Таблиця 5.3. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №3 (ПС-3).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До
ротора

Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище
ротора

Загальний
час

польоту
на висоті
ризику,
N * sec

24.09.2017
1 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 4 Пд транзитний 10 960 53 53 0 0 0
2 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 8 С кормовий 5 480 27 27 0 0 0
3 Passerinae spp. 08.00-11.00 3 10 З транзитний 5 650 36 36 0 0 0
4 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 3 ПдС транзитний 15 1330 74 74 0 0 0
5 Phalacrocorax carbo 08.00-11.00 3 12 ПдС транзитний 30 410 23 23 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 6 З кормовий 5 1030 57 57 0 0 0
7 Passer montanus 08.00-11.00 3 5 ПнЗ кормовий 3 820 45 45 0 0 0
8 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 ПдС транзитний 10 860 48 48 0 0 0
9 Phalacrocorax carbo 08.00-11.00 3 6 Пд транзитний 20 930 52 52 0 0 0
10 Streptopelia turtur 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 5 380 21 21 0 0 0
11 Larus ridibundus 08.00-11.00 3 8 ПдЗ кормовий 10 920 51 51 0 0 0

24.09.2017
1 Corvus monedula 14.00-17.00 3 4 ПнС транзитний 10 1060 59 59 0 0 0
2 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 3 6 С ПнСкормовий 5 940 52 52 0 0 0
3 Falco tinnunculus 14.00-17.00 3 2 ПнС транзитний 15 410 23 23 0 0 0
4 Larus ridibundus 14.00-17.00 3 7 ПдС кормовий 10 1460 81 81 0 0 0
5 Phalacrocorax carbo 14.00-17.00 3 11 Пд транзитний 30 670 37 37 0 0 0
6 Larus ridibundus 14.00-17.00 3 5 ПдЗ кормовий 20 900 50 50 0 0 0
7 Streptopelia turtur 14.00-17.00 3 2 З кормовий 5 600 33 33 0 0 0
8 Passer montanus 14.00-17.00 3 5 ПнС кормовий 3 420 23 23 0 0 0

14.10.2017
1 Buteo buteo 08.00-11.00 3 3 ПдЗ транзитний 60 910 50 0 50 0 150
2 Anser albifrons 08.00-11.00 3 28 Пд транзитний 400 1010 56 0 0 56 0
3 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 12 ПдЗ транзитний 30 930 52 52 0 0 0
4 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 5 ПдС транзитний 15 1330 74 74 0 0 0
5 Motacilla flava 08.00-11.00 3 6 ПнЗ транзитний 2 490 27 27 0 0 0
6 Hirundo rustica 08.00-11.00 3 5 Пн транзитний 2 920 51 51 0 0 0
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7 Streptopelia turtur 08.00-11.00 3 2 ПнС кормовий 5 340 19 19 0 0 0
8 Larus ridibundus 08.00-11.00 3 4 ПдЗ транзитний 10 530 29 29 0 0 0
9 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 16 ПдЗ транзитний 3 690 38 38 0 0 0
10 Corvus corax 08.00-11.00 3 2 ПдС транзитний 20 1350 75 75 0 0 0
11 Corvus frugilegus 08.00-11.00 3 7 Пн транзитний 10 400 22 22 0 0 0
12 Carduelis carduelis 08.00-11.00 3 24 З транзитний 3 980 54 54 0 0 0

14.10.2017
1 Buteo buteo 13.30-16.30 3 1 ПдЗ транзитний 50 900 50 0 50 0 50
2 Fringilla coelebs 13.30-16.30 3 12 ПнЗ транзитний 3 770 43 43 0 0 0
3 Corvus frugilegus 13.30-16.30 3 3 Пд транзитний 20 520 29 29 0 0 0
4 Anser albifrons 13.30-16.30 3 28 ПдЗ транзитний 350 870 48 0 0 48 0
5 Carduelis carduelis 13.30-16.30 3 6 ПнЗ транзитний 3 540 30 30 0 0 0
6 Buteo buteo 13.30-16.30 3 1 ПдС транзитний 20 900 50 50 0 0 0
7 Fringilla coelebs 13.30-16.30 3 12 З транзитний 5 730 40 40 0 0 0
8 Larus ridibundus 13.30-16.30 3 7 ПнЗ кормовий 15 1350 75 75 0 0 0

04.11.2017
1 Cygnus olor 08.00-11.00 3 5 ПдЗ транзитний 30 900 50 50 0 0 0
2 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 4 ПдЗ транзитний 20 640 35 35 0 0 0
3 Anser albifrons 08.00-11.00 3 18 ПдЗ транзитний 200 920 51 0 0 51 0
4 Turdus merula 08.00-11.00 3 5 З транзитний 3 650 36 36 0 0 0
5 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 8 ПнС транзитний 5 310 17 17 0 0 0
6 Passerinae spp. 08.00-11.00 3 12 ПнС транзитний 10 1340 74 74 0 0 0
7 Corvus monedula 08.00-11.00 3 2 ПдЗ кормовий 10 620 34 34 0 0 0
8 Larus ridibundus 08.00-11.00 3 7 Пд кормовий 20 880 49 49 0 0 0
9 Phalacrocorax carbo 08.00-11.00 3 4 Пд транзитний 20 610 34 34 0 0 0
10 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 6 ПнС кормовий 5 340 19 19 0 0 0
11 Circus aeruginosus 08.00-11.00 3 1 С транзитний 10 770 43 43 0 0 0
12 Passerinae spp. 08.00-11.00 3 5 Пд транзитний 5 760 42 42 0 0 0

04.11.2017
1 Fringilla coelebs 13.00-16.00 3 10 ПнС транзитний 3 180 10 10 0 0 0
2 Corvus monedula 13.00-16.00 3 3 Пд кормовий 5 540 30 30 0 0 0
3 Anser albifrons 13.00-16.00 3 34 ПдЗ транзитний 400 860 48 0 0 48 0
4 Turdus merula 13.00-16.00 3 2 З транзитний 3 660 37 37 0 0 0
5 Larus ridibundus 13.00-16.00 3 3 Пн кормовий 15 1020 56 56 0 0 0
6 Larus cachinnans 13.00-16.00 3 3 ПнС транзитний 10 540 30 30 0 0 0
7 Anser albifrons 13.00-16.00 3 41 ПдЗ транзитний 400 950 53 0 0 53 0
8 Passerinae spp. 13.00-16.00 3 8 ПдЗ транзитний 10 780 43 43 0 0 0
9 Accipiter nisus 13.00-16.00 3 1 ПнС кормовий 5 400 22 22 0 0 0
10 Larus cachinnans 13.00-16.00 3 6 Пд транзитний 10 1100 61 61 0 0 0
11 Sturnus vulgaris 13.00-16.00 3 7 Пн кормовий 5 870 48 48 0 0 0
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Таблиця 5.4. Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у вересні 2017 р.

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього
Р В Р В Р В Р В вересень

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 7 7 5 7 7 7 16 14 20

Птахів 22 39 41 44 64 42 127 125 252
Кормових 10 8 12 17 28 25 50 50 100
Транзитних 12 31 29 27 36 17 77 75 152
Демонстрац. - - - - - - - - -

Н
ап
ря
м

Пн - 24 10 - - - 10 24 34
ПнС - - - - 1 11 1 11 12
С 4 - - - 8 6 12 6 18
ПдС 4 4 - 3 16 7 20 14 34
Пд 5 1 15 30 10 11 30 42 72
ПдЗ 3 3 14 8 8 5 25 16 41
З 2 2 - 3 16 2 18 7 25
ПнЗ 4 5 2 - 5 - 11 5 16

В
ис
от
и

0-10 12 39 38 39 43 24 93 102 195
11-25 10 - 3 5 9 7 22 12 34
26-50 - - - - 12 11 12 11 23
51-100 - - - - - - - - -
101-150 - - - - - - - - -
151-200 - - - - - - - - -
> 200 - - - - - - - - -

Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження.

Результати досліджень на пунктах спостережень у жовтні 2017 р.
Дотримуючись прийнятих методик збору польового матеріалу, у жовтні були продовжені

дослідження на пунктах спостережень, які також тривали по 6 годин (на кожен з трьох ПС). Видове
різноманіття мігрантів у межах контрольних площадок коливалося від 6 до 11 видів, а чисельність
птахів в інтервалі 70-368 ос. Як і у вересні, частка транзитних мігрантів була високою,
прослідковується істотне збільшення її ваги (89,6-90,7% від загальної чисельності мігрантів проти
60,0-60,6% у вересні), та зменшення ролі території Дністровської ВЕС, як кормової для окремих груп
птахів (наприклад, горобцеподібні – Passeriformes).

Таким чином, дослідження у жовтні показали перебування в межах контрольних
моніторингових ділянок 18 видів птахів, загальною чисельністю у 1130 ос., з яких 1021 ос. (або 90,4%
від загальної) пролетіли майданчики транзитом, а 9,6% використовували цю територію як кормову
(табл. 5.5). Діапазон основних напрямків міграції у жовтні трохи звужується, однак, як і у вересні,
також тримається півдня та південного заходу. У зв’язку з наявністю великої частки дрібних
горобцеподібних птахів серед мігруючих птахів у жовтні, основні висотні інтервали також
характеризуються приземним (до 50 м) шаром; окрім цього, 694 ос. (61,4%) гуски білолобої (Anser
albifrons) пролітали на висотах більше 200 м. Небезпечними висотами мігрували тільки 10 ос. (0,89%)
птахів.

Таблиця 5.5. Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у жовтні 2017 р.

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього
Р В Р В Р В Р В жовтень

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 9 8 7 7 11 6 16 12 18

Птахів 262 151 368 165 114 70 744 386 1130
Кормових 31 12 36 21 2 7 69 40 109
Транзитних 231 139 332 144 112 63 675 346 1021
Демонстрац. - - - - - - - - -

Н
ап
ря
м

Пн 7 20 - - 12 - 19 20 39
ПнС 2 - - - 2 - 4 - 4
С - - - 10 - - - 10 10
ПдС 14 - - 18 7 1 21 19 40
Пд 26 22 247 126 28 3 301 151 452
ПдЗ 209 29 109 5 35 29 353 63 416
З 4 72 - - 24 12 28 84 112
ПнЗ - 8 12 6 6 25 18 39 57
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В
ис
от
и

0-10 45 50 98 72 64 30 207 152 359
11-25 8 8 15 6 7 11 30 25 55
26-50 - - - - 12 - 12 - 12
51-100 4 - 2 - 3 1 9 1 10
101-150 - - - - - - - - -
151-200 - - - - - - - - -
> 200 205 93 253 87 28 28 486 208 694

Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження.

Результати досліджень на пунктах спостережень у листопаді 2017 р.
Спостереження були проведені 4 листопада 2017 р. Загальна тривалість – 6 годин (на кожен

ПС). Листопад на півдні України характеризується як період завершення міграційного прольоту
більшості груп та видів птахів, що й стало слідством зниження чисельності птахів, яких ми
зафіксували в межах контрольних ділянок – від 51 до 203 ос. Видове різноманіття також дещо
знизилось і склало 15 видів (табл. 5.6). Характеризуючи поведінку птахів в межах контрольних
ділянок з точки зору використання території констатуємо, що від 85,4 до 92,1% від усіх
зареєстрованих птахів пролетіли транзитом, а частка спостережень кормових мігрантів була доволі
малою.

Загальна чисельність 15 видів птахів, яких зафіксовано в межах трьох пунктів спостережень у
листопаді, склала 701 ос., з яких 630 ос. (або 89,9%) пролетіли транзитом (табл. 5.6). Як і в перші
осінні місяці, в листопаді мігранти також мали тяжіння до південного та південно-західного
напрямків міграції, в основному використовуючи висотні інтервали або понад 200 м (382 ос., 54,5%),
або до 50 м – 295 ос. (42,1% від загальної). На висотах 51-150 м обліковано лише 6 ос. (0,86%).

Таблиця 5.6. Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у листопаді 2017 р.

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього
Р В Р В Р В Р В листопад

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 7 6 8 8 10 8 15 11 15

Птахів 188 51 203 64 77 118 468 233 701
Кормових 1 11 21 19 15 14 37 44 81
Транзитних 187 40 182 45 62 114 431 199 630
Демонстрац. - - - - - - - - -

Н
ап
ря
м

Пн 7 1 - - - 10 7 11 18
ПнС - 8 4 - 26 14 30 22 52
С 5 - 5 5 1 - 11 5 16
ПдС - - 12 - - - 12 - 12
Пд 12 26 169 45 16 9 197 80 277
ПдЗ 156 1 13 9 29 83 198 93 291
З - 9 - 5 5 2 5 16 21
ПнЗ 8 6 - - - - 8 6 14

В
ис
от
и

0-10 22 30 47 34 39 40 108 104 212
11-25 9 20 - 30 15 3 24 53 77
26-50 - 1 - - 5 - 5 1 6
51-100 3 - 3 - - - 6 - 6
101-150 - - - - - - - - -
151-200 - - - - 18 - 18 - 18
> 200 154 - 153 - - 75 307 75 382

Маршрутні обліки.
Додатково до реєстрацій птахів на пунктах спостережень для отримання більш повної

інформації про поширення, видове різноманіття, чисельність птахів, а також характер використання
території Дністровської ВЕС, були організовані та проведені маршрутні обліки на фіксованих
трансектах. Обліками охоплена вся територія проектованої ВЕС, де основною метою було врахувати
всі представлені біотопи – лісосмуги, сільгоспугіддя, берегові схили, населені пункти; також
досліження проводилися в буферних зонах та на прилеглих територіях.

Маршрутні обліки у вересні були проведені 23 числа, в жовтні – 15.10.2017, а в листопаді –
03.11.2017 р. За період осінніх спостережень всього зареєстровано 17412 ос. птахів, які належали 8
таксономічним рядам. Видове представництво протягом періоду досліджень не мало великих
розбіжностей. Так, у вересні та жовтні 6 таксонів були представлені 22 та 27 видами, а у листопаді 7
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таксонів складали 24 види. Така картина може бути пояснена високим різноманіттям птахів на
заключні стадії осінніх міграцій.

Весь час домінували горобцеподібні (passeriformes) та соколоподібні (falconiformes), 15 та 8
видів відповідно. Однак доволі бідне видове різноманіття сивкоподібних птахів (2 види) за
чисельністю мали 55,9% від загального. Доволі чисельними були пелеканоподібні (pelecaniformes) та
гусеподібні (anseriformes) – 2347 та 2395 ос. відповідно. Частка чотирьох таксонів була менше за 1%
для кожної групи.

Серед всього комплексу птахів група коловодних скадалась 7 видами, а їх загальна чисельність
дорівнювала 14482 ос., або 83,2%. В середині цієї групи домінував мартин звичайний (Larus
ridibundus), чисельність якого була 9532 ос., або 54,8% від загального. Тобто в межах проектної
території птахи інших таксонів майже не зустрічались. Це доволі типова ситуація, враховуючи
розташування поблизу від Дністровської ВЕС водно-болотного угіддя Дністровський лиман.

Більш детальна характеристика осіннього орнітокомплексу під час маршрутних обліків
представлена в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7. Характеристика осінньої міграції птахів на Дністровській ВЕС та прилеглих
територіях у 2017 році.

Показники Дата Всього
23.09 15.10 03.11 абс. %

Всього видів 22 27 24 36 100,0
Абсолютна чисельність 9915 4054 3443 17412 100,0
Мігранти
всього

видів 12 11 12 17 -
чисельність 6336 734 863 7933 45,6

Мігранти
кормові

видів 12 8 2 15 -
чисельність 6336 86 11 6433 -

Мігранти
транзитні

видів 0 3 10 11 -
чисельність 0 648 752 1400 -

Обліки видів 22 24 17 29 -
чисельність 3579 3320 2580 9479 54,4

Коловодні видів 3 6 5 7 -
чисельність 8884 3290 2308 14482 83,2

Сухопутні видів 20 21 20 29 -
чисельність 1031 764 1135 2930 16,8

Напрям

Пн 963 33 4 1000 12,6
ПнС 1 8 582 591 7,4
С 32 7 2 41 0,5
ПдС 2405 8 13 2426 30,6
Пд 34 302 58 394 5,0
ПдЗ 460 371 151 982 12,4
З 2300 5 2 2307 29,1
ПнЗ 141 0 51 192 2,4

Висоти

0-10 881 268 151 1300 16,4
11-25 556 14 596 1166 14,7
26-50 4899 2 5 4906 61,8
51-100 0 0 0 0 0,0
101-150 0 0 0 0 0,0
151-200 0 0 0 0 0,0
> 200 0 450 111 561 7,1

Біотопічний розподіл птахів міграційного комплексу
В межах проектної території, яка включає безпосередньо майданчик вітрової станції, буферні

зони та прилеглі території відокремлено 4 біотопічні комплекси: сільськогосподарські угіддя,
лісосмуги та штучні лісові масиви, населені пункти та акваторія Дністровського лиману.

Характеризуючи поширення птахів у різних біотопах, констатуємо, що максимальна
чисельність птахів зареєстрована в межах акваторії Дністровського лиману (8264 ос., або 47,5% від
загального). Така ситуація пояснюється наявністю великого за площею водно-болотного угіддя, яке
приваблює птахів цієї групи. На другій позиції – сільськогосподарські угіддя, де були зустрінуті 7012
ос., або 40,2% від усіх птахів. Населені пункти (7,1%) та лісосмуги (5,9%) значно менше
відвідувались птахами. Детальна характеристика поширення птахів різними біотопами показана в
таблиці 5.8.
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Таблиця 5.8. Поширення птахів в різних біотопах в межах Дністровської ВЕС, буферних зон та
прилеглих територій

Біотопи вересень жовтень листопад Всього
абс. %

сільгоспугіддя 6117 334 427 6878 39,5
лісосмуги 290 330 413 1033 5,9
населені пункти 491 303 443 1237 7,1
акваторія 3017 3087 2160 8264 47,5
Всього 9915 4054 3443 17412 100,0

Крім біотопічного поділу проектної території, ми зробили функціональне зонування, коли були
виділені зона вітропарку, буферні зони та акваторія. В межах вітропарку зустрічались понад 40%
птахів, решта 60% мали тяжіння до буферних зон та акваторії лиману (табл. 5.9).

Таблиця 5.9. Розподіл птахів функціональними зонами Дністровської ВЕС, буферних зон та
прилеглих територій

Функціональні
зони вересень жовтень листопад Всього

абс. %
Вітропарк 6003 380 629 7012 40,2
Буферні зони 895 587 654 2136 12,3
Акваторія лиману 3017 3087 2160 8264 47,5
Всього 9915 4054 3443 17412 100,0

Кількісна характеристика осінньої міграції.
Протягом трьох осінніх місяців спостережень зібрані польові дані з орнітологічної

характеристики Дністровської ВЕС, які для птахів, зареєстрованих під час перельотів як в межах
контрольних площадок на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків, відображені в
табл. 5.10, а зведена інформація по всіх зустрінутих птахах восени 2017 р. в таблиці 5.11.

Таблиця 5.10. Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під
час маршрутних обліків.

Показник
вересень жовтень листопад Всього

Р В МО Р В МО Р В МО Р В МО осінь
2017

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 16 14 12 16 12 11 15 11 12 27 21 17 34

Птахів 127 125 6336 744 386 734 468 233 863 1339 744 7933 10016
Кормових 50 50 6336 69 40 86 37 44 11 156 134 6433 6723
Транзитних 77 75 - 675 346 648 431 199 752 1183 620 1400 3203
Демонстрац. - - - - - - - - - - - - -

Н
ап
ря
м

Пн 10 24 963 19 20 33 7 11 4 36 55 1000 1091
ПнС 1 11 1 4 - 8 30 22 582 35 33 591 659
С 12 6 32 - 10 7 11 5 2 23 21 41 85
ПдС 20 14 2405 21 19 8 12 - 13 53 33 2426 2512
Пд 30 42 34 301 151 302 197 80 58 528 273 394 1195
ПдЗ 25 16 460 353 63 371 198 93 151 576 172 982 1730
З 18 7 2300 28 84 5 5 16 2 51 107 2307 2465
ПнЗ 11 5 141 18 39 - 8 6 51 37 50 192 279

В
ис
от
и

0-10 93 102 881 207 152 268 108 104 151 408 358 1300 2066
11-25 22 12 556 30 25 14 24 53 596 76 90 1166 1332
26-50 12 11 4899 12 - 2 5 1 5 29 12 4906 4947
51-100 - - - 9 1 - 6 - - 15 1 - 16
101-150 - - - - - - - - - - - - -
151-200 - - - - - - 18 - - 18 - - 18
> 200 - - - 486 208 450 307 75 111 793 283 561 1637

Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження на окремих пунктах; МО – маршрутні обліки.
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Як бачимо з табл. 5.10, видове різноманіття птахів, зустрінутих під час перельотів, склало 34
види, чисельність яких дорівнювала 10016 ос. За характером перебування птахів у межах
Дністровської ВЕС усі птахи поділені на транзитних мігрантів, які не зупинялися в межах
контрольних територій спостережень (3203 ос., або 31,98% від загальної) та кормових мігрантів, які
перелітали в межах вітропарку у пошуках їжі (6723 ос., або 68,02%); птахів з невизначеною, або
демонстраційною, поведінкою обліковано не було.

Характеризуючи видове різноманіття птахів зауважимо, що під час досліджень на пунктах
спостережень воно було значно більшим (29 видів), ніж на маршрутних обліках (17 видів).

Видове різноманіття для усіх зустрінутих птахів восени 2017 р. сягало 40 видів (29 на пунктах
спостережень та 37 під час маршрутних обліків), і мало тенденцію зменшення кількості видів від
вересня (20 видів) до жовтня (18 видів) та листопада (15 видів) для обліків на ПС, та збільшення
кількості видів від вересня (22 види) до жовтня (27 видів), а потім невелике зниження у листопаді (24
види) для маршрутних обліків. Всього зареєстровано 19495 ос. Ситуація з динамікою чисельності
(табл. 5.11) показує істотне зменшення кількості птахів від вересня (9915 ос.) до жовтня (4054 ос.) та
листопада (3443 ос.) для маршрутних обліків, та інакшу ситуацію з динамікою чисельності в межах
контрольних ділянок пунктів спостереження (252 ос. у вересні, 1130 ос. у жовтні, 701 ос. у
листопаді).

Серед усіх зафіксованих протягом осені птахів (табл. 5.11) деякі були зустрінуті поодиноко,
решта у групах різного розміру. Такі види, як мартин звичайний (Larus ridibundus), баклан великий
(Phalacrocorax carbo), крижень (Anas platyrhynchos), гуска білолоба (Anser albifrons) та шпак
звичайний (Sturnus vulgaris), мали чисельність більше за 1000 ос., що робить їх масовими видами.
Сумарна чисельність цих 5 видів склала 16872 ос., або 86,5% від загальної. Чисельність ще 8 видів
була в межах 100-1000 ос., а 16 видів за увесь період осінніх спостережень мали чисельності 10-99 ос.
Зауважимо, що чисельності 11 видів були менше 10 ос. за три місяці спостережень, що дає їм статус
випадкових залітних.

Таблиця 5.11. Характеристика осіннього орнітокомплексу в межах Дністровської ВЕС та
прилеглих територій  у 2017 р.

№ Українська назва Наукова назва вересень жовтень листопад ОСІНЬ
ПС МО ПС МО ПС МО ПС МО ∑

1 Баклан великий Phalacrocorax carbo 29 2347 - - 4 - 33 2347 2380
2 Гуска білолоба Anser albifrons - - 694 450 424 111 1118 561 1679
3 Лебідь-шипун Cygnus olor - - - - 5 - 5 - 5
4 Галагаз Tadorna tadorna - - 4 97 - - 4 97 101
5 Крижень Anas platyrhynchos - - - 897 - 840 - 1737 1737
6 Лунь польовий Circus cyaneus - - - 1 - - - 1 1
7 Лунь болотяний Circus aeruginosus - - - 3 1 - 1 3 4

Лунь spp. Circus spp. - - - - - 1 - 1 1
8 Яструб малий Accipiter nisus - - - - 7 3 7 3 10
9 Зимняк Buteo lаgopus - - - - - 2 - 2 2

10 Канюк степовий Buteo rufinus - - - - - 1 - 1 1
11 Канюк звичайний Buteo buteo 6 4 17 6 11 13 34 23 57
12 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla - 1 - - - - - 1 1
13 Боривітер звичайний Falco tinnunculus 6 1 2 5 - 1 8 7 15
14 Куріпка сіра Perdix perdix - 4 - 7 - - - 11 11
15 Фазан Phasianus colchicus - 4 - 4 - 5 - 13 13
16 Мартин звичайний Larus ridibundus 28 6513 23 1758 15 1261 66 9532 9598
17 Мартин жовтоногий Larus cachinnans 18 24 30 85 35 95 83 204 287
18 Припутень Columba palumbus 4 1 2 6 - - 6 7 13
19 Голуб сизий Columba livia var. domest. - - - - - 45 - 45 45
20 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto - 36 - 13 - 3 - 52 52
21 Горлиця звичайна Streptopelia turtur 3 1 2 11 - - 5 12 17
22 Сова болотяна Asio flammeus - - - - - 1 - 1 1
23 Сиворакша Coracias garrulus 2 - - - - - 2 - 2
24 Ластівка сільська Hirundo rustica 10 - 8 - - - 18 - 18
25 Плиска жовта Motacilla flava 27 30 44 8 - - 71 38 109
26 Плиска біла Motacilla alba 5 10 - 5 - - 5 15 20
27 Шпак звичайний Sturnus vulgaris 22 585 24 245 17 585 63 1415 1478
28 Сорока Pica pica 1 7 2 6 - 9 3 22 25
29 Галка Corvus monedula 6 69 - 16 11 21 17 106 123
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30 Грак Corvus frugilegus - 145 30 100 23 286 53 531 584
31 Ворона сіра Corvus cornix 6 18 - 7 1 12 7 37 44
32 Крук Corvus corax 2 2 2 2 - 4 4 8 12
33 Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe 1 1 - 6 - - 1 7 8
34 Дрізд чорний Turdus merula - - 8 - 18 3 26 3 29
35 Синиця велика Parus major 1 3 - - - 3 1 6 7
36 Горобець хатній Passer domesticus - - - 58 - - - 58 58
37 Горобець польовий Passer montanus 14 74 8 25 10 15 32 114 146
38 Зяблик Fringilla coelebs - - 160 153 84 50 244 203 447
39 Зеленяк Chloris chloris 1 - - - - - 1 - 1
40 Щиглик Carduelis carduelis - 35 70 80 - - 70 115 185

Дрібні горобцеподібні Passerinae spp. 60 - - - 35 73 95 73 168

Всього видів 20 22 18 27 15 24 29 36 40
птахів 252 9915 1130 4054 701 3443 2083 17412 19495

Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу восени 2017 р.
Всі птахи в кількості 40 видів, зустрінуті восени 2017 р. в межах Дністровської ВЕС та

прилеглих територій, належать до 9 таксономічних груп, що свідчить про високе видове
представництво орнітокомплексу. Однак, чисельність видів та птахів має доволі високу амплітуду,
яка відображена в таблиці 5.12. Домінували лише 2 представники групи сивкоподібних
(charadriiformes) птахів – мартини звичайний (Larus ridibundus) та жовтоногий (Larus cachinnans),
кормові та транзитні міграції яких проходили здебільшого уздовж берега Дністровського лиману (їх
зареєстровано 9885 ос., або 50,70%). Субдомінантами виступають гусеподібні (anseriformes) – 4 види,
3522 ос., 18,07%, горобцеподібні (passeriformes) – 17 видів, 3462 ос, 17,76% та пеліканоподібні
(pelecaniformes) – 1 вид, 2380 ос., 12,21%. Чисельність інших 5 таксономічних груп складала 1,26%
(табл. 5.12).

Таблиця 5.12. Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу в межах
Дністровської ВЕС та прилеглих територій восени 2017 року (зведені дані, отримані на пунктах
спостережень та під час маршрутних обліків).

Ряд вересень жовтень листопад ∑
видів особин видів особин видів особин видів особин % ос.

Пеліканоподібні (pelecaniformes) 1 2376 - - 1 4 1 2380 12,21
Гусеподібні (anseriformes) - - 3 2142 3 1380 4 3522 18,07
Соколоподібні (falconiformes) 3 18 4 34 7 40 8 92 0,47
Куроподібні (galliformes) 2 8 2 11 1 5 2 24 0,12
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 6583 2 1896 2 1406 2 9885 50,70
Голубоподібні (columbiformes) 3 45 3 34 2 48 4 127 0,65
Совоподібні (strigiformes) - - - - 1 1 1 1 0,01
Ракшоподібні (coraciiformes) 1 2 - - - - 1 2 0,01
Горобцеподібні (passeriformes) 14 1135 15 1067 10 1260 17 3462 17,76
Всього 26 10167 29 5184 27 4144 40 19495 100,00

Напрямки міграції восени
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких ми зареєстрували протягом вересня-листопада,

з’ясувалася доволі очікувана картина, яка відображена на рис. 5.4 та у табл. 5.13.
Бачимо, що у вересні майже по 40% від усіх зареєстрованих в польоті птахів прямували на

південний схід та захід, що для періоду осінньої міграції в межах проектної території говорить про
кормові напрямки перельотів. Жовтень показав дещо більшу спрямованість польоту, з домінуванням
південно-західного (42,22%) та південного (40,45%) напрямків. Листопад відображає дещо нетипову
для осінньої міграції ситуацію, коли 40,54% птахів зареєстровані такими, що летіли на північий схід,
однак південно-західний та південний напрямки також мали високі частки (28,26% та 21,41%
відповідно).

Пояснити нетипові напрямки прольоту можна тим, що більшість зграй та поодиноких птахів
здійснювали кормові перельоти, яким притаманне тяжіння до місць годівлі, що знаходяться в регіоні
в основному на сільгоспугіддях, а для водно-болотних птахів – в акваторіях водойм різного типу (в
основному прісноводних). В жовтні також багато птахів зареєстровані під час кормових перельотів,
однак вони вже носили характер міграційної кочівлі, що відбилося й на основних напрямках міграції
для цього місяця. Більш детальна характеристика напрямків осінньої міграції наведена в таблиці 5.13
та на рис. 5.4.
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Таблица 5.13. Основні напрямки осінньої міграції птахів в межах Дністровської ВЕС та на
прилеглих територіях у 2017 р.

Напрям Вересень Жовтень Листопад Всього
абс. % абс. % абс. % абс. %

Пн 997 15,14 72 3,86 22 1,41 1091 10,89
ПнС 13 0,19 12 0,64 634 40,54 659 6,58
С 50 0,76 17 0,91 18 1,15 85 0,85
ПдС 2439 37,02 48 2,58 25 1,59 2512 25,08
Пд 106 1,61 754 40,45 335 21,41 1195 11,93
ПдЗ 501 7,61 787 42,22 442 28,26 1730 17,27
З 2325 35,29 117 6,28 23 1,48 2465 24,61
ПнЗ 157 2,38 57 3,06 65 4,16 279 2,79
Всього 6588 100,0 1864 100,0 1564 100,0 10016 100,0

вересень жовтень

листопад осінь, 2017

Рис. 5.4. Напрямки осінньої міграції птахів у 2017 р.

Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів

Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, здійснені дослідження висот,
на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи як в межах вітрового парку, так і на прилеглих
територіях. Всього проаналізовано 10016 ос. Дослідження у вересні показали, що в цей період
птахами використовувались висотні інтервали до 50 м (100% від загальної). Це пояснюється
фенологією річного циклу окремих таксономічних груп птахів. Вересень є періодом початку осінніх
міграційних кочівель дрібних горобцеподібних птахів та деяких представників сивкоподібних, а саме
вони домінували в результатах обліку (табл. 5.14). Ці види майже не використовують висоти понад 50
м, зазвичай тримаючись під час перельотів понад землею та у лісосмугах. Спостереження у жовтні
показали появу транзитних мігрантів, в основному представників гусеподібних птахів, які
використовували висотні інтервали понад 200 м (61,36%), решта частина орнітокомплексу летіла в
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межах 0-50 м (38,10%). На небезпечних висотах 51-150 м обліковано лише 10 ос. птахів (0,54%). В
листопаді на висотах до 50 м ми фіксували доволі багато зграй, переважно шпаків, мартинів, хижих
птахів, які перелітали на місця годівлі. Сумарно в цьому інтервалі спостерігали 66,95% птахів. Також
в цей період зареєстровані окремі зграї на висотах понад 200 м (31,52%). Висоти 51-150 м займали
тільки 6 ос. (0,38%) птахів.

Таблиця 5.14. Характеристика висот міграційного прольоту птахів, зареєстрованих в межах
Дністровської ВЕС та прилеглих територій восени 2017 р.

Висотні інтервали, м Вересень Жовтень Листопад Всього
абс. % абс. % абс. % абс. %

0-10 1076 16,33 627 33,64 363 23,21 2066 20,64
11-25 590 8,96 69 3,71 673 43,03 1332 13,29
26-50 4922 74,71 14 0,75 11 0,71 4947 49,39
51-100 - - 10 0,54 6 0,38 16 0,16
101-150 - - - - - - - -
151-200 - - - - 18 1,15 18 0,18
> 200 - - 1144 61,36 493 31,52 1637 16,34
Всього 6588 100,0 1864 100,0 1564 100,0 10016 100,0

Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів говорить
про те, що 83,32 % всього орнітокомплексу восени 2017 р зареєстрована на висотах до 50 м, що
безпечно з точки зору можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів.
Враховуючи технічні характеристики вітрових установок, небезпечними є висоти від 50 до 150 м.
Небезпечними висотами летіло лише 0,16% від усіх зареєстрованих восени птахів, що дає нам
результат, дуже схожий з нашими попередніми багаторічними дослідженнями на територіях інших
вітрових парків. Якщо навіть розширити діапазон небезпечних висот до 200 м, констатуємо, що їх
використовувало близько 0,34% птахів, що оцінено нами як низький рівень впливу. Більш детальна
характеристика висот осінньої міграції наведена в таблиці 5.14 та на рис. 5.5.

вересень жовтень

листопад осінь, 2017

Рис. 5.5. Висоти прольоту птахів восени 2017 р.
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5.2 Розподілення птахів, облікованих під час міграції восени 2017 року, за
природоохоронними списками національного та міжнародного значення

Осінні дослідження показали присутність в результатах обліків 5 видів птахів, які є
фігурантами Червоної книги України (табл. 5.15-5.16). Загальна чисельність рідкісних видів складає 6
ос., або 0,03% від загальної чисельності.

Таблиця 5.15. Види Червоної книги України за результатами обліків восени 2017 р.

№ Вид вересень жовтень листопад Всього
1 Лунь польовий (Circus cyaneus) - 1 - 1
2 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) 1 - - 1
3 Канюк степовий (Buteo rufinus) - - 1 1
4 Сова болотяна (Asio flammeus) - - 1 1
5 Сиворакша (Coracias garrulus) 2 - - 2

Всього

видів ЧКУ 2 1 2 5
птахів ЧКУ 3 1 2 6
видів, осінь, 2017 26 29 27 40
птахів, осінь, 2017 10167 5184 4144 19495

Зазвичай частка птахів з Червоної книги України в результатах осінніх орнітологічних
спостережень не перевищує 2%, через велику чисельність масових видів (шпаки, ластівки, турухтани,
граки, побережники, мартини). Аналізуючи поширення рідкісних видів зауважимо, що в межах
Дністровської ВЕС зустрінуті лунь польовий (Circus cyaneus) – 1 ос., канюк степовий (Buteo rufinus) –
1 ос., та сиворакша (Coracias garrulus) – 2 ос., а сова болотяна (Asio flammeus) – 1 ос. та орлан-
білохвіст (Haliaeetus albicilla) зустрінуті в буферній зоні.

Більш детальна характеристика зустрічей рідкісних видів показана в таблиці 5.15.
Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах

Дністровської ВЕС під час осінньої міграції вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової
станції не загрожує.

Окрім виявлення представників орнітофауни під час осінньої міграції, їх чисельності та
розповсюдження досліджуваною територією, проведено ранжування їх за природоохоронними
списками: Червоною книгою України, списком Міжнародного союзу охорони природи (МСОП),
Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також Вашингтонською
конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою
зникнення (CITES) (табл. 5.16).

Таблиця 5.16. Птахи Дністровської ВЕС в національних та міжнародних охоронних списках
(осінь, 2017).

№ Українська назва Наукова назва

С
та
ту
с

Є
Ч
С

Ч
К
У

IU
C

N

БЕ
РН

БО
Н
Н

C
IT

E
S

кат. тренд кат. тренд
1 Баклан великий Phalacrocorax carbo м, з, г LC increasing LC increasing 3
2 Гуска білолоба Anser albifrons м, з LC stable LC unknown 3 1,2
3 Лебідь-шипун Cygnus olor м, з, г LC increasing LC increasing 3 1,2
4 Галагаз Tadorna tadorna м, з, г LC increasing LC increasing 2 1,2
5 Крижень Anas platyrhynchos м, з, г LC stable LC increasing 3 1,2
6 Лунь польовий Circus cyaneus м, з NT decreasing РІД LC decreasing 2 1,2 2
7 Лунь болотяний Circus aeruginosus м, з, г LC increasing LC increasing 2 1,2 2
8 Зимняк Buteo lаgopus м, з LC stable LC stable 2 1,2 2
9 Канюк степовий Buteo rufinus м, з, г LC stable РІД LC increasing 2 1,2 2
10 Канюк звичайний Buteo buteo м, з, г LC stable LC stable 2 1,2 2
11 Яструб малий Accipiter nisus м, з LC stable LC stable 2 1,2 2
12 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla м, з, г LC increasing РІД LC increasing 2 1,2 1
13 Боривітер звичайний Falco tinnunculus м, з, г LC decreasing LC decreasing 2 2 2
14 Куріпка сіра Perdix perdix м, з, г LC decreasing LC decreasing 3
15 Фазан Phasianus colchicus м, з, г LC increasing LC decreasing 3
16 Мартин звичайний Larus ridibundus м, з, г LC stable LC unknown 3
17 Мартин жовтоногий Larus cachinnans м, з, г LC increasing LC increasing
18 Припутень Columba palumbus м, з, г LC increasing LC increasing
19 Голуб сизий Columba livia м, г LC unknown LC decreasing 3
20 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto м, з, г LC increasing LC increasing 3
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№ Українська назва Наукова назва

С
та
ту
с
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Ч
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РН
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Н
Н
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кат. тренд кат. тренд
21 Горлиця звичайна Streptopelia turtur м, г VU decreasing VU decreasing 3
22 Сова болотяна Asio flammeus м, з, г LC stable РІД LC decreasing 2 2
23 Сиворакша Coracias garrulus м, г LC decreasing ЗН LC decreasing 2 2
24 Ластівка сільська Hirundo rustica м, г LC decreasing LC decreasing 2
25 Плиска жовта Motacilla flava м, г LC decreasing LC decreasing 2
26 Плиска біла Motacilla alba м, з, г LC unknown LC stable 2
27 Шпак звичайний Sturnus vulgaris м, з, г LC decreasing LC decreasing 2
28 Сорока Pica pica м, з, г LC stable LC stable 2
29 Галка Corvus monedula м, з, г LC stable LC stable 2
30 Грак Corvus frugilegus м, з, г LC decreasing LC decreasing 2
31 Ворона сіра Corvus cornix м, з, г LC stable LC increasing 2
32 Крук Corvus corax м, з, г LC increasing LC increasing 3
33 Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe м, г LC stable LC decreasing 2
34 Дрізд чорний Turdus merula м, з, г LC increasing LC increasing 3 2
35 Синиця велика Parus major м, з, г LC increasing LC increasing 2
36 Горобець хатній Passer domesticus м, з, г LC increasing 2
37 Горобець польовий Passer montanus м, з, г LC unknown LC decreasing 3
38 Зяблик Fringilla coelebs м, з, г LC stable LC increasing 3
39 Зеленяк Chloris chloris м, з, г LC stable LC stable 2
40 Щиглик Carduelis carduelis м, з, г LC stable LC increasing 2

Примітки: Статус: м- вид зустрічається під час сезонних міграцій; з – вид зустрічається в зимовий
період; г – вид зустрічається в гніздовий період. ЧКУ – Охоронний статус Червоної книги України: РІД –
рідкісний, ЗН – зникаючий. IUCN-МСОП – Охоронний статус Міжнародного союзу охорони природи: LC –
найменший ризик; вид не може претендувати на вразливість, що знаходиться під загрозою зникнення. Широко
поширені і багаточисельні таксони включені в цю категорію; VU – (Vulnarable) вразливий. ЄЧС – Охоронний
статус Європейського червоного списку: VU – (Vulnarable) вразливий, види, які можуть у найближчому
майбутньому бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їхній
стан; NT – більший до загрозливого стану; LC – найменший ризик. БОНН – Боннська конвенція: Додаток I (1)
включає види, що знаходяться під загрозою зникнення; Додаток II (2) включає види, стан яких є
несприятливим, збереження та регулювання використання яких потребує міжнародних угод, а також ті види,
стан яких міг би істотно покращитись в результатім міжнародного співробітництва, яке може бути здійснено на
основі міжнародних угод. Один і той самий вид може бути включеним як до Додатку I, так і до Додатку II.
БЕРН – Бернська конвенція, або Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ
існування в Європі, включає Додаток II (2) – перелік видів фауни, що підлягають особливій охороні; Додаток
III (3) – види фауни, що підлягають охороні. CITES – Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю
видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення: Додаток I включає види, «що
знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє існування
негативний вплив. Торгівля зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не
ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у виняткових випадках»; Додаток II (2)
включає: «а) всі види, які на даний час не обов'язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть
опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою
уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням; та b) які мають підлягати регулюванню для
того, щоб за торгівлею зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений
ефективний контроль». stable – стан популяцій стабільний; decreasing – чисельність популяцій зменшується
або increasing – збільшується; unknown – стан популяцій невідомий

Як видно із таблиці 5.16, представники осіннього орнітокомплексу в районі Дністровської ВЕС
та на прилеглих територіях входять до 6 природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено
до Бернської конвенції (38 видів із 40, або 95,0%), з яких 24 види – підлягають особливій охороні, 14
видів – підлягають охороні. Ситуація з включеністю до Боннської конвенції показує: з 14 видів
орнітокомплексу, які входять до даної конвенції, 3 види відносяться до ІІ Додатку (стан існування
яких є несприятливим), а 11 видів – одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходяться під загрозою
зникнення) додатків (що можливо в рамках даного природоохоронного документу).

До Червоної книги України (2009) входять 5 видів, з яких 4 – «рідкісні», 1 – «зникаючий».
Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, із

40 видів, зареєстрованих нами восени 2017 р. 39 (97,4%) мають статус «найменший ризик»; 1 вид –
«вразливий» (2,6%).

Європейський Червоний список включає 39 видів із 40 з наступними категоріями: 1 (2,6%) –
вразливий, 1 (2,6%) – «більший до загрозливого стану», 37 (94,8%) – «найменший ризик».
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Окрім цього, 9 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення (8 видів у Додаток ІІ, та 1 вид у
Додаток І).

Якщо говорити про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то
вимальовується наступна картина. 3 види (5,1%) – мартин жовтоногий Larus cachinnans, припутень
Columba palumbus та горобець хатній Passer domesticus – входять до 2 документів. Переважна ж
більшість представників осіннього орнітокомплексу включена до 3 списків – 22 види (55,0%), до 4
списків – 5 видів (12,5%), до 5 списків – 7 видів (17,5%). Лунь польовий (Circus cyaneus), канюк
степовий (Buteo rufinus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) входять одразу до всіх 6
природоохоронних списків. Видів, які б не входили до жодного списку, або навіть лише в один
список, не зареєстровано. Більш детально розподілення представників осіннього міграційного
орнітокомплексу за охоронними списками наведено в табл. 5.17-5.18.

Таблиця 5.17. Розподілення видів птахів,
зустрінутих під час осінньої міграції 2017 року, за
категоріями природоохоронних списків.

Таблиця 5.18. Розподілення видів птахів,
зустрінутих під час осінньої міграції 2017 р.,
за кількістю природоохоронних списків.

ЄЧС ЧКУ IUCN БОНН БЕРН CITES
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EN - РІД 4 EN - 1 - 2 24 1 1
NT 1 ЗН 1 NT - 2 3 3 14 2 8
VU 1 ВР - VU 1 1 та 2 11
LC 37 НЦ - LC 39
∑ 39 ∑ 5 ∑ 40 ∑ 14 ∑ 38 ∑ 9

Включеність до
природоохоронних списків видів %

0 - -
1 - -
2 3 7,5
3 22 55,0
4 5 12,5
5 7 17,5
6 3 7,5

Всього 40 100

Розглядаючи інформацію про тренди чисельності
популяцій окремих видів, яку можна отримати з офіційних
джерел Міжнародного союзу охорони природи (IUCN,
http://www.iucnredlist.org/search) та Європейського
Червоного списку (http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe)
констатуємо, що на світовому рівні 35,0 % від усіх
зареєстрованих нами видів мають тенденцію зменшення
чисельності популяцій. Однак, на європейському рівні
мають стабільний стан 38,5% видів, або навіть їх
чисельність зростає (30,8%). Детальна характеристика стану

популяцій відображена в таблиці 5.19.

Модельні види
На підставі багаторічного досвіду досліджень в регіоні, нами були відокремлені 30 модельних

видів (табл. 5.20), які через свої екологічні особливості (фізичні розміри, масовість, висоти прольоту,
охоронна категорія тощо) можуть опинитися в групі ризику під впливом працюючої вітрової станції.

В таблиці 5.20 наведені дані щодо чисельності зустрінутих видів з категорії «модельні», які
були зареєстровані як на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків восени 2017 р.

Таблиця 5.20. Цільові види.

№ Вид Чисельність
ПС Маршрут Всього

1 Чапля сіра (Ardeacinerea) - - -
2 Лебідь-шипун (Cygnusolor) 5 - 5
3 Лебідь-кликун (Cygnus сygnus) - - -
4 Гуска сіра (Anser anser) - - -
5 Гуска білолоба (Anser albifrons) 1118 561 1679
6 Казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis) - - -
7 Галагаз (Tadorna tadorna) 4 97 101
8 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) 1 3 4
9 Лунь польовий (Circus cyaneus) - 1 1
10 Лунь степовий (Circus macrourus) - - -

Таблиця 5.19. Тренди чисельності
популяцій видів птахів, зареєстрованих
на проектній території восени 2017 р.

Тренд
популяції

ЄЧС IUCN
видів % видів %

stable 15 38,5 7 17,5
increasing 12 30,8 17 42,5
decreasing 9 23,1 14 35,0
unknown 3 7,6 2 5,0
Всього 39 100,0 40 100,0

http://www.iucnredlist.org/search
http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe
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11 Лунь лучний (Circus pуgargus) - - -
12 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) - 1 1
13 Сапсан (Falco peregrinus) - - -
14 Балабан (Falco cherrug) - - -
15 Яструб малий (Accipiter nisus) 7 3 10
16 Зимняк (Buteo lagopus) - 2 2
17 Канюк звичайний (Buteo buteo) 34 23 57
18 Канюк степовий (Buteo rufinus) - 1 1
19 Кібчик (Falco vespertinus) - - -
20 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 8 7 15
21 Підсоколик великий (Falco subbuteo) - - -
22 Журавель сірий (Grus grus) - - -
23 Турухтан (Philomachus pugnax) - - -
24 Мартин середземномор. (Larus melanocephalus) - - -
25 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 83 204 287
26 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 66 9532 9598
27 Припутень (Columba palumbus) 6 7 13
28 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 63 1415 1478
29 Грак (Corvus frugilegus) 53 531 584
30 Ворона сіра (Corvus cornix) 7 37 44

Всього 1455 12425 13880

Примітка: – види Червоної книги України.

Аналізуючи дані з таблиці 5.20 бачимо, що з 30 модельних видів, зустрічались 17, або 56,7% від
загального числа. Домінували мартин звичайний (Larus ridibundus) – 9598 ос., гуска білолоба (Anser
albifrons) –1679 ос. та шпак (Sturnus vulgaris) – 1478 ос. З видів птахів, які є фігурантами Червоної
книги України та даного списку, під час спостережень восени 2017 р. реєстрували 3 види: лунь
польовий (Circus cyaneus) – 1 ос., канюк степовий (Buteo rufinus) – 1 ос. та орлан-білохвіст (Haliaeetus
albicilla) – теж 1 ос.

5.3 Оцінка впливів, обумовлених будівництвом проектної території ВЕС, під час
міграції птахів восени

Для розуміння можливого впливу ВЕС на птахів до розрахунку в першу чергу потрапили види,
яких ми спостерігали у польоті на небезпечних висотах. В таку групу потрапив 1 вид (канюк
звичайний Buteo buteo), чисельністю в 16 ос., або 0,16% від загальної (табл. 5.21). Тривалість їхнього
перебування на небезпечних висотах складала 678 сек.

Таблиця 5.21. Характеристика видів, зареєстрованих на небезпечних висотах.

Вид Дата ПС N Тип польоту Н ТНриз, сек ∑ТНриз, сек
Buteo buteo 14.10.2017 1 4 транзитний 60 24 96
Buteo buteo 04.11.2017 1 3 транзитний 50 46 138
Buteo buteo 14.10.2017 2 2 транзитний 50 47 94
Buteo buteo 04.11.2017 2 3 транзитний 50 50 150
Buteo buteo 14.10.2017 3 3 транзитний 60 50 150
Buteo buteo 14.10.2017 3 1 транзитний 50 50 50
Всього 16 267 678

Оцінка проведена з використанням моделі Шотландського Фонду Природньої Спадщини (див.
https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-
renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds щодо деталей стосовно методики і
самої моделі).

Аналізуючи отримані дані, констатуємо, що через таку невисоку чисельність птахів у
потенційно-небезпечній висотній зоні, вплив на осінніх мігрантів з боку проектованої ВЕС
мінімальний.

https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds
https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds
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1. Впливи, обумовлені будівництвом.
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть

перевищувати припустимі норми завдяки відсутності стаціонарних джерел забруднення та короткого
періоду будівельних робіт. Негативний вплив на мігруючих птахів відсутній.

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Фактор відлякування шумом практично
відсутній, завдяки  відсутності на території площадки ВЕС значних за чисельністю міграційних
скупчень. Кормові мігранти мобільно переміщуються територією і мають значні площі
альтернативних кормових територій поза нею. В прилеглих зонах є більші джерела шуму
(сільськогосподарська техніка, місцеві автомобільні дороги). Крім цього, у птахів, які обліковані на
площадці ВЕС, кормові території більш пов’язані із сівозмінами, ніж з проектними роботами.

Відлякування візуальними ефектами не є загрозливим, тому вплив цих факторів
характеризується на птахів як низький. На наш погляд, дія цього фактора на період міграцій буде
зменшувати ризики щодо негативного впливу ВЕС на птахів.

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри
проектної площадки Дністровської ВЕС досить великі, що дозволить птахам безперешкодно оминати
робочі майданчики з розташованим на них обладнанням в період будівництва. Крім того, незначна
щільність розміщення робочих майданчиків та обладнання не перешкоджатиме кормовим перельотам
птахів, через велику загальну площу площадки ВЕС і значні відстані між вітроагрегатами. Як
показали власні спостереження на вже працюючих вітропарках, птахи швидко звикають до
побудованих ВЕС. Тому даний негативний вплив в період будівництва на мігруючих птахів низький,
а в період експлуатації ВЕС він відсутній.

1d – втрата місць розмноження. Негативний вплив на транзитних мігруючих птахів
відсутній, а для кормових мігрантів він низький. Для тих видів, які по закінченню міграції
залишаються на гніздуванні в межах Дністровської ВЕС, втрата місць розмноження не є суттєвою.
Низька щільність гніздування птахів, незначний видовий склад дасть можливість без перешкод
обирати місця гніздування на побудованій площадці ВЕС. Незначна втрата місць гніздування через
будівництво ВЕС, носитиме не суцільний, а мозаїчний характер, залишаючи більшу частину
території ВЕС для вільного вибору місць гніздування. Негативний вплив даного фактора оцінюється
як низький.

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. В межах Дністровської ВЕС
зустрінуті лунь польовий (Circus cyaneus), канюк степовий (Buteo rufinus), орлан-білохвіст (Haliaeetus
albicilla), сова болотяна (Asio flammeus) та сиворакша (Coracias garrulus), чисельністю 6 ос., тобто
вона є вкрай низькою. Решта видів належать до групи водно-болотних птахів і були зареєстровані в
межах акваторій водойм на прилеглих територіях.

Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах
Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує

Можливість зустрічей рідкісних видів є доволі малою через розташування вітрового парку
вздовж автомобільної дороги, та великої кількості населених пунктів. При реєстрації видів на
території площадки ВЕС, негативні впливи на них з боку ВЕС дуже низькі. Це пов’язано з тим, що
рідкісні хижі птахи добре орієнтуються на прольоті відносно існуючих на прилеглих територіях опор
електричних мереж, інших висотних споруд і не характеризуються міграційними переміщеннями
вночі. Інші обліковані рідкісні види прив’язані до коловодних біотопів, у межах яких проходять
основні їх транзитні переміщення та кормові міграції. Негативний вплив з боку ВЕС оцінюється як
низький.

2. Впливи, обумовлені обладнанням.
2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія

площадки ВЕС представлена здебільшого антропогенними типами біотопів (с/г угіддя, перелоги,
лісосмуги), то створення незначної за площею інфраструктури території площадки ВЕС не буде
загрозливим для скупчень та кормових переміщень птахів, оскільки більша частина території ВЕС
залишиться без змін. Техніка та персонал, які незначний проміжок часу працюватимуть на
будівництві, створюватимуть несуттєвий антропогенний вплив на птахів.

Аналіз польових досліджень вказує на відсутність даних про значні транзитні міграційні
переміщення та зупинки птахів у межах площадки ВЕС. Щодо кормових мігрантів, то обліковані
види характеризуються широким їх поширенням та спроможністю без перешкод маневрувати
територією. Негативний вплив на мігруючих птахів низький, а під час поетапного та швидкого
будівництва вітроагрегатів – відсутній.

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для мігруючих птахів
вертикальні конструкції є сигналом для короткочасної зміни курсу, а велика площа вітропарку
дозволяє зробити це без перешкод. Крім того, незначна щільність розміщення робочих майданчиків
та обладнання не перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу ВЕС і
значні відстані між вітроагрегатами. Поруч з площадками проходять лінії електричних мереж.



65

Спеціальні спостереження не виявили негативного впливу на мігруючих птахів як з боку
вертикальних конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти). Негативний вплив на
мігруючих птахів оцінюється як низький.

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Технічні характеристики вітроагрегатів
створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять в інтервалі 51-150 м.

Загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів говоре про те, що
99,84 % всього орнітокомплексу восени 2017 р зареєстрована на висотах або до 50 м, або 200 та
більше метрів, що є безпечним з точки зору можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті
вітрових агрегатів. Враховуючи технічні характеристики вітрових установок, небезпечними є висоти
від 51 до 200 м. Констатуємо, що чисельність птахів на потенційно-небезпечних висотах була вкрай
малою (16 ос., 0,16%).

Однак існує певна група ризику, птахи з якої можуть відчувати негативний вплив вітропарку.
До цих птахів, які потрапили в групу ризику входять такі масові багаточисельні види як шпак
(Sturnus vulgaris), мартин звичайний (Larus ridibundus), популяції яких стабільні, види поширені всім
регіоном. Якщо припустити, що якась частка міграційних зграй потрапить в небезпечні висотні
інтервали, то ймовірність таких випадків та чисельність птахів будуть низькими. Багаторічні
спостереження за транзитним прольотом птахів (гуси, качки, журавлі, чаплі, плиски) на діючих ВЕС
свідчать про традиційні висоти або до 50 м, або у 200 і більше метрів. Птахи при цьому не
зупиняються в межах ВЕС.

Виходячи з сумарного аналізу висот міграцій, можливо констатувати, що вони не є
загрозливими для птахів і вплив ВЕС на останніх оцінюється як низький, лише в окремих випадках
можя сягати середнього.

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку.
3а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла.
Технічні характеристики вітроагрегатів потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху

ротора для мігруючих птахів, які летять на висотах 51-150 м. Аналіз досліджень показує, що цей
висотний інтервал у межах площадки ВЕС майже не використовувався. За нашими спостереженнями
на вже працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактора на птахів в період міграцій. Таким чином,
негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюється як низькі,
а для більшості птахів, які перебувають на площадці Дністровської ВЕС, відсутні.

3b – додаткове освоєння територій. Дія цього фактора можлива для птахів, які гніздяться в
межах площадки. Для мігруючих птахів негативний вплив відсутній. Слід враховувати, що в
порівнянні з впливами від ВЕС, сільськогосподарські роботи протягом року значно вище.

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. Відсоток птахів, які мігрують вночі є
незначним. А невеликі за чисельністю та видовим різноманіттям транзитні мігранти не відчувають
нічного освітлення у межах площадки завдяки освітленню прилеглих селищ. Вплив даного фактора
оцінюється як дуже низький.

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за
міграцією восени 2017 року, а саме таких важливих аспектів як загальна чисельність птахів, динаміка
інтенсивності прольоту, характеристика висоти та напрямків міграції, добова активність,
констатуємо, що негативний вплив на мігрантів є низьким, в окремих випадках середній.

Таким чином, восени 2017 р. на проектованій Дністровській ВЕС обліковано 40 видів птахів
чисельністю 19495 ос. Частина з них (29 видів, 2083 ос., або 10,7%) спостерігалася в межах
визначених трьох пунктів спостережень (ПС), інша частина – 36 видів, 17412 ос., 89,3% – під час
маршрутних обліків. Територією вітропарку здійснювали міграційні переміщення 10016 ос., більша
частина з яких (10000 ос., або 99,84%), використовувала безпечні висоти до 50 м або 200 та більше
метрів. Лише 16 ос. (0,6%) займали інтервал обертання вітроколеса, що підчас сезонних міграцій є
звичною картиною для даної території. Найбільш поширеними напрямками прольоту були південний
схід та захід, якими летіли 49,69% мігрантів та південно-західний (17,27%) напрямки, але також
відмічалися нетипові для осінньої міграції напрямки прольоту (зокрема, північно-східний), що можна
пояснити тим, що багато зграй та поодиноких птахів здійснювали кормові перельоти, яким
притаманне тяжіння до місць годівлі, що знаходяться в регіоні в основному на сільгоспугіддях, а для
водно-болотних птахів – в акваторіях водойм різного типу (в основному прісноводних).

Серед зареєстрованих птахів було 5 представників Червоної книги України – лунь польовий
Circus cyaneus, канюк степовий Buteo rufinus, орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla, сова болотяна Asio
flammeus та сиворакша Coracias garrulus, яких ми спостерігали в кількості 6 ос. Рідкісні птахи
обирали безпечні висоти прольоту.

В цілому, можна констатувати низький вплив проектованого вітропарку на птахів під час
осінньої міграції 2017 р.
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РОЗДІЛ 6 МОНІТОРИНГ ЗИМУЮЧИХ ПТАХІВ У МЕЖАХ ПРОЕКТНОЇ
ТЕРИТОРІЇ

6.1 Дослідження стану зимувальних орнітокомплексів за рекомендаціями
Шотландського Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage)

Основними завданнями спостережень були вивчення видового складу птахів, їх чисельності,
аналіз таксономічного поділу зимового орнітокомплексу, фіксація напрямів прольоту та висот
переміщення пташиних зграй. Важливим також були окремі дослідження птахів, що є фігурантами
Червоної книги України, або рідкісними для регіону, а також розподілення зимової орнітофауни за
такими природоохоронними документами, як списком Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП), Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також
Вашингтонською конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що
знаходяться під загрозою зникнення (CITES).

Погодні умови.
Для розуміння загальних погодно-кліматичних тенденцій, які панували в регіоні досліджень у

лютому, та з метою отримання точної інформації про такі явища, як напрям и сила вітру, вологість,
мінімальні та максимальні температури повітря, опади, ми скористалися даними з Інтернет джерел,
які знаходяться у вільному доступі (Метеорологический архив Семёновка, доступ –
https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/semenivka_Украина_694625?fcstlength=1m&year=2018&month=2).

Детальна характеристика погодних явищ представлена на рис. 6.1. Аналізуючи отриману
інформацію констатуємо, що протягом спостережень всі показники погоди були традиційними для
цього періоду. Негативного впливу погодних умов на момент проведення орнітологічних
спостережень не було. Вітер переважно східний, 5-6 м/сек. Під час проведення обліків опади були
незначні, не перевищували 6 мм, температурні показники складали -2,5...+2оС. Хмарність складала
від 25 до 100%. На період проведення досліджень 20-24лютого 2018 р. температура повітря була
сприятливою для активності птахів. Стан ландшафтно-біотопічних комплексів на території
Дністровської ВЕС у лютому 2018 р. представлений на рис. 6.2.

Рис. 6.1. Погодні умови лютого
2018 р. по метеостанції
Семенівка, Одеська обл.

Дослідження на пунктах спостережень (ПС).

Характеристика моніторингових площадок в межах Дністровської ВЕС наведено у табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Параметри моніторингових площадок (пунктів спостережень) в межах
Дністровської ВЕС.

ПС Координати ПС Розміри моніторингової площадки Площа
N E АВ BC CD CD1 D1D2 D2D3 S, га S, км2

ПС-1 46.323911 30.020343 1535 1370 610 610 1070 610 82,0772 0,820772
ПС-2 46.299184 30.085243 1400 1100 610 820 – – 188,1227 1,881227
ПС-3 46.243686 30.164086 1350 900 1300 850 – – 115,8695 1,158695
Всього 386,0694 3,860694

https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/Приморськ_Украина_701404?fcstlength=1m&year=2017&month=10
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сільськогосподарські угіддя

урвистий правий берег Дністровського лиману

перелоги лісосмуги

лінії електричних мереж

Рис. 6.2. Стан ландшафтно-біотопічних комплексів Дністровської ВЕС
у зимовий період 2018 р.
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Загальна схема розташування моніторингових площадок та пунктів спостережень, фізичні
розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація ПС в межах Дністровської ВЕС представлена на рис.
6.3-6.9.

Рис.6.3. Розташування пунктів спостережень (ПС) №1-3 в межах Дністровської ВЕС.

Рис. 6.4. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки
та пункту спостережень № 1 ( –ПС-1).
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Рис. 6.5. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки
та пункту спостережень № 1 по лінії А–В ( –ПС-1).

Рис. 6.6. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки
та пункту спостережень № 2 ( –ПС-2).

Рис. 6.7. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки
та пункту спостережень № 2 по лінії А–В ( –ПС-2).
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Рис. 6.8. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки
та пункту спостережень № 3 ( –ПС-3).

Рис. 6.9. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки
та пункту спостережень № 3 по лінії А–В ( –ПС-3).

Результати досліджень на пунктах спостережень у лютому 2018 р.

Спостереження були проведені 20-24 лютого 2018 р. Загальна тривалість – 30 годин (на кожен
ПС). Однією із важливих задач таких спостережень є фіксація птахів у трьох висотних категоріях:
нижче ротора (поза зоною ризику), на висоті ротора, що обертається (зона ризику) та вище рухомого
вітроколеса (теж поза зоною ризику). Спостереження лютого 2018 року показали, що в потенційно-
небезпечному висотному інтервалі було обліковано 5 особин 2 видів, тривалість перебування яких на
цих висотах склала 263 сек. (табл. 6.2-6.4). Така картина є типовою для зими, коли більша частина
птахів здійснює переміщення в пошуках їжі у приземних висотних інтервалах (до 50, а – найчастіше
– до 25 м).
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Таблиця 6.2. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №1 (ПС-1).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До ротора
Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище ротора

Загальний час
польоту
на висоті
ризику,
N * sec

20.02.2018
1 Accipiter nisus 8.30-11.30 1 2 ПнС кормовий 15 730 40 40 0 0 0
2 Corvus frugilegus 8.30-11.30 1 11 ПдЗ кормовий 10 420 23 23 0 0 0
3 Circus aeruginosus 8.30-11.30 1 1 ПнС транзитний 30 1200 66 66 0 0 0
4 Corvus frugilegus 8.30-11.30 1 17 Пн кормовий 7 480 27 27 0 0 0
5 Garrulus glandarius 8.30-11.30 1 1 ПдС транзитний 7 300 17 17 0 0 0
6 Falco tinnunculus 8.30-11.30 1 1 ПнЗ кормовий 10 300 17 17 0 0 0

20.02.2018
1 Passer montanus 13.00-16.00 1 10 Пн кормовий 5 150 8 8 0 0 0
2 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 6 Пд кормовий 7 560 31 31 0 0 0
3 Falco tinnunculus 13.00-16.00 1 1 ПнС кормовий 15 940 52 52 0 0 0
4 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 5 Пн демонстраційний 3 320 18 18 0 0 0
5 Sturnus vulgaris 13.00-16.00 1 22 С кормовий 5 260 14 14 0 0 0
6 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 15 ПнС транзитний 3 360 20 20 0 0 0
7 Buteo lаgopus 13.00-16.00 1 1 Пд транзитний 25 820 45 45 0 0 0

21.02.2018
1 Pica pica 8.30-11.30 1 1 ПнС транзитний 5 350 19 19 0 0 0
2 Accipiter nisus 8.30-11.30 1 1 З кормовий 15 1200 66 66 0 0 0
3 Buteo buteo 8.30-11.30 1 1 ПдС транзитний 55 890 49 0 49 0 49
4 Fringilla coelebs 8.30-11.30 1 22 ПнЗ транзитний 5 340 19 19 0 0 0
5 Sturnus vulgaris 8.30-11.30 1 16 ПдЗ кормовий 5 270 15 15 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 8.30-11.30 1 10 ПдЗ транзитний 5 280 16 16 0 0 0
7 Corvus frugilegus 8.30-11.30 1 5 С кормовий 10 200 11 11 0 0 0
8 Falco tinnunculus 8.30-11.30 1 2 Пд транзитний 15 830 46 46 0 0 0
9 Passer montanus 8.30-11.30 1 17 З кормовий 7 250 14 14 0 0 0

21.02.2018
1 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 28 С транзитний 5 390 22 22 0 0 0
2 Falco tinnunculus 13.00-16.00 1 1 ПдС кормовий 15 920 51 51 0 0 0
3 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 12 З кормовий 7 530 29 29 0 0 0
4 Circus cyaneus 13.00-16.00 1 1 ПдЗ кормовий 25 1100 61 61 0 0 0
5 Sturnus vulgaris 13.00-16.00 1 17 ПнЗ транзитний 5 330 18 18 0 0 0

22.02.2018
1 Accipiter nisus 8.30-11.30 1 1 ПдС кормовий 15 990 55 55 0 0 0
2 Buteo buteo 8.30-11.30 1 1 Пд транзитний 30 830 46 46 0 0 0
3 Falco tinnunculus 8.30-11.30 1 1 ПдЗ кормовий 15 1000 55 55 0 0 0
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4 Corvus frugilegus 8.30-11.30 1 7 З кормовий 10 280 16 16 0 0 0
5 Garrulus glandarius 8.30-11.30 1 1 Пн кормовий 7 250 14 14 0 0 0
6 Pica pica 8.30-11.30 1 2 ПнС демонстраційний 5 300 17 17 0 0 0
7 Passer montanus 8.30-11.30 1 21 ПнЗ транзитний 5 150 8 8 0 0 0

22.02.2018
1 Turdus pilaris 13.00-16.00 1 5 ПнЗ кормовий 3 400 22 22 0 0 0
2 Falco tinnunculus 13.00-16.00 1 2 ПдЗ кормовий 10 1200 66 66 0 0 0
3 Buteo lаgopus 13.00-16.00 1 1 З кормовий 25 800 44 44 0 0 0
4 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 25 ПдС транзитний 5 300 17 17 0 0 0
5 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 11 С транзитний 3 490 27 27 0 0 0

23.02.2018
1 Sturnus vulgaris 8.30-11.30 1 14 Пн кормовий 5 270 15 15 0 0 0
2 Corvus frugilegus 8.30-11.30 1 5 ПдС транзитний 7 450 25 25 0 0 0
3 Turdus pilaris 8.30-11.30 1 10 ПнЗ транзитний 3 230 13 13 0 0 0
4 Accipiter nisus 8.30-11.30 1 1 ПдЗ кормовий 15 350 19 19 0 0 0
5 Sturnus vulgaris 8.30-11.30 1 10 З кормовий 5 250 14 14 0 0 0
6 Pica pica 8.30-11.30 1 1 ПнЗ кормовий 5 250 14 14 0 0 0
7 Buteo lаgopus 8.30-11.30 1 1 С кормовий 30 850 47 47 0 0 0

23.02.2018
1 Buteo buteo 13.00-16.00 1 1 Пд кормовий 25 1100 61 61 0 0 0
2 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 15 Пн кормовий 5 400 22 22 0 0 0
3 Turdus pilaris 13.00-16.00 1 6 С демонстраційний 3 350 19 19 0 0 0
4 Buteo buteo 13.00-16.00 1 1 ПнЗ транзитний 55 880 49 15 34 0 34
5 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 7 Пн транзитний 10 330 18 18 0 0 0
6 Falco tinnunculus 13.00-16.00 1 1 ПдС кормовий 10 860 48 48 0 0 0

24.02.2018
1 Accipiter nisus 8.30-11.30 1 1 ПдЗ кормовий 15 1300 72 72 0 0 0
2 Sturnus vulgaris 8.30-11.30 1 17 З кормовий 5 400 22 22 0 0 0
3 Corvus cornix 8.30-11.30 1 1 З кормовий 7 450 25 25 0 0 0
4 Fringilla coelebs 8.30-11.30 1 15 Пн транзитний 5 320 18 18 0 0 0
5 Falco tinnunculus 8.30-11.30 1 1 Пд кормовий 20 630 35 35 0 0 0
6 Fringilla coelebs 8.30-11.30 1 21 ПнЗ транзитний 5 250 14 14 0 0 0

24.02.2018
1 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 7 ПнС кормовий 7 360 20 20 0 0 0
2 Accipiter nisus 13.00-16.00 1 1 ПдЗ транзитний 15 1200 66 66 0 0 0
3 Sturnus vulgaris 13.00-16.00 1 12 Пн кормовий 5 250 14 14 0 0 0
4 Pica pica 13.00-16.00 1 1 ПнС кормовий 5 250 14 14 0 0 0
5 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 4 ПнЗ транзитний 10 570 32 32 0 0 0
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Таблиця 6.3. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №2 (ПС-2).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До ротора
Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище ротора

Загальний час
польоту
на висоті
ризику,
N * sec

20.02.2018
1 Corvus frugilegus 8.45-11.45 2 4 З кормовий 7 330 18 18 0 0 0
2 Corvus corax 8.45-11.45 2 1 ПнЗ кормовий 25 880 49 49 0 0 0
3 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 2 23 ПнС транзитний 5 450 25 25 0 0 0
4 Pica pica 8.45-11.45 2 1 С кормовий 5 590 33 33 0 0 0
5 Falco columbarius 8.45-11.45 2 1 Пд демонстраційний 20 1250 69 69 0 0 0
6 Buteo lаgopus 8.45-11.45 2 1 С транзитний 55 1550 86 0 86 0 86

20.02.2018
1 Falco tinnunculus 13.15-16.15 2 1 ПнС транзитний 25 1320 73 73 0 0 0
2 Falco tinnunculus 13.15-16.15 2 1 ПдЗ кормовий 20 1450 80 80 0 0 0
3 Passer montanus 13.15-16.15 2 16 Пд кормовий 3 180 10 10 0 0 0
4 Sturnus vulgaris 13.15-16.15 2 15 Пд кормовий 5 700 39 39 0 0 0

21.02.2018
1 Corvus corax 8.45-11.45 2 1 ПдС кормовий 35 1050 58 58 0 0 0
2 Falco tinnunculus 8.45-11.45 2 1 ПдЗ кормовий 20 900 50 50 0 0 0
3 Buteo rufinus 8.45-11.45 2 1 Пд транзитний 40 690 38 38 0 0 0
4 Pica pica 8.45-11.45 2 2 С демонстраційний 7 750 42 42 0 0 0
5 Accipiter nisus 8.45-11.45 2 1 Пд кормовий 15 760 42 42 0 0 0
6 Fringilla coelebs 8.45-11.45 2 25 З транзитний 5 330 18 18 0 0 0
7 Fringilla coelebs 8.45-11.45 2 30 З транзитний 5 150 8 8 0 0 0
8 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 2 50 Пн кормовий 5 300 17 17 0 0 0

21.02.2018
1 Passer montanus 13.15-16.15 2 16 С кормовий 3 300 17 17 0 0 0
2 Fringilla coelebs 13.15-16.15 2 20 С транзитний 5 400 22 22 0 0 0
3 Corvus frugilegus 13.15-16.15 2 7 ПдС кормовий 10 580 32 32 0 0 0
4 Circus aeruginosus 13.15-16.15 2 1 З транзитний 30 630 35 35 0 0 0
5 Falco tinnunculus 13.15-16.15 2 1 ПнС транзитний 20 580 32 32 0 0 0
6 Accipiter nisus 13.15-16.15 2 1 Пд кормовий 15 1100 61 61 0 0 0

22.02.2018
1 Buteo buteo 8.45-11.45 2 1 З транзитний 40 800 44 44 0 0 0
2 Corvus frugilegus 8.45-11.45 2 8 ПнЗ кормовий 10 810 45 45 0 0 0
3 Falco tinnunculus 8.45-11.45 2 1 С транзитний 20 1050 58 58 0 0 0
4 Corvus corax 8.45-11.45 2 1 ПдС транзитний 30 720 40 40 0 0 0
5 Accipiter nisus 8.45-11.45 2 1 ПнС кормовий 15 560 31 31 0 0 0
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6 Passer montanus 8.45-11.45 2 15 С кормовий 5 350 19 19 0 0 0
7 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 2 25 С кормовий 5 450 25 25 0 0 0
8 Turdus pilaris 8.45-11.45 2 30 ПдЗ транзитний 3 440 24 24 0 0 0
9 Turdus pilaris 8.45-11.45 2 38 ПдС транзитний 3 250 14 14 0 0 0

22.02.2018
1 Passer montanus 13.15-16.15 2 9 ПдЗ кормовий 5 200 11 11 0 0 0
2 Falco tinnunculus 13.15-16.15 2 1 С транзитний 15 690 38 38 0 0 0
3 Sturnus vulgaris 13.15-16.15 2 11 ПдЗ кормовий 10 700 39 39 0 0 0
4 Corvus frugilegus 13.15-16.15 2 5 Пн кормовий 10 730 40 40 0 0 0
5 Fringilla coelebs 13.15-16.15 2 17 ПнС транзитний 5 320 18 18 0 0 0
6 Buteo lаgopus 13.15-16.15 2 1 З транзитний 35 1450 80 80 0 0 0
7 Corvus frugilegus 13.15-16.15 2 6 Пн транзитний 10 450 25 25 0 0 0

23.02.2018
1 Buteo lаgopus 8.45-11.45 2 1 С транзитний 30 900 50 50 0 0 0
2 Buteo lаgopus 8.45-11.45 2 1 З транзитний 30 1450 80 80 0 0 0
3 Pica pica 8.45-11.45 2 1 Пд кормовий 5 250 14 14 0 0 0
4 Corvus cornix 8.45-11.45 2 3 ПдС кормовий 7 820 45 45 0 0 0
5 Turdus pilaris 8.45-11.45 2 13 ПдЗ кормовий 5 180 10 10 0 0 0
6 Corvus frugilegus 8.45-11.45 2 11 ПнС кормовий 10 350 19 19 0 0 0
7 Falco tinnunculus 8.45-11.45 2 1 ПдЗ кормовий 20 1200 66 66 0 0 0
8 Accipiter nisus 8.45-11.45 2 1 ПдЗ транзитний 15 720 40 40 0 0 0
9 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 2 27 ПнС кормовий 7 230 13 13 0 0 0

23.02.2018
1 Passer montanus 13.15-16.15 2 10 ПдС кормовий 5 200 11 11 0 0 0
2 Sturnus vulgaris 13.15-16.15 2 10 С кормовий 5 200 11 11 0 0 0
3 Corvus frugilegus 13.15-16.15 2 4 ПдЗ кормовий 7 700 39 39 0 0 0
4 Fringilla coelebs 13.15-16.15 2 6 С демонстраційний 5 610 34 34 0 0 0
5 Turdus pilaris 13.15-16.15 2 7 ПнС транзитний 3 500 28 28 0 0 0

24.02.2018
1 Passer montanus 8.45-11.45 2 15 ПдС кормовий 5 250 14 14 0 0 0
2 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 2 22 Пд кормовий 5 250 14 14 0 0 0
3 Falco tinnunculus 8.45-11.45 2 1 Пн кормовий 20 850 47 47 0 0 0
4 Accipiter nisus 8.45-11.45 2 1 З транзитний 20 1000 55 55 0 0 0

24.02.2018
1 Falco tinnunculus 13.15-16.15 2 1 ПдС кормовий 15 600 33 33 0 0 0
2 Turdus pilaris 13.15-16.15 2 18 Пд кормовий 3 330 18 18 0 0 0
3 Corvus frugilegus 13.15-16.15 2 7 Пд транзитний 7 600 33 33 0 0 0
4 Buteo lаgopus 13.15-16.15 2 1 З транзитний 30 1600 89 89 0 0 0
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Таблиця 6.4. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №3 (ПС-3).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До ротора
Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище ротора

Загальний час
польоту
на висоті
ризику,
N * sec

20.02.2018
1 Pica pica 8.45-11.45 3 1 С кормовий 7 520 29 29 0 0 0
2 Corvus cornix 8.45-11.45 3 2 Пн кормовий 7 850 47 47 0 0 0
3 Falco tinnunculus 8.45-11.45 3 1 ПдС транзитний 20 1300 72 72 0 0 0
4 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 3 8 Пд кормовий 10 580 32 32 0 0 0
5 Pica pica 8.45-11.45 3 1 ПдС демонстраційний 7 720 40 40 0 0 0
6 Corvus frugilegus 8.45-11.45 3 9 С транзитний 10 480 27 27 0 0 0

20.02.2018
1 Passer montanus 13.15-16.15 3 12 ПнС кормовий 5 400 22 22 0 0 0
2 Buteo lаgopus 13.15-16.15 3 1 С транзитний 55 970 54 0 54 0 54
3 Falco tinnunculus 13.15-16.15 3 1 ПнС кормовий 25 1300 72 72 0 0 0
4 Corvus frugilegus 13.15-16.15 3 4 Пн кормовий 7 870 48 48 0 0 0
5 Fringilla coelebs 13.15-16.15 3 22 ПдС транзитний 3 500 28 28 0 0 0

21.02.2018
1 Accipiter nisus 8.45-11.45 3 1 Пд транзитний 15 850 47 47 0 0 0
2 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 3 14 С кормовий 10 550 30 30 0 0 0
3 Corvus cornix 8.45-11.45 3 3 ПдЗ кормовий 10 510 28 28 0 0 0
4 Corvus corax 8.45-11.45 3 1 ПдС транзитний 40 900 50 50 0 0 0
5 Falco tinnunculus 8.45-11.45 3 1 З транзитний 20 560 31 31 0 0 0
6 Corvus frugilegus 8.45-11.45 3 7 ПдС кормовий 7 780 43 43 0 0 0
7 Passer montanus 8.45-11.45 3 23 ПдЗ кормовий 5 200 11 11 0 0 0

21.02.2018
1 Buteo buteo 13.15-16.15 3 1 ПдЗ транзитний 55 900 50 10 40 0 40
2 Turdus merula 13.15-16.15 3 8 ПнС демонстраційний 3 800 44 44 0 0 0
3 Falco tinnunculus 13.15-16.15 3 1 Пн транзитний 15 930 52 52 0 0 0
4 Falco tinnunculus 13.15-16.15 3 2 Пд транзитний 15 730 40 40 0 0 0
5 Buteo lаgopus 13.15-16.15 3 1 Пд кормовий 30 1400 78 78 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 13.15-16.15 3 16 ПнС кормовий 5 630 35 35 0 0 0
7 Accipiter nisus 13.15-16.15 3 1 ПдС кормовий 20 650 36 36 0 0 0

22.02.2018
1 Fringilla coelebs 8.45-11.45 3 25 З транзитний 5 590 33 33 0 0 0
2 Fringilla coelebs 8.45-11.45 3 25 ПдС транзитний 5 320 18 18 0 0 0
3 Corvus frugilegus 8.45-11.45 3 11 ПдС кормовий 10 660 37 37 0 0 0
4 Accipiter nisus 8.45-11.45 3 1 ПнС кормовий 15 900 50 50 0 0 0
5 Turdus pilaris 8.45-11.45 3 18 ПдЗ транзитний 3 330 18 18 0 0 0
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22.02.2018
1 Buteo lаgopus 13.15-16.15 3 1 ПдС кормовий 35 1200 66 66 0 0 0
2 Corvus cornix 13.15-16.15 3 2 Пд кормовий 7 630 35 35 0 0 0
3 Passer montanus 13.15-16.15 3 15 ПнС кормовий 5 530 29 29 0 0 0
4 Fringilla coelebs 13.15-16.15 3 12 ПнС транзитний 5 270 15 15 0 0 0
5 Accipiter nisus 13.15-16.15 3 1 З кормовий 20 750 42 42 0 0 0
6 Circus cyaneus 13.15-16.15 3 1 З транзитний 35 1100 61 61 0 0 0

23.02.2018
1 Turdus pilaris 8.45-11.45 3 23 Пн транзитний 3 320 18 18 0 0 0
2 Falco tinnunculus 8.45-11.45 3 1 ПдЗ кормовий 20 980 54 54 0 0 0
3 Buteo buteo 8.45-11.45 3 1 Пд транзитний 30 700 39 39 0 0 0
4 Haliaeetus albicilla 8.45-11.45 3 1 ПнС транзитний 40 900 50 50 0 0 0
5 Fringilla coelebs 8.45-11.45 3 20 Пн кормовий 5 370 20 20 0 0 0
6 Passer montanus 8.45-11.45 3 11 ПдС кормовий 7 400 22 22 0 0 0
7 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 3 7 С кормовий 7 760 42 42 0 0 0

23.02.2018
1 Falco columbarius 13.15-16.15 3 1 Пд транзитний 20 560 31 31 0 0 0
2 Buteo buteo 13.15-16.15 3 1 ПдЗ кормовий 25 1330 74 74 0 0 0
3 Turdus pilaris 13.15-16.15 3 8 ПдС транзитний 5 330 18 18 0 0 0
4 Turdus pilaris 13.15-16.15 3 19 Пн транзитний 5 300 17 17 0 0 0
5 Corvus cornix 13.15-16.15 3 2 ПнС кормовий 10 250 14 14 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 13.15-16.15 3 12 Пн кормовий 5 680 38 38 0 0 0

24.02.2018
1 Turdus pilaris 8.45-11.45 3 15 Пн транзитний 5 400 22 22 0 0 0
2 Corvus cornix 8.45-11.45 3 2 ПдС кормовий 7 590 33 33 0 0 0
3 Falco tinnunculus 8.45-11.45 3 1 С кормовий 20 1100 61 61 0 0 0
4 Passer montanus 8.45-11.45 3 10 ПнЗ кормовий 5 350 19 19 0 0 0
5 Fringilla coelebs 8.45-11.45 3 22 З транзитний 3 550 30 30 0 0 0

24.02.2018
1 Fringilla coelebs 13.15-16.15 3 18 ПдС кормовий 3 350 19 19 0 0 0
2 Buteo buteo 13.15-16.15 3 1 Пн транзитний 30 1250 69 69 0 0 0
3 Passer montanus 13.15-16.15 3 13 З кормовий 5 300 17 17 0 0 0
4 Falco tinnunculus 13.15-16.15 3 1 ПнС транзитний 15 890 49 49 0 0 0
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Лютий на півдні України характеризується як період нестабільних погодних умов та збіднілої
кормової бази, що й стало слідством доволі невеликої чисельності птахів, яких ми зафіксували в
межах контрольних ділянок – від 178 до 360 ос. Видове різноманіття склало 9-14 видів (табл. 6.5).
Характеризуючи поведінку птахів в межах контрольних ділянок з точки зору використання території
констатуємо, що від 32,6 до 53,8% від усіх зареєстрованих птахів пролетіли транзитом, тобто, в
цілому, більшеполовини птахів здійснювала добові кормові переміщення проектною територією.

Загальна чисельність 19 видів птахів, яких зафіксовано в межах трьох пунктів спостережень у
лютому, склала 1456 ос., з яких 652 ос. (або 44,8%) пролетіли транзитом (табл. 6.5). У лютому
мігранти мали тяжіння до північного, південного та західного напрямків (53,3%), в основному
використовуючи висотні інтервали 0-10 м – 1384 ос. (95,1% від загальної), решта птахів
спостерігалася на висотах 11-25 м (48 ос., 3,3%),19 ос. були обліковані на висотах 26-50 м (1,3%), і
лише 5 ос. спостерігалися у висотному інтервалі 51-100 м (0,3%).

Таблиця 6.5. Характеристика результатів досліджень на трьох пунктах спостережень у лютому
2018 р.

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього
Р В Р В Р В ПС-1 ПС-2 ПС-3 лютий

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 13 11 14 9 12 13 14 15 16 19

Птахів 240 219 360 193 266 178 459 553 444 1456
Кормових 127 98 202 124 122 100 225 326 222 773
Транзитних 111 110 155 63 143 70 221 218 213 652
Демонстрац. 2 11 3 6 1 8 13 9 9 31

Н
ап
ря
м

Пн 47 49 51 11 60 37 96 62 97 255
ПнС 6 24 62 26 2 67 30 88 69 187
С 6 67 46 53 32 1 73 99 33 205
ПдС 8 27 58 18 59 50 35 76 109 220
Пд 4 8 26 57 10 6 12 83 16 111
ПдЗ 40 4 46 25 45 2 44 71 47 162
З 53 13 62 3 48 15 66 65 63 194
ПнЗ 76 27 9 - 10 - 103 9 10 122

В
ис
от
и

0-10 226 211 343 184 257 163 437 527 420 1384
11-25 10 7 10 6 6 9 17 16 15 48
26-50 3 - 6 3 3 4 3 9 7 19
51-100 1 1 1 - - 2 2 1 2 5
101-150 - - - - - - - - - -
151-200 - - - - - - - - - -
> 200 - - - - - - - - - -

Маршрутні обліки.
Для отримання більш повної інформації про поширення, видове різноманіття, чисельність

птахів, а також характер використання території Дністровської ВЕС, були організовані і проведені
маршрутні обліки на фіксованих трансектах. Обліками охоплена вся територія проектованої ВЕС, де
основною метою було врахувати всі представлені біотопи – лісосмуги, сільгоспугіддя, населені
пункти. Окрім цього, спостереження проводилися на узбережжі Дністровського лиману, а також на
прилеглих територіях (околиці сіл Удобне, Маяки та Паланка).

Лютий, з його нестабільними погодними умовами, зазвичай дає невисокі показники
чисельності птахів, що й показали маршрутні обліки, проведені 19.02.2018 р. Загальна чисельність
зареєстрованих 33 видів птахів дорівнює 1749 ос., з яких 276 ос. 24 видів спостерігалися
безпосередньо на площадці проектованої ВЕС, а ще 1473 ос. 9 видів – на акваторії Дністровського
лиману.

Найчисельнішими на проектній території були крижень (Anas platyrhynchos), попелюх (Aythya
ferina), мартин звичайний (Larus ridibundus), грак (Corvus frugilegus), чернь чубата (Aythya fuligula),
мартин жовтоногий (Larus cachinnans) та чикотень (Turdus pilaris), яких було зустрінуто 1489 ос. або
85,1%.Чисельність інших видів птахів становила 260 ос.Більш детальна характеристика видового
складу та поширення птахів зимового орнітокомплексу Дністровської ВЕС наведена у Додатку 3
(табл. 3.7-3.8 та картосхеми АВТОКАД рис. Д 3.7-Д 3.8).

Частина зареєстрованих птахів перебувала в стані міграції (267 ос.), яка поділяється на
транзитну, коли птахи долають великі відстані, не зупиняючись в межах Дністровської ВЕС, і



78

кормову, коли птахи перелітають на невеликі відстані в пошуках їжі. Аналіз такого розподілу показав
наявність тільки кормових мігрантів (267 ос., або 100% від загальної чисельності мігруючих птахів)
взимку 2018 року під час маршрутних обліків.

Кількісна характеристика зимових орнітокомплексів.

Протягом спостережень взимку 2018 р. зібрані польові дані з орнітологічної характеристики
Дністровської ВЕС, які для птахів, зареєстрованих під час перельотів як в межах контрольних
площадок на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків, відображені в табл. 6.6, а
зведена інформація по всіх зустрінутих птахах взимку 2018 р. в таблиці 6.7.

Таблиця 6.6. Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під
час маршрутних обліків.

Показник Дата Всього
20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО зима

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 13 15 14 14 11 14 15 16 15 24

Птахів 219 371 360 276 230 459 553 444 267 1723
Кормових 136 195 123 178 141 225 326 222 267 1040
Транзитних 76 166 235 86 89 221 218 213 - 652
Демонстрац. 7 10 2 12 - 13 9 9 - 31

Н
ап
ря
м

Пн 38 51 12 110 44 96 62 97 2 257
ПнС 56 26 48 48 9 30 88 69 15 202
С 35 85 53 31 1 73 99 33 52 257
ПдС 25 19 102 38 36 35 76 109 124 344
Пд 47 9 3 4 48 12 83 16 11 122
ПдЗ 12 55 71 22 2 44 71 47 25 187
З 4 87 37 11 55 66 65 63 1 195
ПнЗ 2 39 34 12 35 103 9 10 37 159

В
ис
от
и

0-10 206 349 346 263 220 437 527 420 112 1496
11-25 10 15 8 7 8 17 16 15 153 201
26-50 1 5 6 5 2 3 9 7 2 21
51-100 2 2 - 1 - 2 1 2 - 5
101-150 - - - - - - - - - -
151-200 - - - - - - - - - -
> 200 - - - - - - - - - -

Примітки: ПС – пункт спостережень; Р – ранкові та В – вечірні спостереження; МО – маршрутні
обліки.

Як бачимо з табл. 6.6, видове різноманіття птахів, зустрінутих під час перельотів, склало 24
види, чисельність яких дорівнювала 1723 ос. За характером перебування птахів у межах
Дністровської ВЕС усі птахи поділені на транзитних мігрантів, які не зупинялися в межах
контрольних територій спостережень (652 ос., або 37,8% від загальної), кормових мігрантів, які
перелітали в межах вітропарку у пошуках їжі (1040 ос., або 60,4%), та птахів з невизначеною, або
демонстраційною поведінкою (31 ос., або 1,8%).

Характеризуючи видове різноманіття птахів зауважимо, що під час досліджень на пунктах
спостережень воно було більшим (19 видів), ніж на маршрутних обліках (15 видів).

Видове різноманіття для усіх зустрінутих птахів взимку 2018 р. сягало 37 видів (19 на пунктах
спостережень та 33 під час маршрутних обліків). Всього зареєстровано 3205 ос. (табл. 6.7).Серед усіх
зафіксованих протягом зими птахів (табл. 6.7) деякі були зустрінуті поодиноко, решта у групах
різного розміру. Такі види як крижень (Anas platyrhynchos), зяблик (Fringilla coelebs), шпак
звичайний (Sturnus vulgaris), горобець польовий (Passer montanus), чикотень (Turdus pilaris),грак
(Corvus frugilegus) та попелюх (Aythya ferina) мали чисельність більше за 100 ос., що робить їх
масовими видами. Сумарна чисельність цих 7 видів склала 2750 ос., або 85,8% від загальної.
Чисельність ще 15 видів була в межах 10-99 ос., а 15 видів показали чисельності менше 10 ос.



79

Таблиця 6.7. Характеристика зимового орнітокомлексу на території Дністровської ВЕС у 2018
р.

№ Українська назва Наукова назва Чисельність
ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього

1 Норець великий Podiceps cristatus - - - 35 35
2 Баклан великий Phalacrocorax carbo - - - 14 14
3 Лебідь-шипун Cygnus olor - - - 44 44
4 Лебідь-кликун Cygnus cygnus - - - 2 2
5 Крижень Anas platyrhynchos - - - 1040 1040
6 Попелюх Aythya ferina - - - 165 165
7 Чернь чубата Aythya fuligula - - - 60 60
8 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - 1 - 2
9 Лунь болотяний Circus aeruginosus 1 1 - - 2

10 Яструб малий Accipiter nisus 7 5 4 - 16
11 Зимняк Buteo lagopus 3 5 3 5 16
12 Канюк степовий Buteo rufinus - 1 - 1 2
13 Канюк звичайний Buteo buteo 4 1 4 6 15
14 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla - - 1 - 1
15 Підсоколик малий Falco columbarius - 1 1 1 3
16 Боривітер звичайний Falco tinnunculus 10 9 9 1 29
17 Куріпка сіра Perdix perdix - - - 8 8
18 Фазан Phasianus colchicus - - - 1 1
19 Мартин звичайний Larus ridibundus - - - 61 61
20 Мартин жовтоногий Larus cachinnans - - - 52 52
21 Голуб сизий Columba livia var. domestica - - - 17 17
22 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto - - - 7 7
23 Дятел сирійський Dendrocopos syriacus - - - 1 1
24 Шпак звичайний Sturnus vulgaris 118 183 57 40 398
25 Сойка Garrulus glandarius 2 - - 1 3
26 Сорока Pica pica 5 4 2 4 15
27 Грак Corvus frugilegus 81 52 31 61 225
28 Ворона сіра Corvus cornix 1 3 11 2 17
29 Крук Corvus corax - 3 1 4 8
30 Чикотень Turdus pilaris 21 106 83 50 260
31 Дрізд чорний Turdus merula - - 8 2 10
32 Синиця блакитна Parus caeruleus - - - 1 1
33 Синиця велика Parus major - - - 2 2
34 Горобець хатній Passer domesticus - - - 10 10
35 Горобець польовий Passer montanus 48 81 84 25 238
36 Зяблик Fringilla coelebs 157 98 144 25 424
37 Просянка Emberiza calandra - - - 1 1

Всього видів 14 15 16 33 37
птахів 459 553 444 1749 3205

Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки.

Таксономічна характеристика орнітокомплексу взимку 2018 р.
Всі 37 видів, зустрінуті взимку 2018 р. в межах Дністровської ВЕС, належать до 9

таксономічних груп, що свідчить про середнє видове представництво орнітокомплексу. Однак,
чисельність видів та птахів має доволі високу амплітуду, яка відображена в таблиці 6.8. Як і
очікувалось, домінували представники 14 видів групи горобцеподібних (passeriformes) птахів,
чисельність яких склала 1612 ос., або 50,29%. Це типова картина для ландшафту, біотопи якого
представлені переважно сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами, більша частина яких у
занедбаному стані. Субдомінантами виступаютьгусеподібні (anseriformes), яких було зареєстровано
1311 ос. 5 видів, або 40,91%. Чисельність інших 6 таксонів була 8,80% (табл. 6.8).
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Таблиця 6.8. Таксономічна характеристика зимового орнітокомплексу в межах Дністровської
ВЕС у лютому 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час маршрутних
обліків).

Ряд ∑
видів особин % ос.

Пірникозоподібні (podicipediformes) 1 35 1,09
Пеліканоподібні (pelecaniformes) 1 14 0,44
Гусеподібні (anseriformes) 5 1311 40,91
Соколоподібні (falconiformes) 9 86 2,68
Куроподібні (galliformes) 2 9 0,28
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 113 3,53
Голубоподібні (columbiformes) 2 24 0,75
Дятлоподібні (piciformes) 1 1 0,03
Горобцеподібні (passeriformes) 14 1612 50,29
Всього 37 3205 100,00

Напрямки міграційних переміщень взимку 2018 р.
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких ми зареєстрували протягом лютого, з’ясувалася

доволі очікувана картина, яка відображена на рис. 6.10 та у табл. 6.9.
Міграція птахів набула переважно південно-східних (19,97%), північних (14,92%) та східних

(14,92%) напрямків. Також був певний відсоток птахів, які летіли у північно-східному (11,72%) та
західному (11,31%) напрямках, в інших проліт птахів був не таким чисельним. Таке розподілення
птахів за напрямками є типовим для зими, коли більшість птахів здійснює перельоти в пошуках їжі в
різних напрямках з різною інтенсивністю.

Більш детальна характеристика напрямків міграційних переміщень наведена в таблиці 1.9та на
рис. 1.10.

Таблиця 6.9. Основні напрямки переміщень
птахів у межах Дністровської ВЕС взимку
2018 р.

Напрямок Чисельність
абс. %

Пн 257 14,92
ПнС 202 11,72
С 257 14,92
ПдС 344 19,97
Пд 122 7,08
ПдЗ 187 10,85
З 195 11,31
ПнЗ 159 9,23
Всього 1723 100,00

Рис. 6.10. Напрямки міграційних переміщень
птахів взимку 2018 р. (чисельність у %).

Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів.
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, проведені дослідження висот,

на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи в межах вітрового парку.
Всього проаналізовано 1723 ос. Висотні переміщення птахів у межах Дністровської ВЕС

взимку 2018 року розподілялись наступним чином. Переважна більшість птахів спостерігалася у
приземному висотному інтервалі 0-10 м (1496 ос., 86,82%) та на висоті 11-25 м (201 ос., 11,67%), а на
висотах 26-50 м обліковано 21 ос. (1,22%). У потенційно-небезпечному висотному інтервалі 51-150 м
взимку 2018 р. було зареєстровано лише 5 ос. птахів (0,29%) (табл. 6.10, рис. 6.11). Такі дані є
очікуваними і характер розподілу птахів по висотам перельотів є традиційним для території
проектованої ВЕС та даної пори року. Експоненціальна лінія тренду на рис. 6.11 математично
підтверджує гіпотезу про безпечність висот прольоту птахів у межах Дністровської ВЕС взимку 2018
року.

Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів взимку
2018 р. говорить про те, що отриманий результат дуже схожий з нашими попередніми багаторічними
дослідженнями на територіях інших вітрових парків. Якщо навіть розширити діапазон небезпечних
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висот від 26 до 200 м, констатуємо, що їх використовували лише 1,51% птахів, що оцінено нами як
низький рівень впливу. Більш детальна характеристика висотних інтервалів міграційної поведінки
птахів взимку 2018 р. показана в табл. 6.10 та на рис. 6.11.

Таблиця 6.10. Характеристика
основних висот перельотів птахів у
межах Дністровської ВЕС взимку
2018 р.

Висотні
інтервали

∑
абс. %

0-10 1496 86,82
11-25 201 11,67
26-50 21 1,22
51-100 5 0,29
101-150 - -
151-200 - -
> 200 - -
Всього 1723 100,00

Рис. 6.11. Характеристика висотних інтервалів переміщень
птахів взимку 2018 р. в межах Дністровської ВЕС.

6.2. Розподіл зимуючих птахів за природоохоронними списками національного та
міжнародного значення

Види птахів Червоної книги України.

Взимку 2018 р. на досліджуваній території під час маршрутних обліків та спостережень на ПС
було обліковано3 види птахів Червоної книги України – лунь польовий (Circus cyaneus), канюк
степовий (Buteo rufinus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla)у кількості 5 ос., 1 з яких
спостерігалась під час маршрутних обліків, ще 4 – під час точкових обліків на ПС (табл. 6.11).

Загалом, чисельність раритетної орнітофауни взимку 2018 року не перевищувала 0,16% від усіх
зустрінутих птахів. Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в
межах Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує.

Таблиця 6.11. Види птахів Червоної книги України за результатами обліків взимку 2018 р.

№ Українська назва Наукова назва ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього
1 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - 1 - 2
2 Канюк степовий Buteo rufinus - 1 - 1 2
3 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla - - 1 - 1

Всього видів 1 1 2 1 3
птахів 1 1 2 1 5

Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки

Окрім виявлення представників зимової орнітофауни, їх чисельності та розповсюдження
досліджуваною територією, виникла необхідність ранжування їх за природоохоронними списками:
Червоною книгою України, списком Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), Європейським
червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також Вашингтонською конвенцією про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення (CITES)
(табл. 6.12).

Таблиця 6.12. Розподілення зимової орнітофауни 2018 року за природоохоронними списками.

№ Українська назва Наукова назва
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кат. тренд кат. тренд
1 Норець великий Podiceps cristatus м, з, г LC decreasing LC unknown 3
2 Баклан великий Phalacrocorax carbo м, з, г LC increasing LC increasing 3
3 Лебідь-шипун Cygnus olor м, з, г LC increasing LC increasing 3 1,2
4 Лебідь-кликун Cygnus cygnus м, з LC increasing LC unknown 2 1,2
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№ Українська назва Наукова назва

С
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кат. тренд кат. тренд
5 Крижень Anas platyrhynchos м, з, г LC stable LC increasing 3 1,2
6 Попелюх Aythya ferina м, з, г VU decreasing VU decreasing 3 1,2
7 Чернь чубата Aythya fuligula м, з LC stable LC stable 3 1,2
8 Лунь польовий Circus cyaneus м, з NT decreasing РІД LC decreasing 2 1,2 2
9 Лунь болотяний Circus aeruginosus м, з, г LC increasing LC increasing 2 1,2 2
10 Яструб малий Accipiter nisus м, з LC stable LC stable 2 1,2 2
11 Зимняк Buteo lаgopus м, з LC stable LC stable 2 1,2 2
12 Канюк степовий Buteo rufinus м, з, г LC increasing РІД LC stable 2 1,2 2
13 Канюк звичайний Buteo buteo м, з, г LC stable LC stable 2 1,2 2
14 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla м, з, г LC increasing РІД LC increasing 2 1,2 1
15 Підсоколик малий Falco columbarius м, з LC unknown LC stable 2 2 2
16 Боривітер звичайний Falco tinnunculus м, з, г LC decreasing LC decreasing 2 2 2
17 Куріпка сіра Perdix perdix м, з, г LC decreasing LC decreasing 3
18 Фазан Phasianus colchicus м, з, г LC increasing LC decreasing 3
19 Мартин звичайний Larus ridibundus м, з, г LC stable LC unknown 3
20 Мартин жовтоногий Larus cachinnans м, з, г LC increasing LC increasing
21 Голуб сизий Columba livia м, г LC unknown LC decreasing 3
22 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto м, з, г LC increasing LC increasing 3
23 Дятел сирійський Dendrocopos syriacus м, г LC stable LC stable 2
24 Шпак звичайний Sturnus vulgaris м, з, г LC decreasing LC decreasing 2
25 Сойка Garrulus glandarius м, з, г LC increasing LC stable 2
26 Сорока Pica pica м, з, г LC stable LC stable 2
27 Грак Corvus frugilegus м, з, г LC decreasing LC decreasing 2
28 Ворона сіра Corvus cornix м, з, г LC stable LC increasing 2
29 Крук Corvus corax м, з, г LC increasing LC increasing 3
30 Чикотень Turdus pilaris м, з LC decreasing LC stable 3 2
31 Дрiзд чорний Turdus merula м, з, г LC increasing LC increasing 3 2
32 Синиця блакитна Parus caeruleus м, з, г LC increasing LC increasing 2
33 Синиця велика Parus major м, з, г LC increasing LC increasing 2
34 Горобець хатній Passer domesticus м, з, г LC increasing 2
35 Горобець польовий Passer montanus м, з, г LC unknown LC decreasing 3
36 Зяблик Fringilla coelebs м, з, г LC stable LC increasing 3
37 Просянка Emberiza calandra м, з, г LC stable LC decreasing 3

Примітки: Статус: м – вид зустрічається під час сезонних міграцій; з – вид зустрічається в зимовий
період; г – вид зустрічається в гніздовий період.

ЧКУ – Охоронний статус Червоної книги України: ЗН – зникаючий; ВР – вразливий; РІД –
рідкісний; НЦ – неоцінений.

IUCN – МСОП - Охоронний статус Міжнародного союзу охорони природи: EN – під загрозою
зникнення; NT – більший до загрозливого стану; VU – уразливий; LC – найменший ризик.

ЄЧС – Охоронний статус Європейського червоного списку: VU – (Vulnarable) вразливий, види, які
можуть у найближчому майбутньому бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія
факторів, що впливають на їхній стан; EN – (Endangered) зникаючий,  види, що перебувають під
загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне, відтворення неможливе без здійснення спеціальних
заходів.

БОНН – Боннська конвенція: Додаток I (1) включає види, що знаходяться під загрозою зникнення;
Додаток II (2) включає види, стан яких є несприятливим, збереження та регулювання використання яких
потребує міжнародних угод, а також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результаті
міжнародного співробітництва, яке може бути здійснено на основі міжнародних угод. Один і той самий
вид може бути включеним як до Додатку I, так і до Додатку II.

БЕРН – Бернська конвенція, або Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних
середовищ існування в Європі, включає Додаток II (2) - перелік видів фауни, що підлягають особливій
охороні; Додаток III (3) - види фауни, що підлягають охороні.

CITES – Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що
знаходяться під загрозою зникнення: Додаток I (1) включає види, «що знаходяться під загрозою
зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє існування негативний вплив. Торгівля
зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не ставити надалі під
загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у виняткових випадках»; Додаток II (2) включає: «а)
всі види, які на даний час не обов’язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під
такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою уникнення
такого використання, що несумісне з їхнім виживанням; та b) які мають підлягати регулюванню для того,
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щоб за торгівлею зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений
ефективний контроль».

Як видно із таблиці 6.12, представники зимового орнітокомплексу в районі Дністровської ВЕС
входять до 6 природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено до Бернської конвенції (36
видів з 37, або 97,3%), з яких 19 видів– підлягають особливій охороні, 17 видів – підлягають охороні.
Ситуація з включеністю до Боннської конвенції показує: з 16 видів орнітокомплексу, які входять до
даної конвенції, 4 види відносяться до ІІ Додатку (стан існування є несприятливим), а 12 видів –
одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходяться під загрозою зникнення) додатків (що можливо в
рамках даного природоохоронного документу).

До Червоної книги України (2009) входять 3 види з категорією – «рідкісні».
Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, з

37 видів, зареєстрованих нами взимку 2018 р., до даного документу входять усі 37, з яких 36мають
статус «найменший ризик», вид не може претендувати на вразливість, що знаходиться під загрозою
зникнення. 1 вид – попелюхAythyaferina– має статус «вразливий».

Європейський Червоний список включає 36видів із 37, з наступними категоріями: 1 (2,8%) –
«більший до загрозливого стану», 1 (2,8%) – «вразливий», 34 (94,4%) – «найменший ризик».

Окрім цього, 9 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення.

Якщо казати про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то вимальовується
наступна картина. 2 види (7,2%) – мартин жовтоногий Larus cachinnans та горобець хатній Passer
domesticus – входять до 2 документів. Переважна більшість представників зимового орнітокомплексу
включена до 3 списків (19 видів, 51,4%), до 4 та 5 документів – 7 та 6 видів (18,9% та 16,2%
відповідно). До того ж, були види, які одночасно входять до 6 охоронних актів – лунь польовий
(Circus cyaneus), канюк степовий (Buteo rufinus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). Видів, які б
не входили до жодного списку, або навіть лише в один список, не зареєстровано.

Більш детально розподілення представників зимового орнітокомплексу за охоронними
списками наведено в табл. 6.13-6.14.

Таблиця 6.13. Розподілення видів птахів,
зустрінутих взимку 2018 року, за категоріями
природоохоронних списків.

Таблиця 6.14. Розподілення видів птахів,
зустрінутих взимку 2018 р., за кількістю
природоохоронних списків.
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EN - ЗН - EN - 1 - 2 19 1 1
NT 1 ВР - NT - 2 4 3 17 2 8
VU 1 РІД 3 VU 1 1 та 2 12
LC 34 НЦ - LC 36
∑ 36 ∑ 3 ∑ 37 ∑ 16 ∑ 36 ∑ 9

Включенність до
природоохоронних списків видів %

0 - -
1 - -
2 2 5,4
3 19 51,4
4 7 18,9
5 6 16,2
6 3 8,1

Всього 37 100

Два основних природоохоронних міжнародних правових документа, а саме Червоний список
Міжнародного Союзу охорони природи, та Європейський Червоний список дають нам інформацію не
лише про статус окремих видів птахів, а й про популяційні тренди чисельності цих видів. Так, за
версією зазначених документів стан популяцій може бути стабільним (stable), чисельність птахів
зростати (increasing), або зменшуватись (decreasing), а також стан популяцій недостатньо вивчений,
тому невідомий (unknown).

Аналізуючи за цими критеріями наш видовий список зазначимо, що згідно Європейського
Червоного списку серед зареєстрованих в межах Дністровської ВЕС птахів 11 видів мають
стабільний стан, а чисельність популяцій ще 14 видів зростає. Таким чином, 25 видів (або 69,4% від
загального) знаходяться у безпечному стані. До видів, чисельність яких в Європейському масштабі
знижується належать 8 видів (30,8%), що, на перший погляд, суттєва частка від загального. Однак,
аналізуючи видовий склад цих decreasing-видів констатуємо, що більшість з них в масштабах
українських популяцій мають стабільно високі показники чисельності (боривітер звичайний –
Falcotinnunculus, куріпка сіра – Perdix perdix, шпак звичайний – Sturnus vulgaris, грак – Corvus
frugilegus, чикотень – Turdus pilaris).
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Світовий рівень охорони птахів (IUCN) до стабільних, та тих, хто збільшує чисельність
включає 24 видів (64,9%), а 10 (27,0%) видів птахів має тренд зменшення чисельності.

Модельні види.
На підставі багаторічних орнітологічних спостережень, нами були відокремлені 30 модельних

видів (табл. 6.15), які через свої екологічні особливості (фізичні розміри, масовість, висоти прольоту,
охоронна категорія тощо) можуть опинитися в групі ризику під впливом працюючої вітрової станції.

У таблиці 6.15 наведені дані щодо чисельності зустрінутих видів з категорії «модельні», які
були зареєстровані як на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків взимку 2018 р.

Таблиця 6.15. Цільові види.

№ Вид Чисельність
ПС Маршрут Всього

1 Чапля сіра (Ardea cinerea) - - -
2 Лебідь-шипун (Cygnus olor) - 44 44
3 Лебідь-кликун (Cygnus сygnus) - 2 2
4 Гуска сіра (Anser anser) - - -
5 Гуска білолоба (Anser albifrons) - - -
6 Казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis) - - -
7 Галагаз (Tadorna tadorna) - - -
8 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) 2 - 2
9 Лунь польовий (Circus cyaneus) 2 - 2
10 Лунь степовий (Circus macrourus) - - -
11 Лунь лучний (Circus pуgargus) - - -
12 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) 1 - 1
13 Сапсан (Falco peregrinus) - - -
14 Балабан (Falco cherrug) - - -
15 Яструб малий (Accipiter nisus) 16 - 16
16 Зимняк (Buteo lagopus) 11 5 16
17 Канюк звичайний (Buteo buteo) 9 6 15
18 Канюк степовий (Buteo rufinus) 1 1 2
19 Кібчик (Falco vespertinus) - - -
20 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 28 1 29
21 Підсоколик великий (Falco subbuteo) - - -
22 Журавель сірий (Grus grus) - - -
23 Турухтан (Philomachus pugnax) - - -
24 Мартин середземномор. (Larus melanocephalus) - - -
25 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) - 52 52
26 Мартин звичайний (Larus ridibundus) - 61 61
27 Припутень (Columba palumbus) - - -
28 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 358 40 398
29 Грак (Corvus frugilegus) 164 61 225
30 Ворона сіра (Corvus cornix) 15 2 17

Всього 607 275 882

Примітка: – види Червоної книги України.

Аналізуючи дані з таблиці 6.15 бачимо, що з 30 модельних видів, зустрічались 15, або 50,0% від
загального числа. Домінували шпак звичайний (Sturnus vulgaris) – 398 ос. та грак (Corvus frugilegus) –
225 ос.

З видів птахів, які є фігурантами Червоної книги України, та входять в даний список, під час
спостережень взимку 2018 р. реєстрували 3 види: лунь польовий (Circus cyaneus) – 2 ос., орлан-
білохвіст (Haliaeetus albicilla) – 1 ос. та канюк степовий (Buteo rufinus) – 2 ос.

6.3. Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної
території ВЕС, на птахів у зимовий період 2018 року за міжнародними стандартами.

Для розуміння можливого впливу ВЕС на птахів до розрахунку в першу чергу потрапили види,
яких ми спостерігали у польоті на небезпечних висотах (понад 50 м та до 200 м). В таку групу
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потрапили 2 види, загальною чисельністю у 5 ос., або 0,29% від загальної кількості мігрантів (табл.
6.16).

Таблиця 6.16. Характеристика видів, зареєстрованих на небезпечних висотах.

Вид Дата ПС N Тип польоту Н ТНриз, сек ∑ТНриз, сек
Buteo buteo 21.02.2018 1 1 транзитний 55 49 49
Buteo buteo 23.02.2018 1 1 транзитний 55 34 34
Buteo lаgopus 20.02.2018 2 1 транзитний 55 86 86
Buteo lаgopus 20.02.2018 3 1 транзитний 55 54 54
Buteo buteo 21.02.2018 3 1 транзитний 55 40 40

Всього 5 263 263

Оцінка проведена з використанням моделі Шотландського Фонду Природньої Спадщини (див.
https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-
renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds щодо деталей стосовно методики і
самої моделі).

Аналізуючи отримані дані, констатуємо, що через таку невисоку чисельність птахів у
потенційно-небезпечній висотній зоні, вплив на птахів, які здійснюють переміщення взимку, з боку
проектованої ВЕС мінімальний.

1. Впливи, обумовлені будівництвом.

1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть
перевищувати припустимі норми, через незначну кількість техніки та обладнання, відсутність
стаціонарних джерел забруднення та короткий період будівельних робіт. Негативний вплив на птахів
відсутній.

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Фактор відлякування шумом практично
відсутній, завдяки відсутності на території площадки ВЕС значних скупчень птахів. Незначні за
чисельністю кормові мігранти мобільно переміщуються по території, характеризуються низькою
щільністю, короткочасним періодом перебування завдяки низькій кормовій цінності ділянок
площадки і мають великі площі альтернативних кормових територій поза нею. Вплив цих факторів
характеризується як низький.

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Вплив цього фактору в
зимовий період оцінюється як низький, а в період експлуатації ВЕС він відсутній.

1d – втрата місць розмноження. Негативний вплив даного фактору відсутній в зимовий
період.

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. У межах проектної території в
зимовий період 2018 року зареєстровано 3 види: лунь польовий (Circus cyaneus) – 2 ос., орлан-
білохвіст (Haliaeetus albicilla) – 1 ос. та канюк степовий (Buteo rufinus) – 2 ос.

Можливість зустрічей рідкісних видів є доволі малою. При реєстрації видів на території
площадки ВЕС, негативні впливи на них з боку ВЕС дуже низькі. Це пов’язано з тим, що рідкісні
хижі птахи добре орієнтуються на прольоті відносно існуючих на прилеглих територіях опор
електричних мереж, інших висотних споруд і не характеризуються міграційними переміщеннями
вночі. Негативний вплив з боку ВЕС оцінюється як низький.

2. Впливи, обумовлені обладнанням.

2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія
ВЕС представлена виключно антропогенними типами біотопів (с/г угіддя, лісосмуги), то створення
інфраструктури площадки ВЕС не є загрозливим для переміщення птахів у зимовий період. Значних
змін у домінуючих біотопах не прогнозується завдяки планувальній структурі розміщення ВЕС.

Вплив оцінюється як низький.
2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для невеликої кількості птахів,

що зустрічаються в зимовий період, і використовують під час польотів висотний коридор
здебільшого до 50 м, цей фактор не є загрозливим (технічні характеристики вітроагрегатів
потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять на

https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds
https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds
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висотах 51-150 м). Птахи швидко звикають до існуючих конструкцій, тому негативний вплив на
птахів низький, а для більшості видів він відсутній.

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Технічні характеристики вітроагрегатів
створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять в інтервалі 51-150 м.

Загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів взимку 2018 р.
говорить про те, що 99,7% всього орнітокомплексу зареєстровані на висотах до 50 м, що є безпечним
з точки зору можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів. Небезпечними
висотами летіло 0,3% від усіх зареєстрованих птахів, що дає нам результат дуже схожий з нашими
попередніми багаторічними дослідженнями на територіях інших вітрових парків. Якщо навіть
розширити діапазон небезпечних висот від 26 до 200 м, констатуємо що їх використовували близько
1,5% птахів, що оцінено нами як низький рівень впливу.

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку.

3а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла.
Негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюються як

низькі, а для більшості птахів, які перебувають взимку на кормових територіях площадки
Дністровської ВЕС, вони відсутні.

3b – додаткове освоєння територій. Завдяки вкрай низькій привабливості кормових
територій та відсутністю безпечних наземних біотопічних угруповань для ночівлі, даний фактор
немає впливу на зимуючих птахів і характеризується як низький.

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. Вплив даного фактору оцінюється як дуже
низький.

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Незначна чисельність птахів у зимовий
період на площадці ВЕС і відсутність кормових скупчень та ночівель дає можливість прогнозувати,
що негативний вплив на птахів буде дуже низьким.
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РОЗДІЛ 7 МОНІТОРИНГ ВЕСНЯНОЇ МІГРАЦІЇ ПТАХІВ У МЕЖАХ
ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ

7.1 Дослідження стану весняних орнітокомплексів за рекомендаціями Шотландського
Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage)

Погодні умови.
Для розуміння загальних погодно-кліматичних тенденцій, які панували в регіоні досліджень у

лютому, та з метою отримання точної інформації про такі явища, як напрям и сила вітру, вологість,
мінімальні та максимальні температури повітря, опади, ми скористалися даними з Інтернет джерел,
які знаходяться у вільному доступі (Метеорологический архив Семёновка, доступ –
https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/semenivka_Украина_694625?fcstlength=1m&year=2018).

Детальна характеристика погодних явищ представлена на рис. 7.1-7.2. Аналізуючи отриману
інформацію констатуємо, що протягом спостережень всі показники погоди були традиційними для
цього періоду. Різких коливань погодних умов у період спостережень не зафіксовано.

Очевидним є факт взаємозв’язку фенології міграційних процесів від динаміки погодно-
кліматичних показників. Середньодобові температури повітря в березні коливались від -9,5 до 11,5оС,
в середньому 2,59оС. У квітні ситуація змінилася: температура коливалася від 9,0 до 20,0оС, в
середньому 15,13оС. Все це, беззаперечно, відобразилося на ході міграційного процесу.
Характеризуючи погоду з точки зору її придатності для візуальних спостережень за птахами
констатуємо, що умови проведення досліджень були сприятливими.

Рис. 7.1. Погодні умови березня 2018 р. по
метеостанції Семенівка, Одеська обл.

Рис. 7.2. Погодні умови квітня 2018 р. по
метеостанції Семенівка, Одеська обл.

Результати досліджень на пунктах спостережень у березні 2018 р.
Тривалість досліджень на кожному з трьох пунктів спостережень дорівнювала 18 годин.

Спостереження проведені в ранкові й вечірні години 24, 25 та 26 березня. Погодні умови сприяли
проведенню робіт.

Однією із важливих задач таких спостережень є фіксація птахів у трьох висотних категоріях:
нижче ротора (поза зоною ризику), на висоті ротора, що обертається (зона ризику) та вище рухомого
вітроколеса (теж поза зоною ризику). Спостереження березня 2018 року показали, що в потенційно-
небезпечному висотному інтервалі було обліковано 13 особин 3 видів, тривалість перебування яких
на цих висотах склала 426 сек. (табл. 7.1.-7.3).

https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/Приморськ_Украина_701404?fcstlength=1m&year=2017&month=10
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Таблиця 7.1. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №1 (ПС-1).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До ротора
Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище ротора
Загальний час

польоту
на висоті
ризику,
N * sec

24.03.2018
1 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 5 Пн кормовий 5 330 18 18 0 0 0
2 Circus aeruginosus 08.00-11.00 1 1 ПнЗ транзитний 30 980 54 54 0 0 0
3 Accipiter nisus 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 15 770 43 43 0 0 0
4 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 ПдС кормовий 7 490 27 27 0 0 0
5 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 25 З кормовий 5 340 19 19 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 20 ПнС кормовий 5 320 18 18 0 0 0

24.03.2018
1 Carduelis carduelis 13.30-16.30 1 7 З транзитний 5 1100 61 61 0 0 0
2 Falco tinnunculus 13.30-16.30 1 1 Пд кормовий 20 300 17 17 0 0 0
3 Circus aeruginosus 13.30-16.30 1 1 ПнС кормовий 60 1100 61 0 61 0 61
4 Corvus frugilegus 13.30-16.30 1 13 С кормовий 10 540 30 30 0 0 0
5 Buteo buteo 13.30-16.30 1 1 ПнЗ транзитний 55 760 42 10 30 0 30
6 Fringilla coelebs 13.30-16.30 1 8 Пн кормовий 3 170 9 9 0 0 0
7 Corvus frugilegus 13.30-16.30 1 7 С транзитний 10 220 12 12 0 0 0
8 Passerinae spp. 13.30-16.30 1 20 ПнС транзитний 5 160 9 9 0 0 0

25.03.2018
1 Fringilla coelebs 08.00-11.00 1 17 З транзитний 5 220 12 12 0 0 0
2 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 3 ПнС кормовий 7 690 38 38 0 0 0
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 ПдЗ транзитний 15 920 51 51 0 0 0
4 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 ПдС кормовий 10 290 16 16 0 0 0
5 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 15 Пн кормовий 5 180 10 10 0 0 0

25.03.2018
1 Falco tinnunculus 13.30-16.30 1 1 ПнС транзитний 20 930 52 52 0 0 0
2 Carduelis carduelis 13.30-16.30 1 15 С транзитний 5 280 16 16 0 0 0
3 Passer montanus 13.30-16.30 1 33 Пд кормовий 3 190 11 11 0 0 0
4 Circus cyaneus 13.30-16.30 1 1 ПдС транзитний 30 690 38 38 0 0 0
5 Corvus frugilegus 13.30-16.30 1 7 ПдЗ кормовий 10 370 20 20 0 0 0
6 Buteo buteo 13.30-16.30 1 1 ПдС кормовий 35 780 43 43 0 0 0
7 Circus aeruginosus 13.30-16.30 1 1 Пд транзитний 40 720 40 40 0 0 0
8 Sturnus vulgaris 13.30-16.30 1 10 Пд кормовий 5 310 17 17 0 0 0

26.03.2018
1 Circus aeruginosus 08.00-11.00 1 1 Пд транзитний 60 340 19 0 19 0 19
2 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 2 Пн демонстраційний 15 890 49 49 0 0 0
3 Pica pica 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 10 310 17 17 0 0 0
4 Fringilla coelebs 08.00-11.00 1 30 ПдЗ транзитний 7 160 9 9 0 0 0
5 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 7 ПдЗ кормовий 15 530 29 29 0 0 0
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6 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 ПнЗ кормовий 20 750 42 42 0 0 0
7 Passerinae spp. 08.00-11.00 1 9 ПнС транзитний 5 260 14 14 0 0 0
8 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 25 Пд транзитний 5 300 17 17 0 0 0

26.03.2018
1 Corvus cornix 13.30-16.30 1 3 ПнС кормовий 10 360 20 20 0 0 0
2 Fringilla coelebs 13.30-16.30 1 21 ПнС транзитний 7 290 16 16 0 0 0
3 Fringilla coelebs 13.30-16.30 1 8 Пн транзитний 7 100 6 6 0 0 0
4 Accipiter nisus 13.30-16.30 1 1 ПдС кормовий 20 730 40 40 0 0 0
5 Carduelis carduelis 13.30-16.30 1 9 ПнС транзитний 3 240 13 13 0 0 0
6 Pica pica 13.30-16.30 1 1 ПдС кормовий 7 190 11 11 0 0 0
7 Circus aeruginosus 13.30-16.30 1 1 С кормовий 30 1000 55 55 0 0 0

21.04.2017
1 Buteo buteo 08.00-11.00 1 1 Пд транзитний 55 830 46 0 46 0 46
2 Circus aeruginosus 08.00-11.00 1 1 ПдС транзитний 40 1190 66 66 0 0 0
3 Fringilla coelebs 08.00-11.00 1 14 С кормовий 5 340 19 19 0 0 0
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 З кормовий 25 1100 61 61 0 0 0
5 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 5 Пн кормовий 10 180 10 10 0 0 0
6 Buteo buteo 08.00-11.00 1 1 ПдС транзитний 30 810 45 45 0 0 0

21.04.2017
1 Accipiter nisus 14.00-17.00 1 1 З кормовий 15 290 16 16 0 0 0
2 Carduelis carduelis 14.00-17.00 1 10 Пн транзитний 5 200 11 11 0 0 0
3 Circus aeruginosus 14.00-17.00 1 1 ПнС кормовий 30 420 23 23 0 0 0
4 Corvus frugilegus 14.00-17.00 1 3 Пд кормовий 10 330 18 18 0 0 0
5 Fringilla coelebs 14.00-17.00 1 15 З транзитний 3 160 9 9 0 0 0

22.04.2018
1 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 7 260 14 14 0 0 0
2 Motacilla alba 08.00-11.00 1 9 З транзитний 3 150 8 8 0 0 0
3 Motacilla alba 08.00-11.00 1 7 С транзитний 3 180 10 10 0 0 0
4 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 37 ПнС кормовий 5 230 13 13 0 0 0
5 Buteo buteo 08.00-11.00 1 1 ПдС транзитний 55 880 49 11 38 0 38
6 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 Пд кормовий 25 1000 55 55 0 0 0
7 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 13 ПнС транзитний 10 300 17 17 0 0 0
8 Pica pica 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 5 290 16 16 0 0 0

22.04.2018
1 Fringilla coelebs 14.00-17.00 1 30 ПнС транзитний 5 220 12 12 0 0 0
2 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 С кормовий 15 550 30 30 0 0 0
3 Circus aeruginosus 14.00-17.00 1 1 ПдЗ кормовий 25 900 50 50 0 0 0
4 Passerinae spp. 14.00-17.00 1 20 З транзитний 5 300 17 17 0 0 0
5 Passer montanus 14.00-17.00 1 23 ПнС кормовий 5 340 19 19 0 0 0
6 Corvus cornix 14.00-17.00 1 3 ПдС кормовий 7 390 22 22 0 0 0
7 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 ПдЗ кормовий 15 400 22 22 0 0 0
8 Fringilla coelebs 14.00-17.00 1 15 ПнС транзитний 3 200 11 11 0 0 0
9 Corvus frugilegus 14.00-17.00 1 6 Пн транзитний 10 520 29 29 0 0 0
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Таблиця 7.2. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №2 (ПС-2).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До ротора
Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище ротора

Загальний час
польоту
на висоті
ризику,
N * sec

24.03.2018
1 Circus aeruginosus 08.00-11.00 2 1 З транзитний 60 640 35 0 35 0 35
2 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 37 Пд кормовий 5 250 14 14 0 0 0
3 Corvus cornix 08.00-11.00 2 2 ПнС кормовий 7 320 18 18 0 0 0
4 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 6 ПнС транзитний 10 350 19 19 0 0 0
5 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 5 Пд кормовий 7 610 34 34 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 10 Пн транзитний 10 420 23 23 0 0 0

24.03.2018
1 Falco tinnunculus 13.30-16.30 2 1 Пн кормовий 25 550 30 30 0 0 0
2 Streptopelia decaocto 13.30-16.30 2 2 ПдС кормовий 5 120 7 7 0 0 0
3 Larus ridibundus 13.30-16.30 2 7 С транзитний 10 650 36 36 0 0 0
4 Circus aeruginosus 13.30-16.30 2 1 С кормовий 30 1000 55 55 0 0 0
5 Larus cachinnans 13.30-16.30 2 3 Пн транзитний 10 490 27 27 0 0 0
6 Corvus frugilegus 13.30-16.30 2 12 З кормовий 7 330 18 18 0 0 0
7 Falco tinnunculus 13.30-16.30 2 1 ПнС кормовий 25 540 30 30 0 0 0

25.03.2018
1 Circus aeruginosus 08.00-11.00 2 2 Пн кормовий 30 860 48 48 0 0 0
2 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 5 С транзитний 15 590 33 33 0 0 0
3 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 7 Пн транзитний 60 570 32 6 26 0 182
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 ПнЗ кормовий 15 560 31 31 0 0 0
5 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 25 ПнС кормовий 3 320 18 18 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 35 Пн кормовий 3 250 14 14 0 0 0
7 Carduelis carduelis 08.00-11.00 2 11 ПдЗ транзитний 3 300 17 17 0 0 0
8 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 2 ПнС кормовий 20 690 38 38 0 0 0

25.03.2018
1 Corvus frugilegus 13.30-16.30 2 7 ПдС кормовий 10 440 24 24 0 0 0
2 Corvus cornix 13.30-16.30 2 2 Пд кормовий 7 470 26 26 0 0 0
3 Circus aeruginosus 13.30-16.30 2 1 Пн транзитний 25 870 48 48 0 0 0
4 Larus ridibundus 13.30-16.30 2 4 ПдС транзитний 10 360 20 20 0 0 0
5 Accipiter nisus 13.30-16.30 2 1 ПдС кормовий 20 1150 64 64 0 0 0
6 Carduelis carduelis 13.30-16.30 2 5 ПнС транзитний 3 360 20 20 0 0 0
7 Corvus frugilegus 13.30-16.30 2 7 З транзитний 5 470 26 26 0 0 0

26.03.2018
1 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 2 С кормовий 7 410 23 23 0 0 0
2 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 7 ПнС кормовий 5 170 9 9 0 0 0
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3 Larus cachinnans 08.00-11.00 2 6 С транзитний 10 450 25 25 0 0 0
4 Pica pica 08.00-11.00 2 1 ПнЗ кормовий 5 240 13 13 0 0 0
5 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 ПдС кормовий 20 630 35 35 0 0 0
6 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 14 С транзитний 3 230 13 13 0 0 0
7 Circus aeruginosus 08.00-11.00 2 1 З кормовий 25 1120 62 62 0 0 0
8 Corvus cornix 08.00-11.00 2 3 ПдС кормовий 10 290 16 16 0 0 0
9 Carduelis carduelis 08.00-11.00 2 18 С транзитний 5 270 15 15 0 0 0
10 Corvus cornix 08.00-11.00 2 2 З кормовий 7 430 24 24 0 0 0

26.03.2018
1 Fringilla coelebs 13.30-16.30 2 20 ПнС кормовий 5 300 17 17 0 0 0
2 Carduelis carduelis 13.30-16.30 2 33 ПнЗ транзитний 5 100 6 6 0 0 0
3 Buteo buteo 13.30-16.30 2 1 С транзитний 55 880 49 0 49 0 49
4 Buteo buteo 13.30-16.30 2 1 ПдЗ транзитний 40 530 29 29 0 0 0
5 Larus ridibundus 13.30-16.30 2 9 З транзитний 10 390 22 22 0 0 0
6 Pica pica 13.30-16.30 2 1 Пд кормовий 5 350 19 19 0 0 0
7 Falco tinnunculus 13.30-16.30 2 1 Пд кормовий 15 1200 66 66 0 0 0
8 Passerinae spp. 13.30-16.30 2 6 Пн транзитний 5 220 12 12 0 0 0

21.04.2018
1 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 5 Пн транзитний 15 270 15 15 0 0 0
2 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 17 ПнС транзитний 5 180 10 10 0 0 0
3 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 3 Пн кормовий 7 390 22 22 0 0 0
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 З кормовий 25 790 44 44 0 0 0
5 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 23 ПнС транзитний 5 300 17 17 0 0 0

21.04.2018
1 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 1 С кормовий 15 1000 55 55 0 0 0
2 Circus aeruginosus 14.00-17.00 2 1 Пд транзитний 60 1000 55 5 45 5 45
3 Carduelis carduelis 14.00-17.00 2 25 С транзитний 3 260 14 14 0 0 0
4 Corvus cornix 14.00-17.00 2 2 ПдС кормовий 5 400 22 22 0 0 0
5 Carduelis carduelis 14.00-17.00 2 37 Пн транзитний 3 200 11 11 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 2 15 Пн кормовий 7 550 30 30 0 0 0
7 Corvus frugilegus 14.00-17.00 2 4 ПнС кормовий 10 480 27 27 0 0 0

22.04.2017
1 Tadorna tadorna 08.00-11.00 2 5 С транзитний 20 250 250 250 0 0 0
2 Buteo buteo 08.00-11.00 2 1 Пд транзитний 30 830 830 830 0 0 0
3 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 3 С транзитний 15 560 560 560 0 0 0
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 ПдС кормовий 15 690 690 690 0 0 0
5 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 7 ПнС кормовий 5 270 270 270 0 0 0
6 Circus aeruginosus 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 30 1150 1150 1150 0 0 0
7 Pica pica 08.00-11.00 2 1 С кормовий 5 500 500 500 0 0 0

22.04.2017
1 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 1 Пн кормовий 20 1250 69 69 0 0 0
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2 Corvus frugilegus 14.00-17.00 2 6 ПнС транзитний 7 400 22 22 0 0 0
3 Fringilla coelebs 14.00-17.00 2 15 З транзитний 3 250 14 14 0 0 0
4 Larus cachinnans 14.00-17.00 2 10 С транзитний 10 700 39 39 0 0 0
5 Carduelis carduelis 14.00-17.00 2 12 С транзитний 3 300 17 17 0 0 0
6 Carduelis carduelis 14.00-17.00 2 14 Пн транзитний 3 260 14 14 0 0 0

Таблиця 7.3. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №3 (ПС-3).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До ротора
Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище ротора

Загальний час
польоту
на висоті
ризику,
N * sec

24.03.2018
1 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 ПнЗ транзитний 20 750 42 42 0 0 0
2 Corvus frugilegus 08.00-11.00 3 3 С кормовий 7 400 22 22 0 0 0
3 Accipiter nisus 08.00-11.00 3 1 С кормовий 15 1000 55 55 0 0 0
4 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 35 ПнЗ транзитний 5 250 14 14 0 0 0

24.03.2018
1 Passerinae spp. 13.30-16.30 3 50 Пн кормовий 3 480 27 27 0 0 0
2 Pica pica 13.30-16.30 3 1 ПнЗ кормовий 5 400 22 22 0 0 0
3 Corvus cornix 13.30-16.30 3 2 Пд кормовий 5 350 19 19 0 0 0
4 Corvus frugilegus 13.30-16.30 3 7 ПдС кормовий 5 470 26 26 0 0 0
5 Falco tinnunculus 13.30-16.30 3 1 Пд транзитний 10 1100 61 61 0 0 0

25.03.2018
1 Corvus cornix 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 10 750 42 42 0 0 0
2 Accipiter nisus 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 15 1330 74 74 0 0 0
3 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 15 ПнЗ транзитний 5 430 24 24 0 0 0
4 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 20 Пн транзитний 5 390 22 22 0 0 0
5 Carduelis carduelis 08.00-11.00 3 17 ПнС транзитний 3 200 11 11 0 0 0
6 Carduelis carduelis 08.00-11.00 3 21 Пн транзитний 3 200 11 11 0 0 0

25.03.2018
1 Falco tinnunculus 13.30-16.30 3 1 ПдЗ кормовий 25 1000 55 55 0 0 0
2 Corvus frugilegus 13.30-16.30 3 10 Пд кормовий 7 270 15 15 0 0 0
3 Accipiter nisus 13.30-16.30 3 1 Пн транзитний 15 900 50 50 0 0 0
4 Passerinae spp. 13.30-16.30 3 30 С транзитний 3 400 22 22 0 0 0

26.03.2018
1 Corvus frugilegus 08.00-11.00 3 7 ПдЗ кормовий 10 740 41 41 0 0 0
2 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 11 Пн транзитний 7 220 12 12 0 0 0
3 Corvus frugilegus 08.00-11.00 3 3 ПдС транзитний 15 540 30 30 0 0 0
4 Passer montanus 08.00-11.00 3 9 ПнЗ кормовий 5 270 15 15 0 0 0
5 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 ПдЗ кормовий 20 900 50 50 0 0 0
6 Pica pica 08.00-11.00 3 2 ПнЗ кормовий 5 400 22 22 0 0 0
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7 Circus aeruginosus 08.00-11.00 3 1 С кормовий 30 690 38 38 0 0 0
26.03.2018

1 Buteo buteo 13.30-16.30 3 1 Пд транзитний 60 900 50 0 50 0 50
2 Corvus frugilegus 13.30-16.30 3 10 ПдЗ кормовий 7 630 35 35 0 0 0
3 Falco tinnunculus 13.30-16.30 3 2 С кормовий 15 1380 76 76 0 0 0
4 Corvus cornix 13.30-16.30 3 3 ПдЗ кормовий 5 640 35 35 0 0 0
5 Passerinae spp. 13.30-16.30 3 15 ПнС кормовий 3 330 18 18 0 0 0
6 Accipiter nisus 13.30-16.30 3 1 ПнС транзитний 15 890 49 49 0 0 0

21.04.2018
1 Corvus frugilegus 08.00-11.00 3 3 С транзитний 7 470 26 26 0 0 0
2 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 Пн транзитний 20 1440 80 80 0 0 0
3 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 18 ПнС транзитний 5 180 10 10 0 0 0
4 Passer montanus 08.00-11.00 3 10 ПдС кормовий 3 370 20 20 0 0 0
5 Carduelis carduelis 08.00-11.00 3 15 Пн транзитний 3 560 31 31 0 0 0

21.04.2018
1 Corvus cornix 14.00-17.00 3 2 З кормовий 5 550 30 30 0 0 0
2 Circus aeruginosus 14.00-17.00 3 1 ПдС кормовий 30 1330 74 74 0 0 0
3 Corvus frugilegus 14.00-17.00 3 4 З кормовий 10 510 28 28 0 0 0
4 Falco tinnunculus 14.00-17.00 3 1 ПдЗ кормовий 25 930 52 52 0 0 0

22.04.2018
1 Accipiter nisus 08.00-11.00 3 1 Пд кормовий 15 1000 55 55 0 0 0
2 Motacilla alba 08.00-11.00 3 4 ПдС транзитний 5 250 14 14 0 0 0
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 Пн кормовий 10 660 37 37 0 0 0
4 Corvus cornix 08.00-11.00 3 2 ПнС кормовий 7 640 35 35 0 0 0
5 Pica pica 08.00-11.00 3 1 С кормовий 5 440 24 24 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 22 Пн транзитний 5 450 25 25 0 0 0

22.04.2018
1 Corvus frugilegus 14.00-17.00 3 5 Пн кормовий 10 500 28 28 0 0 0
2 Buteo buteo 14.00-17.00 3 1 ПнС кормовий 55 890 49 13 36 0 36
3 Passer montanus 14.00-17.00 3 17 З кормовий 3 300 17 17 0 0 0
4 Falco tinnunculus 14.00-17.00 3 1 ПдЗ транзитний 15 890 49 49 0 0 0
5 Fringilla coelebs 14.00-17.00 3 12 С транзитний 5 270 15 15 0 0 0
6 Pica pica 14.00-17.00 3 2 С кормовий 3 350 19 19 0 0 0
7 Corvus frugilegus 14.00-17.00 3 9 Пн транзитний 7 690 38 38 0 0 0
8 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 3 7 ПдС кормовий 5 510 28 28 0 0 0
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Дослідження на ПС-1 показали, що у березні тут зареєстровано 8-12 видів птахів, загальною
чисельністю 340 ос., з яких 175 ос. (або 51,5%) пролетіли транзитом не зупиняючись в межах
моніторингової ділянки. На ПС-2 чисельність птахів 10-12 видів була дещо меншою (330 ос., з яких
155 ос., або 47,0% пролетіли ділянку транзитом), а на ПС-3 зафіксовано 6-9 видів, чисельністю 284
ос. (157 ос., або 55,3% транзитних зграй).

Результати зведених даних по всім трьом пунктам спостережень у березні показали
перебування в межах моніторингових ділянок Дністровської ВЕС 15 видів птахів, загальною
чисельністю 954 ос. Показово, що транзитом ці ділянки пролетіли 487 ос., або 51,0% від загальної
чисельності. Використовували територію Дністровської ВЕС в межах контрольних площадок для
годівлі 465 ос. (або 48,7%), що говорить про привабливість сільськогосподарських угідь для птахів
весняного комплексу. Аналіз висотних інтервалів, які використовували птахи, а також
характеристика основних напрямків прольоту, дана в окремих підрозділах звіту, а детальна
характеристика досліджень на трьох пунктах спостережень у березні показана в табл. 7.4.

Таблиця 7.4. Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у березні 2018р.

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього
Р В Р В Р В Р В березень

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 8 12 10 12 9 6 12 15 15

Птахів 169 171 204 126 149 135 522 432 954
Кормових 83 80 126 49 26 101 235 230 465
Транзитних 84 91 78 77 123 34 285 202 487
Демонстрац. 2 - - - - - 2 - 2

Н
ап
ря
м

Пн 25 16 54 11 52 51 131 78 209
ПнС 32 55 42 26 19 16 93 97 190
С - 36 45 9 5 32 50 77 127
ПдС 4 4 4 14 3 7 11 25 36
Пд 26 45 42 4 - 14 68 63 131
ПдЗ 38 7 11 1 8 14 57 22 79
З 42 7 4 28 - - 46 35 81
ПнЗ 2 1 2 33 62 1 66 35 101

В
ис
от
и

0-10 155 162 184 118 141 129 480 409 889
11-25 12 3 10 5 7 5 29 13 42
26-50 1 4 2 2 1 - 4 6 10
51-100 1 2 8 1 - 1 9 4 13
101-150 - - - - - - - - -
151-200 - - - - - - - - -
> 200 - - - - - - - - -

Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження.

Результати досліджень на пунктах спостережень у квітні 2018 р.
Дотримуючись прийнятих методик збору польового матеріалу, у квітні були продовжені

дослідження на пунктах спостережень, які тривали 12 годин (на кожен з трьох ПС). Видове
різноманіття мігрантів у межах контрольних площадок коливалося від 8 до 10 видів, а чисельність
птахів в інтервалі 62-143 ос. Як і у березні, частка транзитних мігрантів була високою, однак
прослідковується збільшення її ваги (62,5-71,1% від загальної чисельності мігрантів), та зменшення
ролі території Дністровської ВЕС, як кормової для окремих груп птахів (наприклад, горобцеподібні –
Passeriformes).

Таким чином, дослідження у квітні показали перебування в межах контрольних
моніторингових ділянок 15 видів птахів, загальною чисельністю у 575 ос., з яких 388 ос. (або 67,5%
від загальної) пролетіли майданчики транзитом, а 32,5% використовували цю територію як кормову
(табл. 7.5). Діапазон основних напрямків міграції у квітні трохи розширюється, однак тримається
північного вектору. У зв’язку з наявністю великої частки дрібних горобцеподібних птахів серед
мігруючих птахів у квітні, основні висотні інтервали характеризуються приземним (до 25 м) шаром.
Загалом, на висотах 51-100 м було обліковано 4 особини 2 видів птахів, а тривалість їх перебування в
небезпечній зоні склала 165 сек (табл. 7.1.-7.3).
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Таблиця 7.5. Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у квітні 2018 р.

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього
Р В Р В Р В Р В квітень

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 9 8 8 8 10 9 14 12 15

Птахів 94 130 68 143 78 62 240 335 575
Кормових 61 34 14 23 15 40 90 97 187
Транзитних 33 96 54 120 63 22 150 238 388
Демонстрац. - - - - - - - - -

Н
ап
ря
м

Пн 8 16 8 67 39 14 55 97 152
ПнС 50 69 47 10 20 1 117 80 197
С 21 1 9 48 4 14 34 63 97
ПдС 3 3 1 2 14 8 18 13 31
Пд 2 3 2 1 1 - 5 4 9
ПдЗ - 2 - - - 2 - 4 4
З 10 36 1 15 - 23 11 74 85
ПнЗ - - - - - - - - -

В
ис
от
и

0-10 88 125 51 140 76 58 215 323 538
11-25 2 4 15 2 2 2 19 8 27
26-50 2 1 2 - - 1 4 2 6
51-100 2 - - 1 - 1 2 2 4
101-150 - - - - - - - - -
151-200 - - - - - - - - -
> 200 - - - - - - - - -

Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження.

Маршрутні обліки.
Додатково до реєстрацій птахів на пунктах спостережень для отримання більш повної

інформації про поширення, видове різноманіття, чисельність птахів, а також характер використання
території Дністровської ВЕС, були організовані та проведені маршрутні обліки на фіксованих
трансектах. Обліками охоплена вся територія Дністровської ВЕС, де основною метою було врахувати
всі представлені біотопи – лісосмуги, сільгоспугіддя, берегові схили, населені пункти.

Маршрутні обліки у березні були проведені 27 числа. Друга половина березня характеризується
підвищенням показників чисельності як для птахів, що летіли, так і для нерухомих (годувалися,
відпочивали). Так, з 949 облікованих «нерухомих» птахів домінували представники ряду гусеподібні
(anseriformes) (3 види, 512 ос.), серед яких лише 1 вид – крижень (Anas platyrhynchos) – 435 ос. склав
45,8% від загальної чисельності птахів. Субдомінантами були горобцеподібні (208 ос. 11 видів,
21,9%). В польоті, серед 244 ос., зяблик (Fringilla coelebs) зареєстрований чисельністю у 47 ос.
(19,3%), шпак звичайний (Sturnus vulgaris) – 39 ос. (16,0%), мартин звичайний (Larus ridibundus) – 29
ос. (11,9%), плиска біла (Motacilla alba) – 25 ос. (10,2%), крижень (Anas platyrhynchos) – 21 ос. (8,6%).

У квітні 2018 р. в межах площадки Дністровської ВЕС проведені маршрутні обліки, здійснені
23.04.2018 р. Маршрутні обліки 23 квітня дали інформацію про 26 видів птахів, загальною
чисельністю 603 ос. (289 з яких летіли). Максимальні показники чисельності були у ластівки
сільської (Hirundo rustica) – 120 ос., мартина звичайного (Larus ridibundus) – 103 ос., крижня (Anas
platyrhynchos) – 53 ос. та турухтана (Philomachus pugnax) – 50 ос. На відміну від березня, в другій
половині квітня більшість належала горобцеподібним птахам (13 видів, 280 ос., або 46,4%).

Більш детальна характеристика поширення та видового різноманіття птахів в межах площадки
Дністровської ВЕС навесні 2018 р. наведена у Додатку 3 (табл. 3.9-3.12 та картосхеми АВТОКАД
рис. 3.9-3.12).

Таким чином, дослідження, проведені протягом весняної міграції птахів, дозволяють дати
характеристику основних показників видового різноманіття, чисельності та поведінки птахів, що є
об’єктивним підґрунтям для надання оцінки впливу майбутньої ВЕС на орнітокомплекси.

Кількісна характеристика весняної міграції.
Протягом двох весняних місяців спостережень зібрані польові дані з орнітологічної

характеристики Дністровської ВЕС, які для птахів, зареєстрованих під час перельотів як в межах
контрольних площадок на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків, відображені в
табл. 7.6, а зведена інформація по всіх зустрінутих птахах навесні 2018 р. в таблиці 7.7.
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Таблиця 7.6. Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під
час маршрутних обліків.

Показник березень квітень Всього
Р В МО Р В МО Р В МО весна 2018

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 12 15 11 14 12 15 15 15 21 24

Птахів 522 432 244 240 335 289 762 767 533 2062
Кормових 235 230 197 90 97 287 325 327 484 1136
Транзитних 285 202 47 150 238 2 435 440 49 924
Демонстрац. 2 - - - - - 2 - - 2

Н
ап
ря
м

Пн 131 78 2 55 97 11 186 175 13 374
ПнС 93 97 60 117 80 41 210 177 101 488
С 50 77 1 34 63 51 84 140 52 276
ПдС 11 25 74 18 13 8 29 38 82 149
Пд 68 63 43 5 4 127 73 67 170 310
ПдЗ 57 22 1 - 4 27 57 26 28 111
З 46 35 16 11 74 11 57 109 27 193
ПнЗ 66 35 47 - - 13 66 35 60 161

В
ис
от
и

0-10 480 409 207 215 323 116 695 732 323 1750
11-25 29 13 34 19 8 121 48 21 155 224
26-50 4 6 3 4 2 52 8 8 55 71
51-100 9 4 - 2 2 - 11 6 - 17
101-150 - - - - - - - - - -
151-200 - - - - - - - - - -
> 200 - - - - - - - - - -

Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження на окремих пунктах; МО – маршрутні обліки.

Як бачимо з табл. 7.6, видове різноманіття птахів, зустрінутих під час перельотів, склало 24
види, чисельність яких дорівнювала 2062 ос. За характером перебування птахів в межах
Дністровської ВЕС усі птахи поділені на транзитних мігрантів, які не зупинялися в межах
контрольних територій спостережень (924 ос., або 44,81% від загальної), кормових мігрантів, які
перелітали в межах вітропарку у пошуках їжі (1136 ос., або 55,09%), та птахів з невизначеною, або
демонстраційною поведінкою (2 ос., або 0,10%).

Характеризуючи видове різноманіття птахів зауважимо, що під час досліджень на пунктах
спостережень воно було дещо меншим (15 видів), ніж на маршрутних обліках (21 вид).

Видове різноманіття для усіх зустрінутих птахів навесні 2018 р. склало 31 вид (17 на пунктах
спостережень та 28 під час маршрутних обліків) і мало тенденцію невеликого збільшення видів від
березня (15-23 види) до квітня (15-26 види). Всього зареєстровано 3325 ос. Ситуація з динамікою
чисельності (табл. 7.7) показує зниження кількості птахів від березня (1193 ос.) до квітня (603 ос.) для
маршрутних обліків, та такуж ситуацію для птахів у межах контрольних ділянок пунктів
спостереження (954 ос. у березні, 575 ос. у квітні).

Серед усіх зафіксованих протягом весни птахів (табл. 7.7) деякі були зустрінуті поодиноко,
решта у групах різного розміру. Такі види, як крижень (Anas platyrhynchos), зяблик (Fringilla coelebs),
шпак звичайний (Sturnus vulgaris), щиглик (Carduelis carduelis), грак (Corvus frugilegus) та мартин
звичайний (Larus ridibundus), мали чисельність більше за 200 ос., що робить їх масовими видами.
Сумарна чисельність цих 6 видів склала 2202 ос., або 66,2% від загальної. Чисельність ще 9 видів
була в межах 50-200 ос., а 5 видів за увесь період весняних спостережень мали чисельності менше 50
ос. Зауважимо, що чисельність 11 видів була менше 10 ос. за два місяці спостережень, що дає їм
статус випадкових залітних.

Таблиця 7.7. Характеристика весняного орнітокомплексу в межах Дністровської ВЕС у 2018 р.

№ Українська назва Наукова назва березень квітень ВЕСНА
ПС МО ПС МО ПС МО ∑

1 Норець великий Podiceps cristatus - 63 - - - 63 63
2 Чапля сіра Ardea cinerea - 2 - 2 - 4 4
3 Лебiдь-шипун Cygnus olor - 63 - 25 - 88 88
4 Галагаз Tadorna tadorna - 14 5 8 5 22 27
5 Крижень Anas platyrhynchos - 456 - 53 - 509 509
6 Попелюх Aythya ferina - - - 9 - 9 9
7 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - - - 1 - 1
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8 Лунь болотяний Circus aeruginosus 12 - 6 - 18 - 18
9 Яструб малий Accipiter nisus 7 - 2 - 9 - 9
10 Канюк звичайний Buteo buteo 5 9 5 5 10 14 24
11 Боривiтер звичайний Falco tinnunculus 19 1 12 3 31 4 35
12 Лиска Fulica atra - 40 - 20 - 60 60
13 Кулик-сорока Haematopus ostralegus - - - 1 - 1 1
14 Турухтан Philomachus pugnax - - - 50 - 50 50
15 Мартин звичайний Larus ridibundus 38 109 8 103 46 212 258
16 Мартин жовтоногий Larus cachinnans 9 67 10 38 19 105 124
17 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto 2 3 - 4 2 7 9
18 Одуд Upupa epops - 1 - 2 - 3 3
19 Ластiвка сiльська Hirundo rustica - - - 120 - 120 120
20 Посмітюха Galerida cristata - 2 - - - 2 2
21 Плиска бiла Motacilla alba - 30 20 17 20 47 67
22 Шпак звичайний Sturnus vulgaris 202 95 81 38 283 133 416
23 Сойка Garrulus glandarius - - - 1 - 1 1
24 Сорока Pica pica 8 7 5 5 13 12 25
25 Галка Corvus monedula - 4 - 2 - 6 6
26 Грак Corvus frugilegus 115 60 61 26 176 86 262
27 Ворона сiра Corvus cornix 22 11 11 7 33 18 51
28 Крук Corvus corax - 1 - 2 - 3 3
29 Горобець польовий Passer montanus 42 14 50 10 92 24 116
30 Зяблик Fringilla coelebs 206 87 166 20 372 107 479
31 Щиглик Carduelis carduelis 136 22 113 7 249 29 278

Дрібні горобцеподібні Passerinae spp. 130 32 20 25 150 57 207

Всього видів 15 23 15 26 17 28 31
птахів 954 1193 575 603 1529 1796 3325

Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу навесні 2018 р.
Зустрінуті навесні 2018 р. в межах Дністровської ВЕС особини 31 виду птахів, належать до 9

таксономічних груп, що свідчить про високе видове представництво орнітокомплексу. Однак,
чисельність видів та птахів має доволі високу амплітуду, яка відображена в таблиці 7.8. Як і
очікувалось, домінували представники 13 видів групи горобцеподібних (passeriformes) птахів,
чисельність яких склала 2033 ос., або 61,14%. Це типова картина для ландшафту, біотопи якого
представлені переважно сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами, більша частина яких у
занедбаному стані. Субдомінантами виступають гусеподібні (anseriformes), яких було обліковано 633
ос. 4 видів (19,04%) та 4 представники сивкоподібних (charadriiformes), кормові та транзитні міграції
яких проходили здебільшого уздовж берега Азовського моря (їх зареєстровано 433 ос., або 13,02%).
Чисельність представників інших 6 таксономічних груп була менше 7% (табл. 7.8).

Таблиця 7.8. Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу в межах
Дністровської ВЕС навесні 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час
маршрутних обліків).

Ряд березень квітень ∑
видів особин видів особин видів особин % ос.

Пірникозоподібні (podicipediformes) 1 63 - - 1 63 1,89
Лелекоподібні (ciconiiformes) 1 2 1 2 1 4 0,12
Гусеподібні (anseriformes) 3 533 4 100 4 633 19,04
Соколоподібні (falconiformes) 5 54 4 33 5 87 2,62
Журавлеподібні (gruiformes) 1 40 1 20 1 60 1,81
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 223 4 210 4 433 13,02
Голубоподібні (columbiformes) 1 5 1 4 1 9 0,27
Одудоподібні (upupiformes) 1 1 1 2 1 3 0,09
Горобцеподібні (passeriformes) 11 1226 12 807 13 2033 61,14
Всього 26 2147 28 1178 31 3325 100,00

Напрямки весняної міграції.
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких ми зареєстрували протягом березня-квітня,

з’ясувалася доволі очікувана картина, яка відображена у табл. 7.9 та на рис. 7.3.
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Таблица 7.9. Напрямки весняної міграції птахів у межах Дністровської ВЕС у 2018 р.

Напрямок Березень Квітень Всього
абс. % абс. % абс. %

Пн 211 17,61 163 18,87 374 18,14
ПнС 250 20,87 238 27,55 488 23,67
С 128 10,69 148 17,13 276 13,38
ПдС 110 9,18 39 4,51 149 7,23
Пд 174 14,52 136 15,73 310 15,03
ПдЗ 80 6,69 31 3,59 111 5,38
З 97 8,09 96 11,11 193 9,36
ПнЗ 148 12,35 13 1,51 161 7,81
Всього 1198 100,00 864 100,00 2062 100,00

Бачимо, що у березні половина (50,83%) від усіх зареєстрованих в польоті птахів прямували на
північний схід, північ та північний захід. Додатковим напрямком прольоту був південь (14,52%).
Квітень показав дещо більшу амплітуду напрямків польоту, однак як і раніше, домінували північні
вектори (північний схід – 27,55% та північ – 18,87% ), також спостерігався певний відсоток птахів,
що мігрували у східному (17,13%) та південному (15,73%) напрямках, що типово для транзитних
мігрантів північно-західного Причорномор’я. Більш детальна характеристика напрямків весняної
міграції наведена в таблиці 7.9 та на рис. 7.3.

березень квітень

Рис. 7.3. Напрямки весняної міграції птахів у
2018 р. (чисельність у %).

весна, 2018

Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів.
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, продовжені дослідження висот,

на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи в межах вітрового парку.
Всього проаналізовано 2062 ос. Спостереження у березні показали, що з 1198 ос., 1185 ос., або

98,91% від усіх за місяць, використовували безпечні висоти до50 м. Лише 13 ос. були обліковані на
потенційно-небезпечних висотах у 51-100 м. У квітні картина використання різних висот майже не
змінилася. З 864 ос., яких реєстрували у цьому місяці, на безпечних приземних висотах зустрінуті 860
ос., або 99,53% від загальної, що свідчить про масову появу дрібних горобцеподібних птахів на
міграційному прольоті. Небезпечні висотні інтервали використовували 4 ос. (0,47%).

17,61 20,87

10,69

9,18

14,52

6,69

8,09

12,35

Пн

ПнС

С

ПдС

Пд

ПдЗ

З

ПнЗ
18,87 27,55

17,13
4,51

15,73

3,59
11,11

1,51

Пн

ПнС

С

ПдС

Пд

ПдЗ

З

ПнЗ

18,14 23,67

13,38

7,23

15,03

5,38

9,36

7,81

Пн

ПнС

С

ПдС

Пд

ПдЗ

З

ПнЗ



99

Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів навесні
2018 р. говорить про те, що 99,17% всього орнітокомплексу зареєстровані на висотах до 50 м, що є
безпечним з точки зору можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів.
Небезпечними висотами летіло лише 0,83% від усіх зареєстрованих навесні птахів, що дає нам
результат дуже схожий з нашими попередніми багаторічними дослідженнями на територіях інших
вітрових парків. Якщо навіть розширити діапазон небезпечних висот від 26 до 200 м, констатуємо,
що їх використовувало близько 4,3% птахів, що оцінено нами як низький рівень впливу.Більш
детальна характеристика висот весняної міграції наведена в таблиці 7.10 та на рис. 7.4.

Таблица 7.10. Висоти весняної міграції птахів у межах Дністровської ВЕС у 2018 р.

Висотні
інтервали

Березень Квітень Всього
абс. % абс. % абс. %

0-10 1096 91,48 654 75,69 1750 84,87
11-25 76 6,34 148 17,13 224 10,86
26-50 13 1,09 58 6,71 71 3,44
51-100 13 1,09 4 0,47 17 0,83
101-150 - - - - - -
151-200 - - - - - -
> 200 - - - - - -
Всього 1198 100,00 864 100,00 2062 100,00

березень квітень

Рис. 7.4. Характеристика висотних
інтервалів переміщень птахів навесні 2018 р.

у межах Дністровської ВЕС.

весна, 2018

7.2 Розподілення птахів, облікованих під час весняної міграції 2018 року, за
природоохоронними списками національного та міжнародного значення

Види птахів Червоної книги України.
Навесні 2018 р. на досліджуваній території обліковані 2 види птахів Червоної книги України –

лунь польовий (Circus cyaneus), у кількості 1 ос., яка спостерігалася під час точкових обліків на ПС,
та кулик-сорока (Haematopus ostralegus) у кількості також 1 ос. – зареєстрована на маршрутних
обліках (табл. 7.11), що складає 0,06% від усіх облікованих навесні 2018 року птахів.

Зазвичай, частка птахів з Червоної книги України в результатах весняних орнітологічних
спостережень в межах північно-західного Причорномор’я не перевищує 2%, через велику чисельність
масових видів (шпаки, ластівки, турухтани, граки, побережники, мартини).

Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах
Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує.
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Таблиця 7.11. Птахи Червоної книги України за результатами обліків навесні 2018 року.

№ Українська назва Наукова назва Березень Квітень Весна
1 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - 1
2 Кулик-сорока Haematopus ostralegus - 1 1

Всього видів 1 1 2
птахів 1 1 2

Окрім виявлення представників орнітофауни під час весняної міграції, їх чисельності та
розповсюдження досліджуваною територією, проведено ранжування їх за природоохоронними
списками: Червоною книгою України, списком Міжнародного союзу охорони природи (МСОП),
Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також Вашингтонською
конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою
зникнення (CITES) (табл. 7.12).

Таблиця 7.12. Розподілення весняної орнітофауни 2018 року за природоохоронними списками.

№ Українська назва Наукова назва
С
та
ту
с

Є
Ч
С

Ч
К
У

IU
C

N

БЕ
РН

БО
Н
Н

C
IT

E
S

кат. тренд кат. тренд
1 Норець великий Podiceps cristatus м, з, г LC decreasing LC unknown 3
2 Чапля сіра Ardea cinerea м, з, г LC decreasing LC unknown 3
3 Лебідь-шипун Cygnus olor м, з, г LC increasing LC increasing 3 1,2
4 Галагаз Tadorna tadorna м, з, г LC increasing LC increasing 2 1,2
5 Крижень Anas platyrhynchos м, з, г LC stable LC increasing 3 1,2
6 Попелюх Aythya ferina м, з, г VU decreasing VU decreasing 3 1,2
7 Лунь польовий Circus cyaneus м, з NT decreasing РІД LC decreasing 2 1,2 2
8 Лунь болотяний Circus aeruginosus м, з, г LC increasing LC increasing 2 1,2 2
9 Яструб малий Accipiter nisus м, з LC stable LC stable 2 1,2 2
10 Канюк звичайний Buteo buteo м, з, г LC stable LC stable 2 1,2 2
11 Боривітер звичайний Falco tinnunculus м, з, г LC decreasing LC decreasing 2 2 2
12 Лиска Fulica atra м, з, г NT decreasing LC increasing 3 2
13 Кулик-сорока Haematopus ostralegus м, г VU decreasing ВР NT decreasing 3
14 Турухтан Philomachus pugnax м LC decreasing LC decreasing 3 1,2
15 Мартин звичайний Larus ridibundus м, з, г LC stable LC unknown 3
16 Мартин жовтоногий Larus cachinnans м, з, г LC increasing LC increasing
17 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto м, з, г LC increasing LC increasing 3
18 Одуд Upupa epops м, г LC stable LC decreasing 2
19 Ластівка сільська Hirundo rustica м, г LC decreasing LC decreasing 2
20 Посмітюха Galerida cristata м, з, г LC decreasing LC decreasing 3
21 Плиска біла Motacilla alba м, з, г LC unknown LC stable 2
22 Шпак звичайний Sturnus vulgaris м, з, г LC decreasing LC decreasing 2
23 Сойка Garrulus glandarius м, з, г LC increasing LC stable 2
24 Сорока Pica pica м, з, г LC stable LC stable 2
25 Галка Corvus monedula м, з, г LC stable LC stable 2
26 Грак Corvus frugilegus м, з, г LC decreasing LC decreasing 2
27 Ворона сіра Corvus cornix м, з, г LC stable LC increasing 2
28 Крук Corvus corax м, з, г LC increasing LC increasing 3
29 Горобець польовий Passer montanus м, з, г LC unknown LC decreasing 3
30 Зяблик Fringilla coelebs м, з, г LC stable LC increasing 3
31 Щиглик Carduelis carduelis м, з, г LC stable LC increasing 2

Примітки: Статус: м – вид зустрічається під час сезонних міграцій; з – вид зустрічається в зимовий період; г – вид
зустрічається в гніздовий період.

ЧКУ – Охоронний статус Червоної книги України: ЗН – зникаючий; ВР – вразливий; РІД – рідкісний; НЦ –
неоцінений.

IUCN – МСОП - Охоронний статус Міжнародного союзу охорони природи: EN – під загрозою зникнення; NT –
більший до загрозливого стану; VU – уразливий; LC – найменший ризик.

ЄЧС – Охоронний статус Європейського червоного списку: VU – (Vulnarable) вразливий, види, які можуть у
найближчому майбутньому бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на
їхній стан; EN – (Endangered) зникаючий,  види, що перебувають під загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне,
відтворення неможливе без здійснення спеціальних заходів.

БОНН – Боннська конвенція: Додаток I (1) включає види, що знаходяться під загрозою зникнення; Додаток II (2)
включає види, стан яких є несприятливим, збереження та регулювання використання яких потребує міжнародних угод, а
також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результаті міжнародного співробітництва, яке може бути здійснено
на основі міжнародних угод. Один і той самий вид може бути включеним як до Додатку I, так і до Додатку II.
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БЕРН – Бернська конвенція, або Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в
Європі, включає Додаток II (2) - перелік видів фауни, що підлягають особливій охороні; Додаток III (3) - види фауни, що
підлягають охороні.

CITES – Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під
загрозою зникнення: Додаток I (1) включає види, «що знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи
може спричинити на їхнє існування негативний вплив. Торгівля зразками таких видів має бути особливо суворо регульована
з тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у виняткових випадках»;
Додаток II (2) включає: «а) всі види, які на даний час не обов’язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть
опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою уникнення такого
використання, що несумісне з їхнім виживанням; та b) які мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею
зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений ефективний контроль».

Як видно із таблиці 7.12, представники весняного орнітокомплексу в районі Дністровської ВЕС
входять до 6 природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено до Бернської конвенції (30
видів з 31, або 96,8%), з яких 16 видів – підлягають особливій охороні, 14 видів – підлягають охороні.
Ситуація з включеністю до Боннської конвенції показує: з 11 видів орнітокомплексу, які входять до
даної конвенції, 2 види відносяться до ІІ Додатку (стан існування яких є несприятливим), а 9 видів –
одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходяться під загрозою зникнення) додатків (що можливо в
рамках даного природоохоронного документу).

До Червоної книги України (2009) входять 2 види: 1 з категорією «рідкісний» та ще 1 – з
категорією «вразливий».

Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, із
31 виду, зареєстрованого нами навесні 2018 р., 29 (93,5%) мають статус «найменший ризик», вид не
може претендувати на вразливість, що знаходиться під загрозою зникнення; 1 вид має статус
«вразливий», ще 1 – «більший до загрозливого стану».

Європейський Червоний список також включає усі види з наступними категоріями: 2 (6,5%) –
«більший до загрозливого стану», 2 (6,5%) – «вразливий», 27 (87,0%) – «найменший ризик».

Окрім цього, 5 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення.

Якщо казати про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то вимальовується
наступна картина. 1 вид (3,2%) – мартин жовтоногий Larus cachinnans – входить до 2 документів.
Переважна більшість представників весняного орнітокомплексу включена до 3 списків (18 видів), до
4 документів – 7 видів (22,6%), до 5 документів – 4 види (12,9%). До того ж, був вид, який одночасно
входить до 6 охоронних актів – лунь польовий (Circus cyaneus). Видів, які б не входили до жодного
списку, або навіть лише в один список, не зареєстровано.

Більш детально розподілення представників весняного міграційного орнітокомплексу за
охоронними списками наведено в табл. 7.13-7.14.

Таблиця 7.13. Розподілення видів птахів,
зустрінутих під час весняної міграції 2018 року, за
категоріями природоохоронних списків.

Таблиця 7.14. Розподілення видів птахів,
зустрінутих під час весняної міграції 2018 р.,
за кількістю природоохоронних списків.

ЄЧС ЧКУ IUCN БОНН БЕРН CITES
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EN - РІД 1 EN - 1 - 2 16 1 -
NT 2 ЗН - NT 1 2 2 3 14 2 5
VU 2 ВР 1 VU 1 1 та 2 9
LC 27 НЦ - LC 29
∑ 31 ∑ 2 ∑ 31 ∑ 11 ∑ 30 ∑ 5

Включеність до
природоохоронних списків видів %

0 - -
1 - -
2 1 3,2
3 18 58,1
4 7 22,6
5 4 12,9
6 1 3,2

Всього 31 100

Два основних природоохоронних міжнародних правових документа, а саме Червоний список
Міжнародного Союзу охорони природи, та Європейський Червоний список дають нам інформацію не
лише про статус окремих видів птахів, а й про популяційні тренди чисельності цих видів. Так, за
версією зазначених документів стан популяцій може бути стабільним (stable), чисельність птахів
зростати (increasing), або зменшуватись (decreasing), а також стан популяцій недостатньо вивчений,
тому невідомий (unknown).

Аналізуючи за цими критеріями наш видовий список зазначимо, що згідно Європейського
Червоного списку серед зареєстрованих в межах Дністровської ВЕС птахів 10 видів мають
стабільний стан, а чисельність популяцій ще 7 видів зростає. Таким чином, 17 видів (або 54,8% від
загального) знаходяться у безпечному стані. До видів, чисельність яких в Європейському масштабі
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знижується належать 12 видів (38,7%), що, на перший погляд, суттєва частка від загального. Однак,
аналізуючи видовий склад цих decreasing-видів констатуємо, що більшість з них в масштабах
українських популяцій мають стабільно високі показники чисельності (чапля сіра – Ardea cinerea,
попелюх – Aythya ferina, боривітер звичайний – Falco tinnunculus, лиска – Fulica atra, ластівка
сільська – Hirundo rustica, шпак звичайний – Sturnus vulgaris, грак – Corvus frugilegus).

Світовий рівень охорони птахів (IUCN) до стабільних, та тих, хто збільшує чисельність
включає 17 видів (54,8%), а 11 (35,5%) видів птахів має тренд зменшення чисельності.

Модельні види
На підставі багаторічного досвіду досліджень в регіоні нами були відокремлені 30 модельних

видів (табл. 7.15), які через свої екологічні особливості (фізичні розміри, масовість, висоти прольоту,
охоронна категорія тощо) можуть опинитися в групі ризику під впливом працюючої вітрової станції.

В таблиці 7.15 наведені дані щодо чисельності зустрінутих видів з категорії «модельні», які
були зареєстровані як на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків навесні 2018 р.

Таблиця 7.15. Цільові види.

№ Вид Чисельність
ПС Маршрут Всього

1 Чапля сіра (Ardea cinerea) - 4 4
2 Лебідь-шипун (Cygnus olor) - 88 88
3 Лебідь-кликун (Cygnus сygnus) - - -
4 Гуска сіра (Anser anser) - - -
5 Гуска білолоба (Anser albifrons) - - -
6 Казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis) - - -
7 Галагаз (Tadorna tadorna) 5 22 27
8 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) 18 - 18
9 Лунь польовий (Circus cyaneus) 1 - 1
10 Лунь степовий (Circus macrourus) - - -
11 Лунь лучний (Circus pуgargus) - - -
12 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) - - -
13 Сапсан (Falco peregrinus) - - -
14 Балабан (Falco cherrug) - - -
15 Яструб малий (Accipiter nisus) 9 - 9
16 Зимняк (Buteo lаgopus) - - -
17 Канюк звичайний (Buteo buteo) 10 14 24
18 Канюк степовий (Buteo rufinus) - - -
19 Кібчик (Falco vespertinus) - - -
20 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 31 4 35
21 Підсоколик великий (Falco subbuteo) - - -
22 Журавель сірий (Grus grus) - - -
23 Турухтан (Philomachus pugnax) - 50 50
24 Мартин середземномор. (Larus melanocephalus) - - -
25 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 19 105 124
26 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 46 212 258
27 Припутень (Columba palumbus) - - -
28 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 283 133 416
29 Грак (Corvus frugilegus) 176 86 262
30 Ворона сіра (Corvus cornix) 33 18 51

Всього 631 736 1367

Примітка: – види Червоної книги України.

Аналізуючи дані з таблиці 7.15 бачимо, що з 30 модельних видів, зустрічались 14, або 46,7% від
загального числа. Домінували шпак (Sturnus vulgaris) – 416 ос., грак (Corvus frugilegus) – 262 ос.,
мартин звичайний (Larus ridibundus) – 258 ос. та мартин жовтоногий (Larus cachinnans) – 124 ос. З
видів птахів, які є фігурантами Червоної книги України та даного списку, під час спостережень
навесні 2018 р. реєстрували 1 вид: лунь польовий (Circus cyaneus) – 1 ос.
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7.3 Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної території
ВЕС, під час весняної міграції птахів за міжнародними стандартами

Для розуміння можливого впливу ВЕС на птахів до розрахунку в першу чергу потрапили види,
яких ми спостерігали у польоті на небезпечних висотах (понад 50 м та до 200 м). В таку групу
потрапили 3 види, загальною чисельністю у 17 ос., або 0,83% від загальної кількості мігрантів (табл.
7.16).

Таблиця 7.16. Характеристика видів, зареєстрованих на небезпечних висотах.

Вид Дата ПС N Тип польоту Н ТНриз, сек ∑ТНриз, сек
Circus aeruginosus 24.03.2018 1 1 кормовий 60 61 61
Buteo buteo 24.03.2018 1 1 транзитний 55 30 30
Circus aeruginosus 26.03.2018 1 1 транзитний 60 19 19
Buteo buteo 21.04.2018 1 1 транзитний 55 46 46
Buteo buteo 22.04.2018 1 1 транзитний 55 38 38
Circus aeruginosus 24.03.2018 2 1 транзитний 60 35 35
Larus ridibundus 25.03.2017 2 7 транзитний 60 26 182
Buteo buteo 26.03.2018 2 1 транзитний 55 49 49
Circus aeruginosus 21.04.2018 2 1 транзитний 60 45 45
Buteo buteo 26.03.2018 3 1 транзитний 60 50 50
Buteo buteo 22.04.2018 3 1 кормовий 55 36 36

Всього 17 435 591

Оцінка проведена з використанням моделі Шотландського Фонду Природньої Спадщини (див.
https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-
renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds щодо деталей стосовно методики і
самої моделі).

Аналізуючи отримані дані, констатуємо, що через таку невисоку чисельність птахів у
потенційно-небезпечній висотній зоні, вплив на весняних мігрантів з боку проектованої ВЕС
мінімальний.

1. Впливи, обумовлені будівництвом.

1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть
перевищувати припустимі норми завдяки відсутності стаціонарних джерел забруднення та короткому
періоду будівельних робіт. Негативний вплив на мігруючих птахів відсутній.

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Фактор відлякування шумом практично
відсутній, завдяки  відсутності на території площадки ВЕС значних за чисельністю міграційних
скупчень. Кормові мігранти мобільно переміщуються проектною територією і мають значні площі
альтернативних кормових ділянок поза нею. В прилеглих зонах є більші джерела шуму
(сільськогосподарська техніка, місцеві автомобільні дороги). Крім цього, у птахів, які обліковані на
площадці ВЕС, кормові території більш пов’язані із сівозмінами, ніж з проектними роботами.

Відлякування візуальними ефектами не є загрозливим, тому вплив цих факторів
характеризується на птахів як низький. На наш погляд, дія цього фактору на період міграцій буде
зменшувати ризики щодо негативного впливу ВЕС на птахів.

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри
площадки Дністровської ВЕС досить великі, що дозволить птахам безперешкодно оминати робочі
майданчики з розташованим на них обладнанням в період будівництва. Територія, яка буде зайнята
під час будівництва робочими майданчиками та обладнанням, складає приблизно 0,4 % від загальної
площі площадки ВЕС. Крім того, незначна щільність розміщення робочих майданчиків та обладнання
не перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу площадки ВЕС і
значні відстані між вітроагрегатами. Як показали власні спостереження на вже працюючих ВЕС у
Запорізькій та Херсонський областях, птахи швидко звикають до побудованих ВЕС. Тому даний
негативний вплив в період будівництва на мігруючих птахів низький, а в період експлуатації ВЕС він
відсутній.

1d – втрата місць розмноження. Негативний вплив на транзитних мігруючих птахів
відсутній, а для кормових мігрантів він низький. Для тих видів, які по закінченню міграції

https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds
https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds
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залишаються для гніздування в межах Дністровської ВЕС, втрата місць розмноження не є суттєвою.
Низька щільність гніздування птахів, незначний видовий склад дасть можливість без перешкод
обирати місця гніздування на вже побудованій площадці ВЕС. Незначна втрата місць гніздування
через будівництво ВЕС, носитиме не суцільний, а мозаїчний характер, залишаючи більшу частину
території ВЕС для вільного вибору місць для гніздування. Крім того, більшість облікованих на
гніздуванні видів є звичайними та широко поширеними в регіоні, з високою їх чисельністю.
Негативний вплив даного фактору оцінюється як низький.

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. Навесні 2018 р. на проектній
території були зареєстровані 2 рідкісних види птахів (лунь польовий – Circus cyaneus та кулик-сорока
– Haematopus ostralegus).

Можливість зустрічей рідкісних видів є доволі малою. При реєстрації видів на території
площадки ВЕС, негативні впливи на них з боку ВЕС дуже низькі. Це пов’язано з тим, що хижі птахи
добре орієнтуються на прольоті відносно існуючих на прилеглих територіях опор електричних мереж,
інших висотних споруд і не характеризуються міграційними переміщеннями вночі. Інші рідкісні види,
які можуть бути зустрінуті на проектній території, прив’язані здебільшого до коловодних біотопів, у
межах яких проходять основні їх транзитні переміщення та кормові міграції. Негативний вплив з боку
ВЕС оцінюється як низький.

2. Впливи, обумовлені обладнанням.

2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія
площадки ВЕС представлена виключно антропогенними типами біотопів (сільськогосподарські
угіддя, лісосмуги), то створення незначної за площею інфраструктури території площадки ВЕС не
буде загрозливим для скупчень та кормових переміщень птахів, оскільки більша частина території
ВЕС залишиться без змін.

Аналіз польових досліджень вказує на відсутність даних про значні міграційні скупчення
птахів та міграційні зупинки в межах площадки ВЕС. Щодо кормових мігрантів, то обліковані види
характеризуються широким їх поширенням та спроможністю без перешкод маневрувати територією.
Негативний вплив на мігруючих птахів низький.

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для мігруючих птахів
вертикальні конструкції є сигналом для короткочасної зміни курсу, а велика площа вітропарку
дозволить зробити це без перешкод. Крім того, незначна щільність розміщення обладнання не
перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу ВЕС і значні відстані
між вітроагрегатами. Поруч з площадками проходять потужні лінії електричних мереж. Спеціальні
спостереження не виявили негативного впливу на мігруючих птахів як з боку вертикальних
конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти). Негативний вплив на мігруючих птахів
оцінюється як низький.

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Технічні характеристики вітроагрегатів
створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять в інтервалі 51-150 м.

Більшість зареєстрованихпід час точкових та маршрутних обліків на весняній міграції 2018 р.
птахів (2045 ос., або 99,17%), використовували висоти до 50 м. За період спостережень на проектній
території навесні 2018 року у висотному інтервалі 51-150 м, який може бути загрозливим для
перельотів територією Дністровської ВЕС, обліковано лише 17 ос. птахів (0,83%) (рис. 7.4).

Тобто, якщо якась частка міграційних зграй, або поодинокі особини, і потрапляє в небезпечні
висотні інтервали, то ймовірність таких випадків та чисельність птахів є вкрай низькими. Багаторічні
спостереження за транзитним прольотом птахів (гуси, качки, журавлі тощо) свідчать про традиційні
висоти у 150-200 і більше метрів. Птахи при цьому не зупиняються безпосередньо в межах
Дністровської ВЕС.

Виходячи з сумарного аналізу висот міграцій, можливо констатувати, що вони не є
загрозливими для птахів і вплив ВЕС на останніх оцінюється як низький.

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку.

3а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла.
Технічні характеристики вітроагрегатів потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху

ротора для мігруючих птахів, які летять на висотах 51-150 м. Аналіз досліджень показує, що цей
висотний інтервал навесні 2018 року в межах площадки ВЕС майже не використовувався. За нашими
спостереженнями на вже працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактору на птахів в період
міграцій. Таким чином, негативні впливи внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків
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світла оцінюється як низькі, а для більшості птахів, які перебувають на площадці Дністровської ВЕС,
відсутні.

3b – додаткове освоєння територій. Дія цього фактору можлива лише для птахів, які
гніздяться в межах площадки. Для мігруючих птахів негативний вплив відсутній. Слід враховувати,
що в порівнянні з впливами від ВЕС, сільськогосподарські роботи протягом року значно вище.

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. Відсоток птахів, які мігрують вночі є
незначним. А невеликі за видовим різноманіттям транзитні мігранти не відчуватимуть нічного
освітлення в межах площадки завдяки освітленню прилеглих селищ. Вплив даного фактору
оцінюється як дуже низький.

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за
міграцією навесні 2018 року, а саме таких важливих аспектів як загальна чисельність птахів, динаміка
інтенсивності прольоту, характеристика висоти та напрямків міграції, добова активність,
констатуємо, що негативний вплив на мігрантів був дуже низький. Крім того, власні спостереження
під час експлуатації першої та другої черг вже побудованої Ботієвської ВЕС, не виявили фактів
зіткнення птахів з вітроенегретичними установками.

Таким чином, навесні 2018 р. на проектованій Дністровській ВЕС облікований 31 видів птахів
чисельністю 3325 ос. Частина з них (17 видів, 1529 ос., або 46,0%) спостерігалася в межах визначених
трьох пунктів спостережень (ПС), інша частина – 28 видів, 1796 ос., 54,0% – під час маршрутних
обліків. Територією вітропарку здійснювали міграційні переміщення 2062 ос., більша частина з яких
(2045 ос., або 99,17%), використовувала безпечні висоти до 50 м. Лише 17 ос. (0,83%) займали
інтервал обертання вітроколеса, що підчас сезонних міграцій є звичною картиною для даної
території. Найбільш поширеними напрямками прольоту були північні (північ, північний схід та
північний захід), якими летіли 49,62% мігрантів, також 15,03% птахів обирали південний напрямок,
що пов’язано з кормовими перельотами горобцеподібних птахів (здебільшого, шпака та грака)
агроценозами площадки ВЕС.

Серед зареєстрованих птахів було тільки 2 представники Червоної книги України – лунь
польовий – Circus cyaneus та кулик-сорока – Haematopus ostralegus, яких ми спостерігали в кількості
2 ос. Рідкісні птахи обирали безпечні висоти прольоту.

В цілому, можна констатувати низький вплив проектованого вітропарку на птахів під час
весняної міграції 2018 р.
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РОЗДІЛ 8 МОНІТОРИНГ ГНІЗДОВОГО ОРНІТОКОМПЛЕКСУ В МЕЖАХ
ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ

8.1 Дослідження стану гніздових орнітокомплексів за рекомендаціями Шотландського
Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage)

Основними завданнями спостережень були вивчення видового складу птахів, їх чисельності,
аналіз таксономічного поділу всього орнітокомплексу, фіксація напрямів прольоту та висот
переміщення пташиних зграй. Важливим також були окремі дослідження птахів, що є фігурантами
Червоної книги України, або рідкісними для регіону, а також розподілення гніздової орнітофауни за
природоохоронними документами.

Погодні умови.
Для розуміння загальних погодно-кліматичних тенденцій, які панували в регіоні досліджень у

лютому, та з метою отримання точної інформації про такі явища, як напрям и сила вітру, вологість,
мінімальні та максимальні температури повітря, опади, ми скористалися даними з Інтернет джерел,
які знаходяться у вільному доступі (Метеорологический архив Семёновка, доступ –
https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/semenivka_Украина_694625?fcstlength=1m&year=2018).

Детальна характеристика погодних явищ представлена на рис. 8.1. Аналізуючи отриману
інформацію констатуємо, що протягом спостережень всі показники погоди були традиційними для
цього періоду. Негативного впливу погодних умов на момент проведення орнітологічних
спостережень не було. Вітер переважно південний, 5-8 м/сек. Під час проведення обліків невеликі
опади були тільки 14 травня. На період проведення досліджень 13-18 травня 2018 р. температура
повітря була сприятливою для активності птахів.

Рис. 8.1. Погодні умови травня 2018 р. по метеостанції Семенівка, Одеська обл.

Результати досліджень на пунктах спостережень у травні 2018 р.
Спостереження були проведені 13-18 травня 2018 р. Загальна тривалість – 36 годин (на кожен

ПС).
Однією із важливих задач таких спостережень є фіксація птахів у трьох висотних категоріях:

нижче ротора (поза зоною ризику), на висоті ротора, що обертається (зона ризику) та вище рухомого
вітроколеса (теж поза зоною ризику). Спостереження в гніздовий період 2018 року показали, що всі
мігруючі птахи обирали зону нижче ротора (табл. 8.1.-8.3).

https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/Приморськ_Украина_701404?fcstlength=1m&year=2017&month=10
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Таблиця 8.1. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №1 (ПС-1).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До ротора
Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище ротора

Загальний час
польоту
на висоті
ризику,
N * sec

13.05.2018
1 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 С транзитний 10 570 32 32 0 0 0
2 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 ПнЗ кормовий 15 870 48 48 0 0 0
3 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 5 Пд кормовий 10 240 13 13 0 0 0
4 Columba palumbus 08.00-11.00 1 2 ПнЗ транзитний 5 330 18 18 0 0 0
5 Tadorna tadorna 08.00-11.00 1 2 З кормовий 15 640 35 35 0 0 0
6 Turdus merula 08.00-11.00 1 1 C кормовий 5 230 13 13 0 0 0
7 Chloris chloris 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 3 290 16 16 0 0 0

13.05.2018
1 Streptopelia turtur 14.00-17.00 1 2 Пн кормовий 3 565 31 31 0 0 0
2 Hirundo rustica 14.00-17.00 1 5 ПнС транзитний 5 1000 55 55 0 0 0
3 Pica pica 14.00-17.00 1 2 ПнЗ кормовий 10 870 48 48 0 0 0
4 Sylvia communis 14.00-17.00 1 1 С кормовий 5 315 17 17 0 0 0
5 Corvus cornix 14.00-17.00 1 1 Пн кормовий 10 310 17 17 0 0 0
6 Larus cachinnans 14.00-17.00 1 5 ПдС транзитний 15 760 42 42 0 0 0
7 Coracias garrulus 14.00-17.00 1 2 ПнЗ кормовий 5 853 47 47 0 0 0

14.05.2018
1 Luscinia megarhynchos 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 5 220 12 12 0 0 0
2 Garrulus glandarius 08.00-11.00 1 2 Пн транзитний 10 720 40 40 0 0 0
3 Buteo buteo 08.00-11.00 1 1 З транзитний 20 540 30 30 0 0 0
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 2 Пн транзитний 15 530 29 29 0 0 0
5 Perdix perdix 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 3 80 4 4 0 0 0
6 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 ПнС транзитний 10 530 29 29 0 0 0
7 Streptopelia turtur 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 5 330 18 18 0 0 0
8 Sylvia borin 08.00-11.00 1 1 ПдС кормовий 3 330 18 18 0 0 0

14.05.2018
1 Corvus frugilegus 14.00-17.00 1 5 З транзитний 10 1120 62 62 0 0 0
2 Columba palumbus 14.00-17.00 1 2 З кормовий 5 440 24 24 0 0 0
3 Falco vespertinus 14.00-17.00 1 1 ПнЗ кормовий 10 880 49 49 0 0 0
4 Upupa epops 14.00-17.00 1 2 ПнС кормовий 5 210 12 12 0 0 0
5 Pica pica 14.00-17.00 1 1 ПдС кормовий 5 370 20 20 0 0 0
6 Sylvia borin 14.00-17.00 1 1 Пн кормовий 3 240 13 13 0 0 0

15.05.2018
1 Streptopelia turtur 08.00-11.00 1 2 ПдС транзитний 5 330 18 18 0 0 0
2 Coracias garrulus 08.00-11.00 1 1 ПнС транзитний 5 1180 65 65 0 0 0
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3 Emberiza citrinella 08.00-11.00 1 2 С кормовий 5 350 19 19 0 0 0
4 Larus cachinnans 08.00-11.00 1 2 ПнС транзитний 15 1080 60 60 0 0 0
5 Pica pica 08.00-11.00 1 1 ПдЗ транзитний 5 820 45 45 0 0 0
6 Upupa epops 08.00-11.00 1 1 ПдЗ кормовий 5 430 24 24 0 0 0
7 Saxicola rubetra 08.00-11.00 1 1 С кормовий 3 190 11 11 0 0 0
8 Turdus merula 08.00-11.00 1 2 Пд кормовий 3 300 17 17 0 0 0

15.05.2018
1 Falco tinnunculus 14.30-17.30 1 1 Пн кормовий 10 420 23 23 0 0 0
2 Tadorna tadorna 14.30-17.30 1 5 З транзитний 15 890 49 49 0 0 0
3 Hirundo rustica 14.30-17.30 1 4 Пд кормовий 5 830 46 46 0 0 0
4 Pica pica 14.30-17.30 1 1 Пд транзитний 5 270 15 15 0 0 0
5 Emberiza citrinella 14.30-17.30 1 1 Пн кормовий 3 70 4 4 0 0 0
6 Merops apiaster 14.30-17.30 1 6 ПнЗ транзитний 25 980 54 54 0 0 0
7 Chloris chloris 14.30-17.30 1 2 Пн кормовий 3 245 14 14 0 0 0

16.05.2018
1 Falco vespertinus 08.00-11.00 1 2 ПнЗ кормовий 10 1000 55 55 0 0 0
2 Chloris chloris 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 3 200 11 11 0 0 0
3 Passerinae spp. 08.00-11.00 1 12 Пн транзитний 5 710 39 39 0 0 0
4 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 2 ПнС кормовий 3 480 27 27 0 0 0
5 Lanius minor 08.00-11.00 1 2 ПдС кормовий 3 100 6 6 0 0 0
6 Turdus merula 08.00-11.00 1 1 ПдС кормовий 3 110 6 6 0 0 0
7 Saxicola rubetra 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 3 100 6 6 0 0 0
8 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 З кормовий 10 480 27 27 0 0 0
9 Corvus cornix 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 15 800 44 44 0 0 0

16.05.2018
1 Sylvia borin 14.00-17.00 1 1 Пн кормовий 3 220 12 12 0 0 0
2 Motacilla flava 14.00-17.00 1 2 Пд транзитний 3 110 6 6 0 0 0
3 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 ПдС кормовий 15 300 17 17 0 0 0
4 Hirundo rustica 14.00-17.00 1 4 З транзитний 5 1290 71 71 0 0 0
5 Pica pica 14.00-17.00 1 2 Пд кормовий 5 190 11 11 0 0 0
6 Phasianus colchicus 14.00-17.00 1 1 З кормовий 2 100 6 6 0 0 0
7 Turdus merula 14.00-17.00 1 2 ПнЗ кормовий 2 288 16 16 0 0 0

17.05.2018
1 Streptopelia turtur 08.00-11.00 1 2 ПдС кормовий 5 620 34 34 0 0 0
2 Chloris chloris 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 3 180 10 10 0 0 0
3 Passerinae spp. 08.00-11.00 1 8 ПнС транзитний 5 1050 58 58 0 0 0
4 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 4 ПдС транзитний 5 1100 61 61 0 0 0
5 Upupa epops 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 3 350 19 19 0 0 0
6 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 З транзитний 15 520 29 29 0 0 0
7 Coracias garrulus 08.00-11.00 1 1 ПдС кормовий 10 1200 66 66 0 0 0
8 Passerinae spp. 08.00-11.00 1 7 З транзитний 5 360 20 20 0 0 0
9 Motacilla flava 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 2 250 14 14 0 0 0
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17.05.2018
1 Oenanthe oenanthe 14.00-17.00 1 2 Пн кормовий 2 125 7 7 0 0 0
2 Passerinae spp. 14.00-17.00 1 12 Пн транзитний 5 270 15 15 0 0 0
3 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 1 4 Пн кормовий 5 400 22 22 0 0 0
4 Upupa epops 14.00-17.00 1 1 ПдЗ кормовий 3 400 22 22 0 0 0
5 Corvus frugilegus 14.00-17.00 1 2 Пд кормовий 10 230 13 13 0 0 0
6 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 ПнЗ транзитний 10 750 42 42 0 0 0
7 Coracias garrulus 14.00-17.00 1 1 ПнЗ кормовий 5 315 17 17 0 0 0
8 Pica pica 14.00-17.00 1 2 Пд кормовий 5 340 19 19 0 0 0

18.05.2018
1 Sylvia communis 08.00-11.00 1 1 с кормовий 3 160 9 9 0 0 0
2 Falco vespertinus 08.00-11.00 1 2 Пд транзитний 5 400 22 22 0 0 0
3 Tadorna tadorna 08.00-11.00 1 3 ПдС транзитний 15 800 44 44 0 0 0
4 Perdix perdix 08.00-11.00 1 2 С кормовий 3 110 6 6 0 0 0
5 Passer montanus 08.00-11.00 1 6 ПдС кормовий 3 490 27 27 0 0 0
6 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 ПдС транзитний 5 320 18 18 0 0 0
7 Passer montanus 08.00-11.00 1 6 Пд кормовий 5 270 15 15 0 0 0
8 Streptopelia turtur 08.00-11.00 1 2 ПнЗ транзитний 5 250 14 14 0 0 0

18.05.2018
1 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 1 4 ПнС кормовий 3 180 10 10 0 0 0
2 Lanius collurio 14.00-17.00 1 1 Пд кормовий 3 180 10 10 0 0 0
3 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 З транзитний 15 970 54 54 0 0 0
4 Emberiza citrinella 14.00-17.00 1 1 Пн кормовий 2 340 19 19 0 0 0
5 Corvus frugilegus 14.00-17.00 1 6 ПдС транзитний 5 750 42 42 0 0 0
6 Hirundo rustica 14.00-17.00 1 2 ПдС транзитний 5 900 50 50 0 0 0
7 Upupa epops 14.00-17.00 1 1 ПдС кормовий 3 420 23 23 0 0 0
8 Garrulus glandarius 14.00-17.00 1 2 ПнЗ транзитний 10 460 25 25 0 0 0
9 Buteo buteo 14.00-17.00 1 1 ПдС кормовий 25 1100 61 61 0 0 0

Таблиця 8.2. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №2 (ПС-2).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До ротора
Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище ротора

Загальний час
польоту
на висоті
ризику,
N * sec

13.05.2018
1 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 10 290 16 16 0 0 0
2 Pica pica 08.00-11.00 2 1 ПдЗ кормовий 5 500 28 28 0 0 0
3 Columba palumbus 08.00-11.00 2 2 ПнЗ транзитний 10 580 32 32 0 0 0
4 Chloris chloris 08.00-11.00 2 3 ПдЗ кормовий 3 640 35 35 0 0 0
5 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 2 ПдЗ кормовий 5 1370 76 76 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 5 ПнЗ кормовий 5 590 33 33 0 0 0
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13.05.2018
1 Oenanthe oenanthe 14.00-17.00 2 1 ПдЗ кормовий 2 300 17 17 0 0 0
2 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 1 ПдС транзитний 5 550 30 30 0 0 0
3 Motacilla flava 14.00-17.00 2 2 ПдЗ кормовий 2 350 19 19 0 0 0
4 Pica pica 14.00-17.00 2 2 ПдС транзитний 3 730 40 40 0 0 0
5 Upupa epops 14.00-17.00 2 2 ПдС кормовий 3 350 19 19 0 0 0
6 Fringilla coelebs 14.00-17.00 2 1 ПдС кормовий 2 530 29 29 0 0 0
7 Corvus corax 14.00-17.00 2 2 С транзитний 10 950 53 53 0 0 0

14.05.2018
1 Corvus monedula 07.30-10.30 2 3 ПнС кормовий 10 750 42 42 0 0 0
2 Galerida cristata 07.30-10.30 2 2 ПдС кормовий 2 170 9 9 0 0 0
3 Streptopelia decaocto 07.30-10.30 2 2 ПдС кормовий 5 270 15 15 0 0 0
4 Sturnus vulgaris 07.30-10.30 2 3 ПдС кормовий 5 1480 82 82 0 0 0
5 Columba palumbus 07.30-10.30 2 2 ПдС кормовий 5 600 33 33 0 0 0
6 Larus cachinnans 07.30-10.30 2 5 З транзитний 15 1800 100 100 0 0 0
7 Corvus monedula 07.30-10.30 2 2 ПдС кормовий 5 1500 83 83 0 0 0

14.05.2018
1 Larus ridibundus 14.00-17.00 2 2 ПдЗ кормовий 15 700 39 39 0 0 0
2 Passer montanus 14.00-17.00 2 6 ПдС кормовий 5 250 14 14 0 0 0
3 Corvus cornix 14.00-17.00 2 2 Пд транзитний 10 450 25 25 0 0 0
4 Pica pica 14.00-17.00 2 1 З кормовий 5 540 30 30 0 0 0
5 Motocilla alba 14.00-17.00 2 2 С кормовий 2 200 11 11 0 0 0
6 Chloris chloris 14.00-17.00 2 1 Пд кормовий 3 380 21 21 0 0 0
7 Larus ridibundus 14.00-17.00 2 7 ПнС транзитний 15 1500 83 83 0 0 0

15.05.2018
1 Alauda arvensis 08.00-11.00 2 4 ПнЗ кормовий 5 230 13 13 0 0 0
2 Motacilla flava 08.00-11.00 2 2 ПнС транзитний 2 150 8 8 0 0 0
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 С кормовий 10 900 50 50 0 0 0
4 Hirundo rustica 08.00-11.00 2 6 Пн кормовий 5 850 47 47 0 0 0
5 Circus aeruginosus 08.00-11.00 2 1 З транзитний 5 620 34 34 0 0 0
6 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 2 350 19 19 0 0 0
7 Hirundo rustica 08.00-11.00 2 5 ПнС транзитний 5 950 53 53 0 0 0
8 Cygnus olor 08.00-11.00 2 3 ПдЗ транзитний 20 1670 92 92 0 0 0

15.05.2018
1 Buteo buteo 13.30-16.30 2 2 ПнЗ транзитний 20 980 54 54 0 0 0
2 Carduelis carduelis 13.30-16.30 2 3 ПдС кормовий 3 480 27 27 0 0 0
3 Columba palumbus 13.30-16.30 2 2 Пд транзитний 5 700 39 39 0 0 0
4 Tadorna tadorna 13.30-16.30 2 2 ПдЗ транзитний 15 1740 96 96 0 0 0
5 Passerinae spp. 13.30-16.30 2 7 ПдЗ транзитний 3 660 37 37 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 13.30-16.30 2 5 ПдС кормовий 5 530 29 29 0 0 0

16.05.2018
1 Hirundo rustica 08.00-11.00 2 2 С кормовий 5 1400 78 78 0 0 0
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2 Parus major 08.00-11.00 2 2 С кормовий 3 250 14 14 0 0 0
3 Lanius minor 08.00-11.00 2 1 ПдС кормовий 5 420 23 23 0 0 0
4 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 3 З транзитний 10 860 48 48 0 0 0
5 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 4 З транзитний 10 1100 61 61 0 0 0
6 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 3 З транзитний 10 650 36 36 0 0 0
7 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 Пд транзитний 10 490 27 27 0 0 0
8 Passer montanus 08.00-11.00 2 6 ПдЗ кормовий 5 860 48 48 0 0 0

16.05.2018
1 Columba palumbus 14.00-17.00 2 2 З транзитний 5 1060 59 59 0 0 0
2 Lanius minor 14.00-17.00 2 1 ПдС кормовий 3 280 16 16 0 0 0
3 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 2 ПдС транзитний 10 760 42 42 0 0 0
4 Corvus cornix 14.00-17.00 2 1 З транзитний 10 820 45 45 0 0 0
5 Alauda arvensis 14.00-17.00 2 2 Пд кормовий 2 400 22 22 0 0 0
6 Tadorna tadorna 14.00-17.00 2 2 ПдЗ транзитний 20 1650 91 91 0 0 0
7 Larus cachinnans 14.00-17.00 2 5 З транзитний 15 1800 100 100 0 0 0

17.05.2018
1 Pica pica 08.00-11.00 2 2 ПнЗ кормовий 5 440 24 24 0 0 0
2 Hirundo rustica 08.00-11.00 2 2 ПнС кормовий 5 1480 82 82 0 0 0
3 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 5 ПнС кормовий 10 930 52 52 0 0 0
4 Upupa epops 08.00-11.00 2 2 ПнЗ кормовий 3 660 37 37 0 0 0
5 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 2 С кормовий 5 730 40 40 0 0 0
6 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 5 450 25 25 0 0 0
7 Alauda arvensis 08.00-11.00 2 3 С кормовий 10 250 14 14 0 0 0
8 Tadorna tadorna 08.00-11.00 2 4 ПдЗ транзитний 20 1700 94 94 0 0 0

17.05.2018
1 Falco vespertinus 14.00-17.00 2 1 ПдС кормовий 15 680 38 38 0 0 0
2 Chloris chloris 14.00-17.00 2 1 Пд кормовий 3 320 18 18 0 0 0
3 Passerinae spp. 14.00-17.00 2 8 С транзитний 3 1150 64 64 0 0 0
4 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 2 2 З кормовий 3 990 55 55 0 0 0
5 Lanius collurio 14.00-17.00 2 1 ПдС кормовий 5 170 9 9 0 0 0
6 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 1 Пд транзитний 15 830 46 46 0 0 0
7 Emberiza citrinella 14.00-17.00 2 1 ПдЗ кормовий 2 150 8 8 0 0 0
8 Larus ridibundus 14.00-17.00 2 5 ПнС транзитний 15 880 49 49 0 0 0
9 Fringilla coelebs 14.00-17.00 2 2 Пн кормовий 3 650 36 36 0 0 0

18.05.2018
1 Streptopelia turtur 08.00-11.00 2 1 ПнЗ кормовий 5 600 33 33 0 0 0
2 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 ПдС транзитний 10 600 33 33 0 0 0
3 Passerinae spp. 08.00-11.00 2 8 ПдС кормовий 5 600 33 33 0 0 0
4 Upupa epops 08.00-11.00 2 1 ПдС кормовий 3 200 11 11 0 0 0
5 Larus cachinnans 08.00-11.00 2 7 ПнС транзитний 20 780 43 43 0 0 0
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 4 С кормовий 5 1350 75 75 0 0 0
7 Pica pica 08.00-11.00 2 2 З кормовий 10 1350 75 75 0 0 0
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8 Emberiza calandra 08.00-11.00 2 1 Пн кормовий 3 80 4 4 0 0 0
9 Alauda arvensis 08.00-11.00 2 2 ПдС кормовий 3 80 4 4 0 0 0

18.05.2018
1 Columba palumbus 14.00-17.00 2 2 ПдС транзитний 5 500 28 28 0 0 0
2 Merops apiaster 14.00-17.00 2 3 ПдЗ транзитний 20 1730 96 96 0 0 0
3 Dendrocopos major 14.00-17.00 2 1 Пд кормовий 5 80 4 4 0 0 0
4 Lanius collurio 14.00-17.00 2 1 Пд кормовий 3 200 11 11 0 0 0
5 Streptopelia decaocto 14.00-17.00 2 1 Пд транзитний 5 600 33 33 0 0 0
6 Larus ridibundus 14.00-17.00 2 7 З транзитний 20 1900 105 105 0 0 0
7 Pica pica 14.00-17.00 2 1 ПдЗ транзитний 10 580 32 32 0 0 0
8 Parus major 14.00-17.00 2 2 Пд кормовий 3 300 17 17 0 0 0
9 Oriolus oriolus 14.00-17.00 2 1 Пд транзитний 10 650 36 36 0 0 0

Таблиця 8.3. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №3 (ПС-3).

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/
вік птаха H L

Загальна
тривалість
польоту,
сек.

До ротора
Тривалість
польоту
на висоті
ризику, сек.

Вище ротора
Загальний час

польоту
на висоті
ризику,
N * sec

13.05.2017
1 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 6 Пн транзитний 20 1060 59 59 0 0 0
2 Streptopelia turtur 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 5 650 36 36 0 0 0
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 С транзитний 10 510 28 28 0 0 0
4 Passerinae spp. 08.00-11.00 3 8 ПдС кормовий 5 770 43 43 0 0 0
5 Upupa epops 08.00-11.00 3 1 Пд кормовий 3 330 18 18 0 0 0
6 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 3 Пд транзитний 15 970 54 54 0 0 0
7 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 5 Пн кормовий 5 480 27 27 0 0 0
8 Pica pica 08.00-11.00 3 1 ПдС кормовий 5 580 32 32 0 0 0

13.05.2017
1 Columba palumbus 14.00-17.00 3 2 Пн транзитний 5 340 19 19 0 0 0
2 Chloris chloris 14.00-17.00 3 2 С кормовий 3 400 22 22 0 0 0
3 Corvus frugilegus 14.00-17.00 3 3 Пд кормовий 10 750 42 42 0 0 0
4 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 3 4 ПдЗ кормовий 10 910 50 50 0 0 0
5 Passer montanus 14.00-17.00 3 7 ПнС кормовий 3 280 16 16 0 0 0
6 Lanius minor 14.00-17.00 3 1 ПнС кормовий 3 190 11 11 0 0 0

14.05.2017
1 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 2 280 16 16 0 0 0
2 Hirundo rustica 08.00-11.00 3 3 С транзитний 2 470 26 26 0 0 0
3 Coracias garrulus 08.00-11.00 3 1 Пд транзитний 5 900 50 50 0 0 0
4 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 4 Пн транзитний 4 910 50 50 0 0 0
5 Columba palumbus 08.00-11.00 3 1 С транзитний 5 690 38 38 0 0 0
6 Passerinae spp. 08.00-11.00 3 4 ПдС транзитний 6 1330 74 74 0 0 0
7 Falco vespertinus 08.00-11.00 3 1 ПнЗ транзитний 10 1100 61 61 0 0 0
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8 Lanius minor 08.00-11.00 3 2 ПнС кормовий 3 200 11 11 0 0 0
9 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 8 Пд транзитний 5 440 24 24 0 0 0
10 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 С транзитний 5 480 27 27 0 0 0

14.05.2017
1 Alauda arvensis 14.00-17.00 3 3 ПдЗ кормовий 3 120 7 7 0 0 0
2 Columba palumbus 14.00-17.00 3 1 С транзитний 5 310 17 17 0 0 0
3 Upupa epops 14.00-17.00 3 1 Пд кормовий 2 350 19 19 0 0 0
4 Phalacrocorax carbo 14.00-17.00 3 2 ПдЗ транзитний 20 900 50 50 0 0 0
5 Oenanthe oenanthe 14.00-17.00 3 2 ПнС кормовий 2 90 5 5 0 0 0
6 Passerinae spp. 14.00-17.00 3 7 ПдЗ транзитний 5 520 29 29 0 0 0
7 Larus cachinnans 14.00-17.00 3 5 Пд транзитний 10 960 53 53 0 0 0
8 Luscinia megarhynchos 14.00-17.00 3 2 ПнС кормовий 2 160 9 9 0 0 0

15.05.2017
1 Sylvia communis 07.30-10.30 3 1 ПдС кормовий 5 360 20 20 0 0 0
2 Saxicola rubetra 07.30-10.30 3 1 Пд кормовий 2 270 15 15 0 0 0
3 Pica pica 07.30-10.30 3 1 ПнЗ кормовий 5 330 18 18 0 0 0
4 Dendrocopos major 07.30-10.30 3 1 ПдС кормовий 5 1300 72 72 0 0 0
5 Hirundo rustica 07.30-10.30 3 4 Пд транзитний 5 1000 55 55 0 0 0
6 Emberiza citrinella 07.30-10.30 3 1 ПнС кормовий 3 180 10 10 0 0 0
7 Corvus frugilegus 07.30-10.30 3 5 ПдЗ транзитний 15 860 48 48 0 0 0
8 Alauda arvensis 07.30-10.30 3 3 С кормовий 2 270 15 15 0 0 0

15.05.2017
1 Falco tinnunculus 13.30-16.30 3 2 ПдЗ транзитний 10 570 32 32 0 0 0
2 Coracias garrulus 13.30-16.30 3 1 ПдЗ кормовий 5 850 47 47 0 0 0
3 Passerinae spp. 13.30-16.30 3 7 ПдЗ транзитний 5 720 40 40 0 0 0
4 Falco tinnunculus 13.30-16.30 3 1 С транзитний 5 390 22 22 0 0 0
5 Passer montanus 13.30-16.30 3 5 Пн кормовий 3 270 15 15 0 0 0
6 Coracias garrulus 13.30-16.30 3 2 Пд транзитний 10 730 40 40 0 0 0
7 Hirundo rustica 13.30-16.30 3 4 С транзитний 5 700 39 39 0 0 0
8 Larus cachinnans 13.30-16.30 3 3 Пд транзитний 10 900 50 50 0 0 0
9 Motacilla flava 13.30-16.30 3 1 Пн кормовий 2 690 38 38 0 0 0

16.05.2017
1 Streptopelia turtur 08.11-11.00 2 2 ПнЗ кормовий 5 600 33 33 0 0 0
2 Chloris chloris 08.00-11.00 2 2 ПнС кормовий 3 280 16 16 0 0 0
3 Alauda arvensis 08.00-11.00 2 3 ПнЗ кормовий 3 160 9 9 0 0 0
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 5 900 50 50 0 0 0
5 Merops apiaster 08.00-11.00 3 2 ПдЗ транзитний 10 910 50 50 0 0 0
6 Dendrocopos major 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 5 570 32 32 0 0 0
7 Streptopelia turtur 08.00-11.00 3 2 Пд транзитний 5 470 26 26 0 0 0

16.05.2017
1 Emberiza citrinella 14.00-17.00 3 1 Пн кормовий 3 200 11 11 0 0 0
2 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 3 3 ПдС транзитний 3 1300 72 72 0 0 0
3 Passerinae spp. 14.00-17.00 3 4 ПнЗ кормовий 5 830 46 46 0 0 0
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4 Carduelis carduelis 14.00-17.00 3 4 ПнС кормовий 3 300 17 17 0 0 0
5 Coracias garrulus 14.00-17.00 3 2 Пд транзитний 3 640 35 35 0 0 0
6 Phalacrocorax carbo 14.00-17.00 3 2 Пд транзитний 15 680 38 38 0 0 0
7 Larus cachinnans 14.00-17.00 3 2 ПдС транзитний 20 1350 75 75 0 0 0
8 Pica pica 14.00-17.00 3 1 ПнС кормовий 5 920 51 51 0 0 0
9 Dendrocopos major 14.00-17.00 3 1 ПнС кормовий 3 420 23 23 0 0 0

17.05.2017
1 Corvus cornix 08.00-11.00 3 3 ПдС кормовий 10 1200 66 66 0 0 0
2 Alauda arvensis 08.00-11.00 3 3 С кормовий 3 300 17 17 0 0 0
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 ПдЗ кормовий 5 670 37 37 0 0 0
4 Pica pica 08.00-11.00 3 1 ПнЗ кормовий 5 290 16 16 0 0 0
5 Pica pica 08.00-11.00 3 3 С кормовий 5 260 14 14 0 0 0
6 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 5 Пд транзитний 10 890 49 49 0 0 0
7 Streptopelia turtur 08.00-11.00 3 2 ПнЗ кормовий 5 460 25 25 0 0 0
8 Pica pica 08.00-11.00 3 1 ПдС кормовий 5 380 21 21 0 0 0
9 Dendrocopos major 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 3 210 12 12 0 0 0

17.05.2017
1 Passerinae spp. 14.00-17.00 3 4 ПнС кормовий 5 1070 59 59 0 0 0
2 Hirundo rustica 14.00-17.00 3 6 С кормовий 5 400 22 22 0 0 0
3 Passer montanus 14.00-17.00 3 8 ПдС кормовий 3 920 51 51 0 0 0
4 Circus aeruginosus 14.00-17.00 3 1 ПдЗ транзитний 15 460 25 25 0 0 0
5 Larus cachinnans 14.00-17.00 3 5 ПдЗ транзитний 10 800 44 44 0 0 0
6 Perdix perdix 14.00-17.00 3 2 З кормовий 1 110 6 6 0 0 0

18.05.2017
1 Saxicola torquata 08.00-11.00 3 1 З кормовий 3 90 5 5 0 0 0
2 Oenanthe oenanthe 08.00-11.00 3 2 С кормовий 3 300 17 17 0 0 0
3 Chloris chloris 08.00-11.00 3 2 ПнС кормовий 5 210 12 12 0 0 0
4 Emberiza calandra 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 3 290 16 16 0 0 0
5 Phasianus colchicus 08.00-11.00 3 2 ПдС кормовий 2 280 16 16 0 0 0
6 Alauda arvensis 08.00-11.00 3 3 ПнЗ кормовий 10 150 8 8 0 0 0
7 Corvus cornix 08.00-11.00 3 3 Пн кормовий 10 1080 60 60 0 0 0
8 Pica pica 08.00-11.00 3 1 ПдЗ кормовий 5 670 37 37 0 0 0

18.05.2017
1 Corvus frugilegus 14.00-17.00 3 5 ПнС кормовий 10 900 50 50 0 0 0
2 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 3 4 ПдС кормовий 5 480 27 27 0 0 0
3 Pica pica 14.00-17.00 3 2 Пд кормовий 5 700 39 39 0 0 0
4 Oenanthe oenanthe 14.00-17.00 3 2 ПдС кормовий 2 140 8 8 0 0 0
5 Upupa epops 14.00-17.00 3 1 ПнС кормовий 5 300 17 17 0 0 0
6 Merops apiaster 14.00-17.00 3 5 ПдС транзитний 15 960 53 53 0 0 0
7 Columba palumbus 14.00-17.00 3 2 С транзитний 5 520 29 29 0 0 0
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Травень на півдні України характеризується як період активного насиджування кладок та
вигодовування пташенят, що й стало слідством доволі невеликої чисельності птахів, яких ми
зафіксували на прольоті в межах контрольних ділянок – від 107 до 135 ос. Видове різноманіття
склало 47 видів (табл. 8.4). Характеризуючи поведінку птахів в межах контрольних ділянок з точки
зору використання території констатуємо, що від 32,5 до 62,4% усіх зареєстрованих птахів пролетіли
транзитом, тобто, загалом, більше половини птахів (53,17%) здійснювали добові кормові
переміщення проектною територією.

Загальна чисельність 47 видів птахів, яких зафіксовано в межах трьох пунктів спостережень у
травні, склала 709 ос., з яких 332 ос. (або 46,83%) пролетіли транзитом (табл. 8.4). У травні мігранти
мали тяжіння до південно-східного, північно-східного, північного та південного напрямків (60,23%),
в основному використовуючи висотні інтервали 0-10 м – 595 ос. (83,92% від загальної), решта птахів
спостерігалася на висотах 11-25 м (114 ос., 16,08%).

Таблиця 8.4. Характеристика результатів досліджень на трьох пунктах спостережень у травні
2018 р.

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього
Р В Р В Р В ПС-1 ПС-2 ПС-3 травень

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 25 25 23 28 25 23 30 36 32 47

Птахів 115 107 126 109 117 135 222 235 252 709
Кормових 58 50 85 41 66 77 108 126 143 377
Транзитних 57 57 41 68 51 58 114 109 109 332
Демонстрац. - - - - - - - - - -

Н
ап
ря
м

Пн 31 28 7 2 18 9 59 9 27 95
ПнС 15 11 24 12 12 28 26 36 40 102
С 9 1 14 12 17 16 10 26 33 69
ПдС 23 17 24 27 21 24 40 51 45 136
Пд 15 14 4 15 26 20 29 19 46 94
ПдЗ 2 1 19 21 9 32 3 40 41 84
З 13 18 18 18 1 2 31 36 3 70
ПнЗ 7 17 16 2 13 4 24 18 17 59

В
ис
от
и

0-10 102 88 107 72 103 123 190 179 226 595
11-25 13 19 19 37 14 12 32 56 26 114
26-50 - - - - - - - - - -
51-100 - - - - - - - - - -
101-150 - - - - - - - - - -
151-200 - - - - - - - - - -
> 200 - - - - - - - - - -

Маршрутні обліки.
Для отримання більш повної інформації про поширення, видове різноманіття, чисельність

птахів, а також характер використання території Дністровської ВЕС, були організовані і проведені
маршрутні обліки на фіксованих трансектах. Обліками охоплена вся територія проектованої ВЕС, де
основною метою було врахувати всі представлені біотопи – лісосмуги, сільгоспугіддя, населені
пункти.

Дослідження орнітологічної ситуації в межах Дністровської ВЕС були проведені 19 травня
2018 року. Використовували пішохідні та автомобільні методи обліку птахів. Загальна чисельність
зареєстрованих 37 видів птахів дорівнює 445 ос. Найчисельнішими на площадці ВЕС були ластівка
сільська (Hirundo rustica), шпак (Sturnus vulgaris), мартин жовтоногий (Larus cachinnans) та мартин
звичайний (Larus ridibundus), яких було зустрінуто 206 ос. або 46,3%.Чисельність інших видів птахів
становила 83 ос. Не зважаючи на розташування поблизу площадки Дністровської ВЕС водно-
болотного угіддя Дністровського лиману, ми не спостерігали тут домінування коловодних видів
птахів, їх було зареєстровано 112 ос. (або 25,2%). Суходільних птахів було обліковано 333 ос.
(74,8%). Більш детальна характеристика видового складу та поширення птахів гніздового
орнітокомплексу, зустрінутих під час маршрутних обліків, на площадці Дністровської ВЕС наведена
у таблицях та картосхемах АВТОКАД у Додатку 3 (табл. 3.14-3.15, рис. Д 3.14-Д 3.15).

Частина зареєстрованих птахів перебувала в стані міграції (197 ос.), яка поділяється на
транзитну, коли птахи долають великі відстані, не зупиняючись в межах Дністровської ВЕС, і
кормову, коли птахи перелітають на невеликі відстані в пошуках їжі. Аналіз такого розподілу показав
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наявність тільки кормових мігрантів (197 ос., або 100% від загальної чисельності мігруючих птахів) у
травні 2018 року під час маршрутних обліків.

Виявлення гнізд.

Вивчення птахів в гніздовий період було здійснено під час декількох експедиційних виїздів.
Зауважимо, що фенологічні строки гніздового періоду для різних видів дуже розтягнуті в часі, тому
перші спостереження за гніздовою поведінкою почалися під час вивчення міграційного стану птахів у
квітні, коли гніздова поведінка характерна для більшості видів (чаплі, баклани, мартини, жайворонки,
шпаки тощо). В травні спостереження дали безперечні докази гніздування різних видів на
досліджуваній території, оскільки майже всі птахи сиділи на гніздах. Інтерпретація отриманих даних
дозволила коректно доповнити картину гніздування на Дністровській ВЕС.

Спеціальні дослідження дали інформацію про 25 видів птахів, гніздування яких доведено. Під
доведеним гніздуванням розуміємо наявність гнізда, пташенят, гніздову поведінку (шлюбний спів,
«відведення» від гнізда, токування, агресивна поведінка тощо) або факти, коли знайдені зруйновані
гнізда, загиблі пташенята, яйця. Таким чином, загальна чисельність гнізд на території Дністровського
вітропарку сягає 55. Враховуючи вкрай потайну поведінку деяких видів птахів (жайворонки, куріпка
сіра, перепілка, сови, кропив’янки, мухоловки, кам’янки та інші), недооблік за нашими оцінками
становить близько 30-35%, що дає можливість стверджувати про наявність на території вітропарку
близько 80-90 гнізд, не менш як 30 видів птахів (табл. 8.5; Додаток 3, картосхема АВТОКАД рис. Д
3.13).

Таблиця 8.5. Гніздовий орнітокомплекс Дністровської ВЕС у 2018 р.

№ Вид Гнізд

1 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
2 Кібчик (Falco vespertinus) 1
3 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 4
4 Куріпка сіра (Perdix perdix) 1
5 Припутень (Columba palumbus) 2
6 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 2
7 Сова вухата (Asio otus) 1
8 Совка (Otus scops) 1
9 Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) 15

10 Одуд (Upupa epops) 2
11 Посмiтюха (Galerida cristata) 1
12 Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor) 1
13 Сойка (Garrulus glandarius) 1
14 Сорока (Pica pica) 7
15 Галка (Corvus monedula) 3
16 Ворона сіра (Corvus cornix) 1
17 Кропив’янка садова (Sylvia borin) 1
18 Кропив’янка сіра (Sylvia communis) 1
19 Трав’янка лучна (Saxicola rubetra) 1
20 Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 2
21 Соловейко західний (Luscinia megarhynchos) 1
22 Дрізд чорний (Turdus merula) 2
23 Зеленяк (Chloris chloris) 1
24 Просянка (Emberiza calandra) 1
25 Вівсянка звичайна (Emberiza citrinella) 1

Всього видів 25
гнізд 55

Домінуючим видом була бджолоїдка звичайна (Merops apiaster). У межах площадки
Дністровської ВЕС виявлено 15 її гнізд.

Стосовно представників родини Воронових, які гніздяться на території площадки ВЕС, нами
було знайдені гнізда сороки (Pica pica) (7 гнізд), галки (Corvus monedula) (3 гнізда) та ворони сірої
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(Corvus cornix) (1 гніздо). Всі вони були розташовані поодиноко. Слід відмітити, що в межах
проектованої площадки ВЕС не було обліковано жодної колонії грака (Corvus frugilegus).

Чисельність інших видів птахів є вкрай низькою та лежить в межах від окремих гнізд
конкретного виду (куріпка сіра, сова вухата, совка, трав’янка лучна, зеленяк, просянка тощо) до 1-2
пар (боривітер звичайний, припутень, горлиця звичайна, одуд, кам’янка звичайна, дрізд чорний).

Кількісна характеристика гніздових орнітокомплексів.
Протягом спостережень у гніздовий період 2018 р. зібрані польові дані з орнітологічної

характеристики Дністровської ВЕС, які для птахів, зареєстрованих під час перельотів як в межах
контрольних площадок на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків, відображені в
табл. 8.6, а зведена інформація по всіх зустрінутих птахах у травні 2018 р. в таблиці 8.7.

Таблиця 8.6. Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під
час маршрутних обліків.

Показник Чисельність
ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього

Чи
се
ль
ні
ст
ь Видів 30 36 32 13 47

Птахів 222 235 252 197 906
Кормових 108 126 143 197 574
Транзитних 114 109 109 - 332
Демонстрац. - - - - -

Н
ап
ря
м

Пн 59 9 27 11 106
ПнС 26 36 40 36 138
С 10 26 33 - 69
ПдС 40 51 45 8 144
Пд 29 19 46 83 177
ПдЗ 3 40 41 30 114
З 31 36 3 16 86
ПнЗ 24 18 17 13 72

В
ис
от
и

0-10 190 179 226 115 710
11-25 32 56 26 82 196
26-50 - - - - -
51-100 - - - - -
101-150 - - - - -
151-200 - - - - -
> 200 - - - - -

Примітки: ПС – пункт спостережень; Р – ранкові та В – вечірні спостереження; МО – маршрутні
обліки.

Як бачимо з табл. 8.6, видове різноманіття птахів, зустрінутих під час перельотів, склало 47
видів, чисельність яких дорівнювала 906 ос. За характером перебування птахів у межах Дністровської
ВЕС усі птахи поділені на транзитних мігрантів, які не зупинялися в межах контрольних територій
спостережень (332 ос., або 36,65% від загальної) та кормових мігрантів, які перелітали в межах
вітропарку у пошуках їжі (574 ос., або 63,35%).

Характеризуючи видове різноманіття птахів зауважимо, що під час досліджень на пунктах
спостережень воно було значно більшим (47 видів), ніж на маршрутних обліках (13 видів). Видове
різноманіття для усіх зустрінутих птахів у гніздовий період 2018 р. сягало 49 видів (47 на пунктах
спостережень та 37 під час маршрутних обліків). Всього зареєстровано 1154 ос. (табл. 8.7).

Таблиця 8.7. Видове різноманіття орнітокомплексу Дністровської ВЕС у гніздовий період 2018 р.

№ Українська назва Наукова назва Чисельність ВсьогоПС-1 ПС-2 ПС-3 МО
1 Баклан великий Phalacrocorax carbo - - 4 - 4
2 Лебідь-шипун Cygnus olor - 3 - 21 24
3 Галагаз Tadorna tadorna 10 8 - 8 26
4 Лунь болотяний Circus aeruginosus - 1 1 - 2
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5 Канюк звичайний Buteo buteo 2 2 - 5 9
6 Кібчик Falco vespertinus 5 1 1 1 8
7 Боривітер звичайний Falco tinnunculus 9 8 7 2 26
8 Куріпка сіра Perdix perdix 4 - 2 2 8
9 Фазан Phasianus colchicus 1 - 2 - 3

10 Мартин звичайний Larus ridibundus - 21 - 41 62
11 Мартин жовтоногий Larus cachinnans 7 17 29 42 95
12 Припутень Columba palumbus 4 10 6 4 24
13 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto - 3 - 2 5
14 Горлиця звичайна Streptopelia turtur 10 1 7 3 21
15 Сова вухата Asio otus - - - 2 2
16 Совка Otus scops - - - 2 2
17 Сиворакша Coracias garrulus 5 - 6 - 11
18 Бджолоїдка Merops apiaster 6 3 7 35 51
19 Одуд Upupa epops 7 5 3 4 19
20 Дятел великий Dendrocopos major - 1 4 - 5
21 Ластівка сільська Hirundo rustica 15 15 17 80 127
22 Посмітюха Galerida cristata - 2 - 3 5
23 Жайворонок польовий Alauda arvensis - 11 15 - 26
24 Плиска жовта Motacilla flava 4 4 1 - 9
25 Плиска біла Motacilla alba - 2 - 11 13
26 Сорокопуд терновий Lanius collurio 1 2 - - 3
27 Сорокопуд чорнолобий Lanius minor 2 2 3 4 11
28 Вивільга Oriolus oriolus - 1 - - 1
29 Шпак звичайний Sturnus vulgaris 14 21 28 43 106
30 Сойка Garrulus glandarius 4 - - 2 6
31 Сорока Pica pica 9 9 11 4 33
32 Галка Corvus monedula - 5 - 2 7
33 Грак Corvus frugilegus 18 17 13 15 63
34 Ворона сіра Corvus cornix 8 3 6 6 23
35 Крук Corvus corax - 2 - 2 4
36 Кропив’янка садова Sylvia borin 3 - - 3 6
37 Кропив’янка сіра Sylvia communis 2 - 1 2 5
38 Трав’янка лучна Saxicola rubetra 2 - 1 2 5
39 Трав’янка чорноголова Saxicola torquata - - 1 - 1
40 Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe 2 1 6 2 11
41 Соловейко західний Luscinia megarhynchos 1 - 2 2 5
42 Дрізд чорний Turdus merula 6 - - 5 11
43 Синиця велика Parus major - 4 - - 4
44 Горобець польовий Passer montanus 12 12 20 15 59
45 Зяблик Fringilla coelebs - 5 1 21 27
46 Зеленяк Chloris chloris 6 5 6 4 21
47 Щиглик Carduelis carduelis - 3 4 - 7
48 Просянка Emberiza calandra - 1 1 3 5
49 Вівсянка звичайна Emberiza citrinella 4 1 2 6 13

Дрібні горобцеподібні Passerinae spp. 39 23 34 34 130

Всього видів 30 36 32 37 49
птахів 222 235 252 445 1154

Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки.

Серед усіх зафіксованих протягом травня птахів (табл. 8.7) деякі були зустрінуті поодиноко,
решта у групах різного розміру. Такі види як ластівка сільська (Hirundo rustica), шпак (Sturnus
vulgaris), мартин жовтоногий (Larus cachinnans), грак (Corvus frugilegus), мартин звичайний (Larus
ridibundus), горобець польовий (Passer montanus) та бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) мали
чисельність більше за 50 ос., що робить їх масовими видами. Сумарна чисельність цих 7 видів склала
563 ос., або 48,8% від загальної. Чисельність ще 17 видів була в межах 10-50 ос., а 25 видів за увесь
період спостережень мали чисельності менше 10 ос., що дає їм статус випадкових залітних.
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Таксономічна характеристика гніздового орнітокомплексу 2018 р.
Усі 49 видів, зустрінуті у травні 2018 р. в межах Дністровської ВЕС, належать до 11

таксономічних груп, що свідчить про високе видове представництво орнітокомплексу. Однак,
чисельність видів та птахів має доволі високу амплітуду, яка відображена в таблиці 8.8. Як і
очікувалось, домінували представники 29 видів групи горобцеподібних (passeriformes) птахів,
чисельність яких склала 747 ос., або 64,73%. Це типова картина для ландшафту, біотопи якого
представлені переважно сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами, більша частина яких у
занедбаному стані. Субдомінантами виступають сивкоподібні (charadriiformes), яких було
зареєстровано 157 ос. 2 видів, або 13,61%. Чисельність інших 9 таксономічних груп була 21,66%
(табл. 8.8).

Таблиця 8.8. Таксономічна характеристика гніздового орнітокомплексу в межах Дністровської
ВЕС у травні 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час маршрутних
обліків).

Ряд ∑
видів особин % ос.

Пеліканоподібні (pelecaniformes) 1 4 0,35
Гусеподібні (anseriformes) 2 50 4,33
Соколоподібні (falconiformes) 4 45 3,90
Куроподібні (galliformes) 2 11 0,95
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 157 13,61
Голубоподібні (columbiformes) 3 50 4,33
Совоподібні (strigiformes) 2 4 0,35
Ракшоподібні (coraciiformes) 2 62 5,37
Одудоподібні (upupiformes) 1 19 1,65
Дятлоподібні (piciformes) 1 5 0,43
Горобцеподібні (passeriformes) 29 747 64,73
Всього 49 1154 100,00

Напрямки міграційних переміщень у гніздовий період 2018 р.
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких ми зареєстрували протягом травня, з’ясувалася

доволі очікувана картина, яка відображена на рис. 8.2 та у табл. 8.9.
Міграція птахів набула переважно південного (19,53%), південно-східного (15,89%) та

північно-східного (15,23%) напрямків. Також був певний відсоток птахів, які летіли у південно-
західному (12,58%) та північному (11,69%) напрямках, в інших проліт птахів був малочисельним.
Таке розподілення птахів за напрямками є типовим для гніздового періоду, коли більшість птахів
здійснює перельоти в пошуках їжі в різних напрямках з різною інтенсивністю.Більш детальна
характеристика напрямків міграційних переміщень наведена в таблиці 8.9 та на рис. 8.2.

Таблиця 8.9. Основні напрямки переміщень
птахів у межах Дністровської ВЕС у гніздовий
період 2018 р.

Напрямок Чисельність
абс. %

Пн 106 11,69
ПнС 138 15,23
С 69 7,63
ПдС 144 15,89
Пд 177 19,53
ПдЗ 114 12,58
З 86 9,49
ПнЗ 72 7,96
Всього 906 100,00

Рис. 8.2. Напрямки прольоту птахів у гніздовий
період 2018 р. (чисельність у %).
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Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів.
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, проведені дослідження висот,

на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи в межах вітрового парку.
Всього проаналізовано 906 ос. Висотні переміщення птахів у межах Дністровської ВЕС у травні

2018 року розподілялись наступним чином. Переважна більшість птахів спостерігалася у приземному
висотному інтервалі 0-10 м (710 ос., 78,37%) та на висоті 11-25 м (196 ос., 21,63%), на більших
висотах птахів обліковано не було (табл. 8.10, рис. 8.3). Такі дані є очікуваними і характер розподілу
птахів по висотам перельотів є традиційним для території проектованої ВЕС та даної пори року, коли
більшість птахів знаходиться на гніздах. Експоненціальна лінія тренду на рис. 8.3 математично
підтверджує гіпотезу про безпечність висот прольоту птахів у межах Дністровської ВЕС у гніздовий
період 2018 року.

Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів у травні
2018 р. дуже схожа з нашими попередніми багаторічними дослідженнями на територіях інших
вітрових парків. Більш детальна характеристика висотних інтервалів міграційної поведінки птахів у
гніздовий період 2018 р. показана в табл. 8.10 та на рис. 8.3.

Таблиця 8.10. Характеристика основних
висот перельотів птахів у межах
Дністровської ВЕС у гніздовий період
2018 р.

Висотні
інтервали

∑
абс. %

0-10 710 78,37
11-25 196 21,63
26-50 - -
51-100 - -
101-150 - -
151-200 - -
> 200 - -
Всього 906 100,00Рис. 8.3. Характеристика висот переміщень птахів у

гніздовий період 2018 р. в межах Дністровської ВЕС.

8.2 Розподілення птахів, облікованих у гніздовий період 2018 року, за
природоохоронними списками національного та міжнародного значення

Види птахів Червоної книги України.
У гніздовий період 2018 р. на досліджуваній території під час маршрутних обліків та

спостережень на ПС були обліковані 2 види птахів Червоної книги України – совка (Otus scops)
(спостерігалася у кількості 2 ос. під час маршрутних обліків) та сиворакша (Coracias garrulus) – у
кількості 11 ос., які спостерігались під час обліків на пунктах спостережень (табл. 8.11). Загалом,
чисельність раритетної орнітофауни у травні 2018 року не перевищувала 1,1% від усіх зустрінутих
птахів. Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах
Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує.

Таблиця 8.11. Види птахів Червоної книги України у гніздовий період 2018 р.

№ Українська назва Наукова назва ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього
1 Совка Otus scops - - - 2 2
2 Сиворакша Coracias garrulus 5 - 6 - 11

Всього видів 1 - 1 1 2
птахів 5 - 6 2 13

Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки

Окрім виявлення представників орнітофауни у гніздовий період, їх чисельності та
розповсюдження досліджуваною територією, виникла необхідність ранжування їх за
природоохоронними списками: Червоною книгою України, списком Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП), Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також
Вашингтонською конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що
знаходяться під загрозою зникнення (CITES) (табл. 8.12).
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Таблиця 8.12. Розподілення гніздової орнітофауни 2018 року за природоохоронними списками.

№ Українська назва Наукова назва

С
та
ту
с

Є
Ч
С

Ч
К
У

IU
C

N

БЕ
РН

БО
Н
Н

C
IT

E
S

кат. тренд кат. тренд
1 Баклан великий Phalacrocorax carbo м, з, г LC increasing LC increasing 3
2 Лебідь-шипун Cygnus olor м, з, г LC increasing LC increasing 3 1,2
3 Галагаз Tadorna tadorna м, з, г LC increasing LC increasing 2 1,2
4 Лунь болотяний Circus aeruginosus м, з, г LC increasing LC increasing 2 1,2 2
5 Канюк звичайний Buteo buteo м, з, г LC stable LC stable 2 1,2 2
6 Кібчик Falco vespertinus м, г NT decreasing NT decreasing 2 2 2
7 Боривітер звичайний Falco tinnunculus м, з, г LC decreasing LC decreasing 2 2 2
8 Куріпка сіра Perdix perdix м, з, г LC decreasing LC decreasing 3
9 Фазан Phasianus colchicus м, з, г LC increasing LC decreasing 3
10 Мартин звичайний Larus ridibundus м, з, г LC stable LC unknown 3
11 Мартин жовтоногий Larus cachinnans м, з, г LC increasing LC increasing
12 Припутень Columba palumbus м, з, г LC increasing LC increasing
13 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto м, з, г LC increasing LC increasing 3
14 Горлиця звичайна Streptopelia turtur м, г VU decreasing VU decreasing 3
15 Сова вухата Asio otus м, з, г LC unknown LC decreasing 2 2
16 Совка Otus scops м, г LC unknown РІД LC decreasing 2 2
17 Сиворакша Coracias garrulus м, г LC decreasing ЗН LC decreasing 2 2
18 Бджолоїдка звичайна Merops apiaster м, г LC stable LC stable 2 2
19 Одуд Upupa epops м, г LC stable LC decreasing 2
20 Дятел великий Dendrocopos major м, г LC increasing LC increasing 2
21 Ластівка сільська Hirundo rustica м, г LC decreasing LC decreasing 2
22 Посмітюха Galerida cristata м, з, г LC decreasing LC decreasing 3
23 Жайворонок польовий Alauda arvensis м, з, г LC decreasing LC decreasing 3
24 Плиска жовта Motacilla flava м, г LC decreasing LC decreasing 2
25 Плиска біла Motacilla alba м, з, г LC unknown LC stable 2
26 Сорокопуд терновий Lanius collurio м, г LC stable LC decreasing 2
27 Сорокопуд чорнолобий Lanius minor м, г LC stable LC decreasing 2
28 Вивільга Oriolus oriolus м, г LC unknown LC stable 2
29 Шпак звичайний Sturnus vulgaris м, з, г LC decreasing LC decreasing 2
30 Сойка Garrulus glandarius м, з, г LC increasing LC stable 2
31 Сорока Pica pica м, з, г LC stable LC stable 2
32 Галка Corvus monedula м, з, г LC stable LC stable 2
33 Грак Corvus frugilegus м, з, г LC decreasing LC decreasing 2
34 Ворона сіра Corvus cornix м, з, г LC stable LC increasing 2
35 Крук Corvus corax м, з, г LC increasing LC increasing 3
36 Кропив’янка садова Sylvia borin м, г LC unknown LC decreasing 2
37 Кропив’янка сіра Sylvia communis м, г LC stable LC increasing 2
38 Трав’янка лучна Saxicola rubetra м, г LC decreasing LC decreasing 2 2
39 Трав’янка чорноголова Saxicola torquata м, г LC decreasing LC stable 2 2
40 Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe м, г LC stable LC decreasing 2
41 Соловейко західний Luscinia megarhynchos м, г LC stable LC stable 2 2
42 Дрiзд чорний Turdus merula м, з, г LC increasing LC increasing 3 2
43 Синиця велика Parus major м, з, г LC increasing LC increasing 2
44 Горобець польовий Passer montanus м, з, г LC unknown LC decreasing 3
45 Зяблик Fringilla coelebs м, з, г LC stable LC increasing 3
46 Зеленяк Chloris chloris м, з, г LC stable LC stable 2
47 Щиглик Carduelis carduelis м, з, г LC stable LC increasing 2
48 Просянка Emberiza calandra м, з, г LC stable LC decreasing 3
49 Вівсянка звичайна Emberiza citrinella м, з, г LC decreasing LC decreasing 2

Примітки: Статус: м – вид зустрічається під час сезонних міграцій; з – вид зустрічається в зимовий період; г – вид
зустрічається в гніздовий період.ЧКУ – Охоронний статус Червоної книги України: ЗН – зникаючий; ВР – вразливий; РІД –
рідкісний; НЦ – неоцінений. IUCN – МСОП - Охоронний статус Міжнародного союзу охорони природи: EN – під загрозою
зникнення; NT – більший до загрозливого стану; VU – уразливий; LC – найменший ризик. ЄЧС – Охоронний статус
Європейського червоного списку: VU – (Vulnarable) вразливий, види, які можуть у найближчому майбутньому бути
віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їхній стан; EN – (Endangered)
зникаючий,  види, що перебувають під загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне, відтворення неможливе без
здійснення спеціальних заходів.БОНН – Боннська конвенція: Додаток I (1) включає види, що знаходяться під загрозою
зникнення; Додаток II (2) включає види, стан яких є несприятливим, збереження та регулювання використання яких
потребує міжнародних угод, а також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результаті міжнародного
співробітництва, яке може бути здійснено на основі міжнародних угод. Один і той самий вид може бути включеним як до
Додатку I, так і до Додатку II.БЕРН – Бернська конвенція, або Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних
середовищ існування в Європі, включає Додаток II (2) - перелік видів фауни, що підлягають особливій охороні; Додаток
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III (3) - види фауни, що підлягають охороні.CITES – Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення: Додаток I (1) включає види, «що знаходяться під загрозою
зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє існування негативний вплив. Торгівля зразками таких
видів має бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути
дозволена лише у виняткових випадках»; Додаток II (2) включає: «а) всі види, які на даний час не обов’язково перебувають
під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго
регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням; та b) які мають підлягати
регулюванню для того, щоб за торгівлею зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути
встановлений ефективний контроль».

Як видно із таблиці 8.12, представники гніздового орнітокомплексу в районі Дністровської
ВЕС входять до 6 природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено до Бернської конвенції
(47 видів із 49, або 95,9%), з яких 33 види – підлягають особливій охороні, 14 видів – підлягають
охороні. Ситуація з включеністю до Боннської конвенції показує: з 12 видів орнітокомплексу, які
входять до даної конвенції, 8 видів відносяться до ІІ Додатку (стан існування є несприятливим), а 4
види – одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходиться під загрозою зникнення) додатків (що можливо
в рамках даного природоохоронного документу).

До Червоної книги України (2009) входять 2 види: 1 – з категорією «зникаючий» та 1 – з
категорією «рідкісний».

Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, із
49 видів, зареєстрованих нами у травні 2018 р., до даного документу входять усі 49, з яких 47 видів
(95,9%) мають статус «найменший ризик», вид не може претендувати на вразливість, що знаходиться
під загрозою зникнення. Один вид з нашого списку – горлиця звичайна (Streptopelia turtur) – згідно
категорій Міжнародного союзу охорони природи отримав статус Vulnerable – «вразливий» (за
версією 3.1 Status: Vulnerable A2bcd+3bcd+4bcd). В нашому регіоні досліджень цей вид є доволі
звичайним, а під час сезонних міграцій буває масовим, до того ж включений до списку мисливських
видів птахів, на яких дозволено полювання. Ще 1 вид має статус «більший до загрозливого стану».

Європейський Червоний список також включає усі 49 видів з наступними категоріями: 1 (2,1%)
– «більший до загрозливого стану», 1 (2,1%) – «вразливий», 47 (95,9%) – «найменший ризик».

Окрім цього, 6 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення.

Якщо казати про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то вимальовується
наступна картина. 2 види (4,1%) – мартин жовтоногий Larus cachinnans та припутень Columba
palumbus – входять до 2 документів. Переважна більшість представників гніздового орнітокомплексу
включена до 3 списків (33 види, 67,4%), до 4 та 5 документів – 8 та 6 видів (16,3% та 12,2%
відповідно). Видів, які б не входили до жодного списку, або навіть лише в один список, а також
знаходилися під захистом усіх 6 охоронних документів, не зареєстровано.

Більш детально розподілення представників гніздового орнітокомплексу за охоронними
списками наведено в табл. 8.13-8.14.

Таблиця 8.13. Розподілення видів птахів,
зустрінутих у гніздовий період 2018 року, за
категоріями природоохоронних списків.

Таблиця 8.14. Розподілення видів птахів,
зустрінутих у гніздовий період 2018 р., за
кількістю природоохоронних списків.

ЄЧС ЧКУ IUCN БОНН БЕРН CITES

ка
те
го
рі
я

N

ка
те
го
рі
я

N

ка
те
го
рі
я

N

ка
те
го
рі
я

N

ка
те
го
рі
я

N

ка
те
го
рі
я

N

EN - ЗН 1 EN - 1 - 2 33 1 -
NT 1 ВР - NT 1 2 8 3 14 2 6
VU 1 РІД 1 VU 1 1 та 2 4
LC 47 НЦ - LC 47
∑ 49 ∑ 2 ∑ 49 ∑ 12 ∑ 47 ∑ 6

Включеність до
природоохоронних списків видів %

0 - -
1 - -
2 2 4,1
3 33 67,4
4 8 16,3
5 6 12,2
6 - -

Всього 49 100

Два основних природоохоронних міжнародних правових документа, а саме Червоний список
Міжнародного Союзу охорони природи, та Європейський Червоний список дають нам інформацію не
лише про статус окремих видів птахів, а й про популяційні тренди чисельності цих видів. Так, за
версією зазначених документів стан популяцій може бути стабільним (stable), чисельність птахів
зростати (increasing), або зменшуватись (decreasing), а також стан популяцій недостатньо вивчений,
тому невідомий (unknown).

Аналізуючи за цими критеріями наш видовий список зазначимо, що згідно Європейського
Червоного списку серед зареєстрованих в межах Дністровської ВЕС птахів 16 видів мають
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стабільний стан, а чисельність популяцій ще 13 видів зростає. Таким чином, 29 видів (або 59,2% від
загального) знаходяться у безпечному стані. До видів, чисельність яких в Європейському масштабі
знижується, належать 14 видів (28,6%), що, на перший погляд, суттєва частка від загального. Однак,
аналізуючи видовий склад цих decreasing-видів констатуємо, що більшість з них в масштабах
українських популяцій мають стабільно високі показники чисельності (боривітер звичайний – Falco
tinnunculus, куріпка сіра – Perdix perdix, ластівка сільська – Hirundo rustica, жайворонок польовий –
Alauda arvensis, плиска жовта – Motacilla flava, шпак звичайний – Sturnus vulgaris, грак – Corvus
frugilegus, вівсянка звичайна – Emberiza citrinella).

Світовий рівень охорони птахів (IUCN) до стабільних, та тих, хто збільшує чисельність
включає 25 видів (51,0%), а 23 (46,9%) види птахів має тренд зменшення чисельності.

Модельні види
На підставі багаторічного досвіду досліджень в регіоні, нами були відокремлені 30 модельних

видів (табл. 8.15), які через свої екологічні особливості (фізичні розміри, масовість, висоти прольоту,
охоронна категорія тощо) можуть опинитися в групі ризику під впливом працюючої вітрової станції.

В таблиці 8.15 наведені дані щодо чисельності зустрінутих видів з категорії «модельні», які
були зареєстровані як на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків у гніздовий період
2018 р.

Таблиця 8.15. Цільові види.

№ Вид Чисельність
ПС Маршрут Всього

1 Чапля сіра (Ardea cinerea) - - -
2 Лебідь-шипун (Cygnus olor) 3 21 24
3 Лебідь-кликун (Cygnus сygnus) - - -
4 Гуска сіра (Anser anser) - - -
5 Гуска білолоба (Anser albifrons) - - -
6 Казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis) - - -
7 Галагаз (Tadorna tadorna) 18 8 26
8 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) 2 - 2
9 Лунь польовий (Circus cyaneus) - - -
10 Лунь степовий (Circus macrourus) - - -
11 Лунь лучний (Circus pуgargus) - - -
12 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) - - -
13 Сапсан (Falco peregrinus) - - -
14 Балабан (Falco cherrug) - - -
15 Яструб малий (Accipiter nisus) - - -
16 Зимняк (Buteo lagopus) - - -
17 Канюк звичайний (Buteo buteo) 4 5 9
18 Канюк степовий (Buteo rufinus) - - -
19 Кібчик (Falco vespertinus) 7 1 8
20 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 24 2 26
21 Підсоколик великий (Falco subbuteo) - - -
22 Журавель сірий (Grus grus) - - -
23 Турухтан (Philomachus pugnax) - - -
24 Мартин середземномор. (Larus melanocephalus) - - -
25 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 53 42 95
26 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 21 41 62
27 Припутень (Columba palumbus) 20 4 24
28 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 63 43 106
29 Грак (Corvus frugilegus) 48 15 63
30 Ворона сіра (Corvus cornix) 17 6 23

Всього 280 188 468

Примітка: – види Червоної книги України.

Аналізуючи дані з таблиці 8.15 бачимо, що з 30 модельних видів, зустрічались 12, або 40,0% від
загального числа. Домінували шпак звичайний (Sturnus vulgaris) – 106 ос., мартин жовтоногий (Larus
cachinnans) – 95 ос., грак (Corvus frugilegus) – 63 ос. та мартин звичайний (Larus ridibundus) – 62 ос.
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Представників цільових видів птахів, які є фігурантами Червоної книги України та даного
списку, під час спостережень у гніздовий період 2018 р., не зареєстровано.

8.3 Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної площадки
ВЕС, на птахів у гніздовий період 2018 р. за міжнародними стандартами

1. Впливи, обумовлені будівництвом.

1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть
перевищувати припустимі норми через незначну кількість техніки та обладнання, а також відсутність
стаціонарних джерел забруднення. Негативний вплив на птахів, що гніздяться, відсутній.

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Перебування в межах площадки техніки
та людей, а також шум, який вони спричиняють, може мати незначний негативний вплив на птахів,
якщо ця діяльність здійснюється в межах гніздових ділянок, або поблизу них. Це, насамперед
актуально для жайворонків та птахів лісосмуг (сорока – Pica pica, боривітер – Falco tinnunculus). Дія
цього фактору знижується через наявність альтернативних місць гніздування не тільки у межах
площадки проектованої ВЕС, а й поряд (навіть більш придатних, ніж на території ВЕС), що дає
можливість птахам обирати безпечні території, тому немає підстав говорити про негативний вплив
цього фактору, який оцінений як дуже низький.

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри
площадки ВЕС відносно великі, що дозволить птахам безперешкодно оминати робочі майданчики з
розташованим на них обладнанням, та обирати безпечні гніздові території. Щільність гніздування
птахів дуже низька, тому потурбована кількість птахів буде незначною. В цілому негативний вплив
характеризується як низький.

1d – втрата місць розмноження. Площадка для будівництва вітроагрегату становить 400 м2,
або 20 х 20 м. Гніздова територія жайворонків, як типових мешканців площадки ВЕС, набагато
більша (в середньому на 1 км маршруту зустрічались в гніздовий період 1-2 ос.). Крім того, щільність
розміщення гнізд на площадці у 2018 році становила близько 0,1-0,2 гнізда/га, яка характеризується
як дуже низька. Ці показники не є загрозливими не тільки через мізерну площу, але й через
особливості гніздування птахів. Всі вони є масовими, поширеними в регіоні.

Констатуємо, негативний вплив оцінюється, як низький.
1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. У 2018 році в межах площадки

Дністровської ВЕС гніздування було доведено тільки для 1 рідкісного виду птахів – совки Otus scops,
але чисельність її гнізд була незначною (1 гніздо). Гніздування сиворакші (Coracias garrulus) не
доведено, але припустимо; інші види з Червоної книги України можуть бути зустрінуті на прилеглих
територіях. Можливість втрати окремих видів, що охороняються, яка обумовлена будівництвом ВЕС,
вкрай низька, а для коловодних птахів цієї загрози не існує. Негативний вплив оцінюється, як
низький.

2. Впливи, обумовлені обладнанням.

2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Зміна
характеристик середовища подібна до вже існуючих ліній електричних мереж, які не принесли
значних змін на природних територіях. Обладнання буде розташоване мозаїчно, не створюючи
бар’єри. Через ці чинники, негативний вплив від тривалого зайняття території та зміни характеристик
середовища мінімальний, а беручи до уваги здібність птахів пристосовуватись до змін середовища,
для більшості  видів він відсутній, оскільки існують значні альтернативні місця для гніздування
(основні місця гніздування знаходяться на прилеглих територіях). Негативний вплив оцінюється  як
низький.

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для птахів, що гніздяться,
вертикальні конструкції є сигналом для вибору іншого місця для гніздування, а велика площа
вітропарку дозволить зробити це без перешкод. Крім того, поруч з площадкою проходить
високовольтна лінія електричних мереж. Спеціальні спостереження не виявили негативного впливу
на птахів як з боку вертикальних конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти).
Негативний вплив на птахів в гніздовий період низький.

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. В гніздовий період, коли не стоїть завдання
подолати великі відстані, і птахи переходять у стан підвищеної обережності, висоти перельотів
стають меншими, і характеризуються інтервалом до 25 м. Відстані між агрегатами (500-800 м і
більше) буде достатньо для того, щоб не створювати лінійних бар’єрів. Місцеві птахи швидко
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звикають до існуючих конструкцій, тому негативний вплив на них низький, а для більшості видів, що
гніздяться, він відсутній.

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку.

3а – відлякування внаслідок руху ротора, миготіння тіней, відблисків світла. Технічні
характеристики вітроагрегатів створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які
летять на висотах 51-150 м. Аналіз досліджень в період гніздування птахів показує, що цей висотний
інтервал у межах площадки ВЕС птахи не використовують. За нашими спостереженнями на вже
працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактору на гніздові комплекси птахів. Таким чином,
негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюються як низькі,
а для більшості птахів, які перебувають на гніздуванні і кормових територіях на площадці
Дністровської ВЕС, вони відсутні.

3b – додаткове освоєння територій. Оскільки при будівництві ВЕС не відбудеться значних
змін домінуючих ландшафтів, то гніздова ємність біотопів не зміниться. Зменшення чи збільшення
кількості птахів в період гніздування значною мірою залежить від популяційних хвиль і
антропогенного фактору з боку постійних сільськогосподарських робіт протягом року, які в декілька
раз перевищують ступінь впливу по відношенню до ВЕС.

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. В гніздовий період активність птахів в нічні
часи припиняється. Спостереженнями за гніздами птахів поблизу будівель, які освітлюються, не
виявили негативної дії світла на успішність розмноження. Негативний вплив від турбування птахів в
межах Дністровської ВЕС внаслідок нічного освітлення відсутній.

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за
поведінкою птахів поблизу високовольтної лінії електричних мереж, констатуємо безперешкодне їх
пересування через цей суцільний лінійний бар’єр. Спеціальні дослідження на території
функціонуючої Ботієвської ВЕС також говорять про те, що для більшості птахів працюючий
вітроагрегат не є перешкодою. Негативний вплив низький.

Таким чином, у гніздовий період 2018 р. на проектованій Дністровській ВЕС обліковано 49
видів птахів чисельністю 1154 ос. Частина з них (47 видів, 709 ос., або 61,4%) спостерігалася в межах
визначених трьох пунктів спостережень (ПС), інша частина – 37 видів, 445 ос., 38,6% – під час
маршрутних обліків.

Спеціальні дослідження дали інформацію про 25 видів птахів, гніздування яких доведено,
загальна чисельність гнізд на території Дністровського вітропарку сягає 55. Враховуючи вкрай
потайну поведінку деяких видів птахів, недооблік за нашими оцінками становить близько 30-35%, що
дає можливість стверджувати про наявність на території вітропарку близько 80-90 гнізд, не менш як
30 видів птахів. Домінантом за числом знайдених гнізд була бджолоїдка звичайна (Merops apiaster),
що є зрозумілим, так як у буферній зоні проектованої ВЕС є урвища на берегових схилах
Дністровського лиману, що є гніздовим біотопом даного виду.

Територією вітропарку здійснювали міграційні переміщення 906 ос., всі вони обирали безпечні
висоти до 25 м., що під час гніздового періоду є звичною картиною для даної території. Найбільш
поширеними напрямками прольоту були південний (19,53%), південно-східний (15,89%) та північно-
східний (15,23%); також був певний відсоток птахів, які летіли у південно-західному (12,58%) та
північному (11,69%) напрямках.

Серед зареєстрованих птахів було тільки 2 представники Червоної книги України – совка Otus
scops та сиворакша Coracias garrulus, яких ми спостерігали в кількості 13 ос. Рідкісні птахи також
обирали безпечні висоти прольоту.

В цілому, можна констатувати низький вплив проектованого вітропарку на птахів під час
гніздування у 2018 р.
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РОЗДІЛ 9 ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ЗІТКНЕННЯ ПТАХІВ З
ВІТРОАГРЕГАТАМИ

Оцінюючи ризик зіткнення птахів з лопатями вітрових електроустановок (ВЕУ) зазвичай
звертають увагу на три групи параметрів:

- технічні характеристики ВЕУ;
- польотні характеристики птахів;
- швидкість, напрямок і висота польоту, зовнішні умови польотів (пора року та період доби,

швидкість вітру, стан атмосфери тощо).
Надалі будемо вважати, що кількість птахів, що гинуть  дорівнює числу зіткнень птахів nст з

усіма роторами на території станції за проміжок часу Т. У відповідності з рекомендаціями науково-
дослідного центру Scottish Natural Heritage [9] введемо наступні поняття:

- Зона ризику.
- Небезпечна зона.
- Інтенсивність польотів птахів у зоні аналізу.
Позначимо верхню і нижню межі ризику зіткнення птахів з лопатями роторів, відповідно, через

Hmax і Hmin. Розмір зони ризику Vротор приймається рівним похідному її площі Sзона на різницю висот
δН=Hmax-Hmin. Розмір небезпечної зони визначається обсягом простору Vротор, який займають усі
ротори вітропарку. Він дорівнює Vротор= NπR2dsin(γ), де R – радіус лопаті, d – її ширина, γ – кут
нахилу лопаті до площини вітроколеса.

Кількість зіткнень птахів nст з лопатями вітрових агрегатів на території вітропарку визначається
похідним  кількості прольотів птахів за час Т через простір, який займають усі ротори, на ймовірність
зіткнення одного птаха Р при знаходженні його в небезпечній зоні.

nст =nР (1)

Інтенсивність польотів характеризується похідним  виміряної кількості птахів ni в зоні ризику
на час їх перебування ti упродовж проміжку часу Тrisk . Варто зазначити, що якщо значення ni і ti
відомі, то формула (1) може бути представлена у вигляді

å=
i

ii
зона

ст tnP
HST

vTRN
n

d
p

risc

2

(2)

Небезпека травмування птаха, що пролітає через простір ротора, пов’язана з лопатями, які в
цей час обертаються  і центральною зоною вітроколеса  з радіусом R0. Розглянемо найпростіший
випадок за умови відсутності вітру. Позначимо площу вітроколеса, «відповідальну» за зіткнення
птаха з ротором, через S. Значення S складається з площі центральної «мертвої зони», яка дорівнює
πR0

2 , і трьох площ лопатей з похибкою  на розмах крил птаха, рівний L2 .Величина останньої площі
приблизно дорівнює 3(dcos(γ)+L2sin(α)), де d – ширина лопаті, γ – кут її нахилу до площини
вітроколеса, α – кут нахилу лопаті, що лежить в площині вітроколеса, до горизонту. Імовірність
зіткнення птаха з ротором в стані спокою дорівнює відношенню площі S до загальної площі
вітроколеса:

P= 3(dcos(γ)+L2sin(α))/πR2. (3)

Нехай в певний момент часу дві лопаті знаходяться, відповідно, в позиціях A і B, рис. 9.1. Час
прольоту птаха через ротор зі швидкістю v дорівнює

t= (dsin(γ)+L1))/v , (4)

де L1 – довжина птаха
За час t, який визначається формулою (4), вітроколесо повернеться на кут ωt, в результаті чого

лопаті A і B на рис. 9.1 перемістяться, відповідно, в положення A1 і B1. Можна показати, що в цьому
випадку величина площі зони зіткнення птаха з ротором в просторі, що відноситься до лопатей A і B,
в першому наближенні дорівнює

S1= π(R-R0) 2/3+(R-R0)L2+(R-R0)dcos(γ)/2+(R-R0)2ωt/2. (5)
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Рис. 9.1. Схема частини вітроколеса

Аналогічним чином можна розписати формули для двох інших зон S2, і S3. У цьому випадку
ймовірність зіткнення птаха з одним ротором оцінюється формулою

P= (S2+S2+S3)/πR2 (6)

Процедура отримання виразу (6) дозволяє висвітлити основні положення, що стосуються
окресленої проблеми. Ця формула не враховує залежності хорди лопаті від радіуса і залежності кута
α від кута повороту лопаті, тому її використання має сенс тільки при проведенні напівкількісних
оцінок. Більш коректний розрахунок може виконуватися за формулою

2
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R

rdrdrp
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де p(r,φ) – ймовірність зіткнення птаха в зоні колеса в залежності від r і φ.

Після інтегрування по куту φ формула (7) набуває вигляду:
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де ρ=r/R

Підстановка ймовірності Р з (8) в (2) дає формулу
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яка визначає кількість птахів, що зазнають зіткнення з лопатями роторів на території
вітропарку.

Розрахунки nстпроводилися з використанням наступних даних:
N=26 – кількість вітрових агрегатів.
S1зона = 1,52 * 106м2 – площа першої ділянки спостереження.
S2зона = 1,41 * 106м2 – площа другої ділянки спостереження.
Rv = 67 м – довжина лопаті ротора вітрової електроустановки.
δН = 140 м – різниця висот, які визначають розмір зони зіткнення птахів з лопатями роторів.
v = 18,1 м / с – швидкість польоту птахів.
γ = 300 кут встановлення лопаті (кут між хордою перетину лопаті і площиною вітроколеса).
ω = 14 обертів за хвилину.
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Т = 1 рік – період експлуатації вітрової електростанції.
Тi -1рік – період часу, для якого вимірювалися ti і ni.
ti і ni приймалися рівними у відповідності з даними табл. 9.1.
d = 4,1 м, (залежність ширини лопаті по її довжині на сьогодні невідома, тому розрахунки

проводилися для постійного значення хорди).
L1, L2 приймалися рівними у відповідності з даними табл. 9.1.
Результати розрахунку багато в чому залежать від уявної форми птаха. В роботі [1]

запропоновано пласку хрестоподібну модель з розташуванням крил посередині між дзьобом і
кінчиком хвоста, рис. 9.2а

Рис. 9.2. Хрестоподібна (а) та прямокутна (б) пласкі моделі птаха.

Використання цієї моделі дещо занижує розрахункову ймовірність зіткнення. У даній роботі
використовується пласка прямокутна модель, яка приблизно такою ж мірою завищує розрахункову
величину, рис. 9.2б. Використовується модель птаха у вигляді прямокутника: одна з його сторін
приймається рівною довжині птаха L1, а інша – розмаху крил L2.

Таблиця 9.1. Результати спостережень на ділянках №1, №2 та №3.

Вид Довжина,
М

Розмах,
м Сезон ni - число

птахів
ti -час

перебування, с

Buteo buteo 0.49 1.25

Зима

Весна

Літо
Осінь

№1:  1,1
№2:  0
№3  1
№1:  1,1,1
№2:  1
№3  1,1
№1,2,3:  0
№1:  4,3
№2:  2,3
№3:  3,1

49, 34
0
40
30, 46, 38
49
50, 36
0
24, 46
47, 50
50, 50

Buteo lаgopus 0.49 1.25

Зима

Весна
Літо
Осінь

№1:  0
№2:  1
№3:  1
№1,2,3:  0
№1,2,3:  0
№1,2,3:  0

0
86
54
0
0
0

Circus aeruginosus 0.545 1.25

Зима
Весна

Літо
Осінь

№1,2, 3:  0
№1:  1,1
№2:  1,1
№3:  0
№1,2,3:  0
№1,2,3:  0

0
61, 19
35, 45
0
0
0

Larus ridibundus 0.42 0.925

Зима
Весна

Літо
Осінь

№1,2,3:  0
№1,3:  0
№2:  3
№1,2,3:  0
№1,2,3:  0

0
0
182
0
0
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Як приклад розглянемо результати обчислень для птаха виду Buteo buteo. Імовірність його
зіткнення з ротором в стані спокою дорівнює відповідно до формули (3) 0,043. Розраховане значення
ймовірності для швидкості обертання вітроколеса, яке дорівнює 7 обертам за хвилину, становить
0,067. Збільшення швидкості до максимальної величини у 14 обертів призводить до збільшення
ймовірності до 0,13. Останнє значення добре узгоджується з даними роботи [1], де розрахована
величина ймовірності знаходиться в межах 0,093-0,17. При швидкості близько 150 обертів за
хвилину, яка в 10 разів перевищує максимальне значення, ймовірність досягає 1, тобто 100%.
Розрахунок числа зіткнень птаха виду Buteo buteo з усіма роторами на території ВЕС упродовж
одного року, обчислене за формулою (9) при Р = 0,13, дає величину, яка дорівнює 1,30.

Результати обчислень кількості зіткнення птахів різних видів на території вітропарку протягом
одного року представлені в табл. 9.2.

Таблиця 9.2. Кількість зіткнення птахів різних видів на території вітропарку протягом одного
року.

Вид Сезон
Час прольоту
через ротор,
секунди

Вірогідність
зіткнення з
ротором

Число
зіткнень за
сезонами

Число
зіткнень за рік

Buteo buteo

Зима
Весна
Літо
Осінь

0,128
0,144
0
0,188

0,116
0,135
0
0,155

0,25
0,44
0
0,61

1,30

Buteo lаgopus

Зима
Весна
Літо
Осінь

0,141
0
0
0

0,133
0
0
0

0,38
0
0
0

0,38

Circus aeruginosus

Зима
Весна
Літо
Осінь

0
0,144
0
0

0
0,135
0
0

0
0,34
0
0,

0,34

Larus ridibundus

Зима
Весна
Літо
Осінь

0
0,144
0
0

0
0,126
0
0

0
0,72
0
0

0,72

Висновки.
Розроблено методику прогнозування кількості зіткнень птахів на території вітрової

електростанції. Запропоновані формули (3) – (9) дозволяють оцінювати ймовірності зіткнення птахів
у разі прольоту через простір ротора і число їх зіткнень на території вітрової електростанції протягом
заданого періоду часу її експлуатації. Основними факторами, що впливають на за загибель птахів, є
конструкційні та експлуатаційні характеристики вітроколеса, а також геометричні, льотні і
поведінкові параметри пернатих. Чисельні розрахунки проводилися на підставі результатів вивчення
на ділянках, де передбачається створення вітропарку. Згідно з отриманими даними, загальна кількість
зіткнень птахів протягом одного року експлуатації парку складає 3 птаха. З цієї кількості 1,30 птахів
відноситься до Buteo buteo, 0,38 – до Buteo lаgopus, 0,34 – до Circus aeruginosus, і 0,72 – до Larus
ridibundus.

Методика має ряд обмежень, головними з яких є:
- Уявна форма птаха у вигляді пласкої прямокутної моделі, рис. 9.2б, використання якої дещо

завищує результати обчислень.
- Як і в роботі [1], передбачається, що напрямок підльоту птаха до вітрового агрегату збігається

з віссю вітроколеса.
- Можливість зіткнення птахів з вежею і гондолою ВЕУ, а також з іншими будівлями на

території вітропарку не враховується.
- Імовірність загибелі дрібних горобцеподібних (Passeriformes) птахів до уваги не береться.
На наш погляд, уточнення методики вивчення поведінки птахів на території вітрових

електростанцій та удосконалення розрахунків за перерахованими напрямками є важливим завданням,
і становить практичний інтерес для оцінки впливів від будівництва та експлуатації вітрових парків на
території нашої країни.
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РОЗДІЛ 10 ФАУНА ТА РОЗПОДІЛ КАЖАНІВ НА ПРОЕКТНІЙ ТЕРИТОРІЇ
ТА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Вітрові електростанції мають стати новими ландшафтними елементами Причорномор’я. Роботи
зі спорудження об’єктів вітроенергетики зазвичай включають розчищення земельних ділянок для
будівельних майданчиків та під’їзних шляхів; земляні і вибухові роботи, скидання породи у відвали;
транспортування обладнання, матеріалів і пального; закладку фундаментів, використання кранів для
розвантаження і монтажу; введення нового обладнання в експлуатацію. До числа екологічних
проблем, пов’язаних з процесом спорудження і експлуатації ВЕС, можуть, зокрема, відноситись шум
і вібрація, ерозія ґрунту і загроза біорізноманіттю у результаті зміни середовища існування,
травмування чи загибель тварин під лопатями турбін тощо.

Узагальнюючи випадки загибелі кажанів у глобальному масштабі, T. J. O’Shea et al. [1]
означили ряд основних факторів їх смертності:

1.Умисне вбивство (intentional killing) плодоїдних кажанів для захисту врожаю та вампірів для
запобігання травмування сільськогосподарських тварин, практикуючи як пряме знищення
рукокрилих, так і руйнування денних схованок, при цьому страждають і інші види, які не наносили
збитків рослинництву і тваринництву. Відомі випадки ліквідації колоній без нагальної потреби у
Європі, а також вбивство на побутовому рівні.

2. Біотичні фактори (biotic factors) пов’язані з хижацтвом, з недостатньою забезпеченістю
кормом у холодну пору року.

3. Природні абіотичні фактори (natural abiotic factors) – стихійні лиха такі, як повінь, що
призводить до затоплення печер, сильні морози тощо.

4. Вплив хімічного забруднення середовища (contaminants), коли хлорорганічні інсектициди та
їх метаболіти посередництвом комах накопичуються в тканинах кажанів, і це, зрештою, призводить
до літальних наслідків.

5. Загибель від нещасних випадків (accidents) таких як падіння дерев, де знаходились схованки,
при руйнуванні споруд, зіткнення з повітряним і наземним транспортом.

6. Зіткнення з вітровими турбінами (wind turbines), яке, у зв’язку з глобальним розширенням
використання енергії вітру, набуває чималого значення. Особливо велика смертність відмічається у
помірних широтах. За 2003-2013 рр. у 18 країнах Європи зареєстровано загибель 5626 кажанів 27
видів.

7. Вірусні і бактеріальні захворювання (viral/bacterial diseases) не вважаються такими, які б
призводили до масової загибелі, хоча щільні скупчення тварин створюють ідеальні умови для
епізоотій.

8. Грибкові захворювання (wite-nose syndrome) призводять до масової загибелі декількох видів
кажанів у Північній Америці.

9. Незрозумілі (unexplained).
Зі складеної вказаними вище авторами діаграми випливає, що найбільше випадків загибелі

кажанів приходиться на вітрові турбіни (рис. 10.1). Вагоме місце займає смертність від грибкових
захворювань, але це стосується, головним чином, одного континенту.

Рис. 10.1. Накопичені (1790-2015 рр.) частоти випадків смертності кажанів від різних факторів на
основі 1180 повідомлень.[1].
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Якщо до 2000 р. частка повідомлень про загибель рукокрилих пов’язану з вітровими турбінами
була порівняно незначною, то після 2000 р., з прогресуючим розвитком вітроенергетики, вона
зайняла профілююче місце (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Відсоток зареєстрованих випадків загибелі кажанів від різних факторів до 2000 р. (n = 409
випадків) і після 2000 р. (n = 771 випадків). [1, Fig. 3.Percentages of reported multiple mortality events in

bats by causal category, before 2000 (n=409 events) and from 2000 and there after (n=771 events)].

При підготовці інфраструктури ВЕС та спорудженні вітроагрегатів вплив на кажанів
найвірогідніше відповідає пункту 5 вищезгаданого переліку. Для запобігання загрози існуванню
тварин, в нашому випадку рукокрилих, Статтею 7 «Основні вимоги та принципи охорони,
раціонального використання і відтворення тваринного світу» Закону України «Про тваринний світ»
застережується, що «… під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище
перебування тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватись додержання таких основних
вимог і принципів:

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані
природної волі;

недопустимість погіршення  середовища перебування, шляхів міграції та умов розмноження
диких тварин».

Дослідження видового складу кажанів, їх схованок, добових та сезонних міграцій, яке
здійснюють згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», є складовою частиною загальної
оцінки можливих ризиків.

10.1 Загальна ландшафтно-кліматична характеристика досліджуваної місцевості та
методика проведення робіт (за рекомендаціями «Surveillance and Monitoring Methods for
European Bats Guidelines produced by the Agreement on the Conservation of Populations of
European Bats (EUROBATS)»

Основні положення методики.
1. Визначення моніторингових ділянок було проведено з урахуванням представлених в межах

вітрового парку основних біотопів.
2. Використовувалися ультразвукові детектори двох типів.
3. Дослідження проводилися в період незадовго до заходу сонця та протягом як мінімум двох –

трьох годин після настання темряви.
4. Було започатковано три методи досліджень:
- ультразвукове прослуховування простору в окремих точках;
- ультразвукове прослуховування простору протягом всієї ночі на стаціонарному пункті;
- ультразвукове прослуховування простору на чотирьох трансектах.
5. Для характеристики хіроптерофауни регіону були використані ретроспективні дані, отримані

як в межах проектної території, так і на прилеглих ділянках.
Основні вимоги до екологічної безпеки місцевим популяціям кажанів.
1. Всі дослідження проведені в межах вітрового парку після узгодження із землекористувачами

календарного плану робіт та основних методик досліджень.
2. Під час проведення досліджень в усіх випадках використовувалися налобні ліхтарики з

електричним світлом.
3. Тривалість досліджень не перевищувала встановлені методикою інтервали часу.
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4. Під час досліджень не використовувались методи відлову тварин.
5. Кількість дослідників 1-2 особи.
6. В межах проектної території досліджень не було знайдено жодної колонії кажанів, або місць

масового скупчення для денного відпочинку, або гібернації.
7. За період досліджень не було заподіяно негативного впливу на окремих індивідуумів,

схованки, колоніальні поселення, потенційні місця перебування тварин.

Методика 1. Ультразвукове прослуховування простору в окремих точках.

Вивчення територіального розподілу, видового складу, міграційної активності кажанів
проводили за загальноприйнятими методиками, використовуючи, головним чином, дистанційну їх
складову(рис. 10.3, табл. 10.1).

Рис. 10.3. Розташування пунктів прослуховування кажанів в межах Дністровської ВЕС

Таблиця 10.1. Характеристика пунктів прослуховування голосової активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС (№№ згідно рис. 10.3)

№ Біотоп Координата (географічна, десятична)
N E

1 населений пункт 46.220629 30.224736
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 46.225426 30.200917
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 46.243647 30.164347
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 46.263025 30.132650
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 46.279249 30.090480
6 сільгоспугіддя, дорога 46.289885 30.112664
7 урвище, берег лиману 46.312292 30.113438
8 сільгоспугіддя, дорога 46.331523 30.069928
9 населений пункт 46.348995 30.045874
10 лісовий масив, дорога 46.369727 30.021201
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 46.356536 30.003672
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 46.312273 30.063632
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Методика 2. Ультразвукове прослуховування простору протягом всієї ночі на
стаціонарному пункті.

Використовували також ультразвуковий детектор «Pettersson D 500x», який був установлений
на прилеглій до вітрового парку Дністровської ВЕС території для визначення добової активності
кажанів. Також прилад використовувався в межах проектного вітрового парку. Координати
встановлення детектору 46.694411 N / 35.932922 E (рис. 10.4).

Умови роботи:
- Координати стаціонару 46.278080 N / 30.143059 E;
- Висота встановлення детектору – 2,5 м;
- Параметри налаштування ультразвукового детектора Pettersson D500X (див. таблицю ліворуч);
- Тривалість прослуховування з 18:00 до 06:00;
- Частота прослуховувань – вересень, жовтень, квітень, травень), всього 6 ночей;
- Погодні умови не перешкоджали вільній поведінці кажанів (відсутність опадів, сильного вітру,
низьких температур).

SAMP. FREQ. = 500
PRETRIG. = OFF
REC. LEN = 5
HP-FILTER =YES
AUTOREC = YES
T. SENSE = HIGH
INPUT GAIN =80
TRIG LEV=80
INTERVAL=5

Рис. 10.4. Місце встановлення ультразвукового детектора «Pettersson D 500x»
та параметри його налаштування

Методика 3. Ультразвукове прослуховування простору на трансектах.

Враховуючи рекомендації «Surveillance and Monitoring Methods for European Bats Guidelines
produced by the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)», а також
беручи до уваги приклад проведення подібних досліджень у Німеччині (Dietz & Simon 2005), в межах
вітрового парку майбутньої Дністровської ВЕС було створено 4 трансекти довжиною 500 м кожна
(рис.10.5).

Основні критерії відбору трансект:
– кількість лінійних трансект відповідає орієнтовному нормативу 1 км на 500 га проектної

території, тобто в межах вітрового парку створено 5 лінійних трансекти довжиною 500 м кожна;
– в межах кожної трансекти виділено 5 точок прослуховування, відстань між якими приблизно

125 м;
– періодичність прослуховувань визначено у 8 разів на рік (2 – осіння міграція; 4 – весняна

міграція; 2 – період розмноження);
– під час планування експедиційних виїздів враховувались сприятливі погодні умови для

активності кажанів.
Всі лінійні трансекти розташовані таким чином, щоб охопити основні біотопи. В межах

Дністровської ВЕС переважають сільськогосподарські угіддя, які лісосмугами поділені на окремі
поля. В центральній частині проектної території проходе асфальтована дорога Білгород-
Дністровський-Одеса. Територією пролягають високовольтні лінії електричних мереж, меліораційні
канали та мережа ґрунтових доріг.

У відповідності до функціональних зон 4 лінійні трансекти повністю розташовані в межах
вітрового парку, а п’ята лежить на північному заході та частково виходить за межі вітрового парку у
бік с. Староказаче. Таке розташування трансекти мотивується необхідністю проведення досліджень
поблизу населеного пункту, для з’ясування впливу освітлених вночі територій на кормову поведінку
кажанів.

Детальна характеристика лінійних трансект наведена в таблиці 10.2 та на рис. 10.6.



134

Рис. 10.5. Розташування трансект (червона лінія) для прослуховування
голосової активності кажанів в межах Дністровської ВЕС (жовта лінія)

Таблиця 10.2. Характеристика трансект прослуховування кажанів в межах Дністровської ВЕС

№ Біотоп Координати Довжина,
метрів

Час проходження,
хвилинПочаток Кінець

1 Ґрунтова дорога, лісосмуга,
агроценоз

46.219125
30.211829

46.217309
30.207786 500 37-50

2 Ґрунтова дорога, лісосмуга,
агроценоз

46.249155
30.139355

46.246251
30.144316 500 37-50

3 Ґрунтова дорога, лісосмуга,
агроценоз, канал

46.313605
30.065295

46.314628
30.071650 500 37-50

4 Асфальтова дорога, агроценоз,
урбоценоз

46.365346
30.043196

46.336281
30.049508 500 37-50

5 Ґрунтова дорога, лісосмуга,
агроценоз, населений пункт

46.359506
29.973771

46.363977
29.972360 500 37-50
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Трансекта № 1 Трансекта № 2

Трансекта № 3 Трансекта № 4

Рис. 10.6. Ландшафтно-біотопічна візуалізація
трансект та їх геоморфологічний профіль

Трансекта № 5

Кожна лінійна трансекта довжиною 500 м мала 5 точок прослуховування, на яких
ультразвукове дослідження голосової активності кажанів здійснювалось протягом 5 хв. (у
відповідності до рекомендацій «Surveillance and Monitoring Methods for European Bats Guidelines
produced by the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)»).

Так, тривалість спостережень в межах однієї трансекти дорівнювала 37-40 хвилинам,
враховуючи 5-хвилинні прослуховування на п’яти точках та 3–4-хвилинні піші переходи між точками
(рис. 10.7).

Рис. 10.7. Приклад проходження лінійної трансекти та режим прослуховування голосової активності
кажанів ( – трансекта; – точки прослуховування)
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Результати кожного прослуховування на лінійних
трансектах фіксувалися в спеціальних таблицях, що
дозволяло протягом певного сезону отримати інформацію
про динаміку чисельності зафіксованих голосів в окремих
точках та на окремих ділянках вітропарку (табл. 10.3).

Фактор антропогенного впливу було зведено до
мінімуму. Автомобіль не використовувався. Пересування по
трансекті здійснювалось пішки. Для освітлення використані
налобні електричні ліхтарики маленького радіусу дії.
Кількість дослідників – 1 особа.

Інструментальні методи (детектори, диктофони, GPS, планшет, метеостанція,
фотоапарати)

Через такі особливості біології кажанів як ехолокація, активність в темну частину доби,
невеликі фізичні розміри, розмноження у схованках, візуально непомітна міграція, тривалі періоди
гібернації – дослідження за тваринами вимагає використання сучасного високотехнологічного
обладнання. Під час проведення робіт нами, згідно обраної мети та узгоджених із Замовником
завдань, були використані наступні інструменти досліджень.

Ідентифікацію видів проводили за відомими параметрами звукових сигналів (табл. 10.4),
порівнюючи їх з показниками спектрограм, побудованих за допомогою програми BatSound414 (рис.
10.8). Кожен файл, записаний детекторами в режимі time expansion оброблявся в програмі BatSound.
Приклад сонограми наведено нижче. Види кажанів ідентифікували за спектрограмами їх сигналів,
побудованими за допомогою комп’ютерної програми BatSound414 (рис. 10.8).

Файл
Середній

міжімпульсний
інтервал, мс

Тривалість
імпульсу, мс

Верхня межа,
кГц

За максимал.
Потужності
звуку, кГц

Нижня межа,
кГц

M00316 101,2 7,62 95,4 39,5 36,2
Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774

Рис. 10.8. Сонограми нетопира білосмугого (Pipistrellus kuhlii)
та пергача пізнього (Eptesicusserotinus) з основними параметрами

Таблиця 10.3. Приклад оформлення
результатів прослуховування

Т
ра
нс
ек
та

 №
 3 № Час Кількість звуків

1 19:30-19:35 хх
2 19:38-19:43 х
3 19:47-19:52 -
4 19:56-20:01 х
5 20:03-20:08 хх
Всього (38 хв.) ХХ звуків
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Таблиця 10.4. Основні параметри звукових сигналів європейських кажанів.

Види
Тривалість
імпульсу,

мс

Частота, кГц Джерела
інформаціїверхня центральна за макс. потуж.

звуку нижня

Підковик малий
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

– – – 110 (110–117) – [3]
21,6 110,6 – 107,5 89,8 [4]

45±10,46 93,88±3,42 111,82±1,46 111,57±0,98 91,31±4,88 [5]

Підковик великий
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

– – – 83(80–90) – [3]
22,7 84,1 – 79,7 69,1 [4]

55,93±20,69 67,4±2,37 82,69±0,43 82,26±0,27 63,95±3,66 [5]
Нічниця велика
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

– – – 35(30–35) – [3]
6,0 86,0 – 37,1 22,2 [4]

Нічниця довговуха
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

– – – 45(45) – [3]
4,3 103,5 – 48,4 26,5 [4]

1,84±0,48 117,57±13,78 75,37±7,5 71,92±4,74 37,47±3,45 [5]
Нічниця війчаста
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

4,1 108,6 – 40,4 14,0 [4]
3,17±3,5 125,49±20,97 73,24±27,88 60,29±27,85 24,9±2,46 [5]

Нічниця триколірна
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

– – – 50 – [3]
3,6 113,1 – 45,7 27,5 [4]

Нічниця північна
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

– – – 45 – [3]
4,6 103,6 – 45,7 27,5 [4]

4,15±1,19 106,93±10,01 60,06±7,8 53,96±3,36 31,13±7,39 [5]

Нічниця вусата
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

– – – 45 – [3]
3,6 99,7 – 46,8 27,9 [4]

2,64±0,83 106,2±19,28 63,79±9,4 54,32±7,87 33,16±8,66 [5]
Нічниця ставкова Myotis dasycneme (Boie, 1825) – – – 35 – [3]

Нічниця водяна
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

– – – 45(45–50) – [3]
3,9 81,2 – 42,7 27,3 [4]

2,72±1,28 87,86±6,89 56,42±4,31 55,13±6,24 31,87±4,31 [5]

Вухань бурий (вухань звичайний) Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

– – – 25,45 – [3]
2,9 55,7 – 37,7 22,7 [4]

0,82±0,53 52,73±17,72 51,17±18,01 50,47±19,70 37,4±19,88 [5]
Вухань австрійський (вухань сірий)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

– – – 25,45 – [3]
5,8 45,3 – 36 18,0 [4]
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Види
Тривалість
імпульсу,

мс

Частота, кГц Джерела
інформаціїверхня центральна за макс.

потуж. звуку нижня

Широковух європейський
Barbastella barbastellus Schreber, 1774

– – – 35,65 – [3]
4,3 48,3 – 36,0 25,7 [4]

2,91±1,22 38,76±9,04 34,45±6,89 34,24±6,89 27,99±6,46 [5]

Вечірниця мала
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

– – – 25–30 – [3]
9,3 49,4 – 27,4 22,1 [4]

7,37±3,34 63,48±16,84 32,23±4,88 31,01±3,91 26,86±4,48 [5]

Вечірниця дозірна, руда
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

– – – 20(18–24) – [3]
14,4 33,8 – 22,1 17,7 [4]

15,56±10,91 36,4±20,46 24,55±5,24 23,68±4,62 21,75±4,03 [5]
Вечірниця велетен. Nyctalus lasiopterus (Schreber,1780) – – – 20 – [3]
Нетопир білосмугий
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

– – – 38–40 – [3]
6,3 63,6 – 39,6 33,6 [4]

Нетопир лісовий
Pipistrellus nathusii (Keyserling, Blasius, 1839)

– – – 35–38 – [3]
6,9 61,5 – 41,3 36,1 [4]

Нетопир карлик (нетопир малий, звичайний)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

– – – 58(40–50) – [3]
6,3 73,8 – 47,4 42,6 [4]

5,23±2,94 81,31±15,11 47,61±3,47 46,63±2,67 44,92±3,15 [5]
– – – 45 – [6]

Нетопир пігмей
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

6,0 84,1 – 56,2 51,5 [4]
7,47±2,59 95,7±20,51 53,22±2,27 52,73±2,08 50,82±3,32 [5]

– – – 55 – [6]
Гіпсуг гірський
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

– – – 35 – [3]
7,3 48,2 – 24,6 20,2 [4]

Лилик двоколірний
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

– – – 28 – [3]
15,0 35,8 – 24,6 20,2 [4]

Пергач пізній
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

– – – 25(26–32) – [3]
10,9 47,2 – 26,8 22,4 [4]

6,83±3,83 64,45±8,78 34,67±5,18 33,20±5,20 26,37±4,39 [5]
Пергач донецький Eptesicus lobatus (Zagorodniuk,2009) – – – – – [7]
Пергач північний Eptesicus nilssonii (Keyserling,
Blasius, 1839)

– – – 27–32 – [3]
10,7 48,2 – 29,8 24,6 [4]

Довгокрил звич. Miniopterus schreibersii (Kuhl,1817) 6,2 87,3 – 53,9 47,4 [4]
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Ультразвуковий детектор «Pettersson D 500x»
Найбільш зручний детектор автономного встановлення в точці прослуховування, який може

тривалий час записувати голоси кажанів в заданих режимах. Тригер детектора має чотири рівні
чутливості, що вкрай важливо для фільтрації фонових шумів (вітер, комахи) в різні періоди
прослуховування.

Виносний мікрофон дозволяє працювати
детектору, який знаходиться в автомобілі, в будівлі, або у
схованці. Крім того, захисний корпус приладу дозволяє
використовувати його в негоду без додаткових заходів
безпеки. Детектор створює файли у форматі WAV та
зберігає їх на картах пам’яті. D500X рекордер оснащений
чотирма слотами для легкодоступних карт флеш-пам’яті
CF. Загальна місткість 128 Гб, якщо використовуються
чотири карти 32 GB кожна. Такий об’єм пам’яті та
спеціальні режими економії, коли ведеться запис лише
сигналів від кажанів під час перевищення заданого рівня
звуку, довжина запису окремого сигналу коливається від
0,3 до 30 сек. (в наших умовах достатньо 1-5 сек.), а

також задається час спостережень, коли вдень прилад «спить», дозволяє автономно працювати
протягом тижнів. Однак, ми кожного ранку після нічного прослуховування забирали детектор з місця
розташування на площадці ВЕС, та проводили оперативну первинну обробку результатів. Таку
можливість дає програма BatSound. Перевагою цього детектора також є синхронізація часу, дати та
координат. Інакше кажучи, під час опрацювання результатів нічних спостережень є можливість
нанесення точки (або точок) прослуховування на карту за допомогою Google Earth для кожної дати, а
хронометричні показники є основою для виявлення динаміки активності кажанів протягом часу
сканування.

Ультразвуковий детектор «Pettersson D 240x»
Компактний універсальний детектор, який дозволяє сканувати

простір в діапазоні повного спектру (10-120 кГц) та режимі реального
часу. Вбудованої пам’яті не має, тому потрібен додатковий пристрій
для запису звуків. Перевагою D 240x є можливість відтворювати звуки
як в режимі реального часу, так і в Time Expanded (розширений 10х),
для більш якісної обробки звукового файлу з метою видового
визначення. Використання звичайних елементів живлення типу АА,
дозволяє працювати приладу протягом 12-16 годин. Нами
використовувалися акумулятори такого ж типу, в тому числі й
запасний комплект, які через зарядний пристрій (стаціонарний та
автомобільний) забезпечували автономність нашої роботи на площадці
протягом тривалого часу.

Цифровий диктофон «ZOOM Handy Recorder H2»
Для збереження інформації, отриманої детекторами «Pettersson D

240x» фірмою-виробником рекомендовано використовувати цифровий
диктофон «ZOOM Handy Recorder H2». Цей компактний пристрій через
кабельне з’єднання підключається до детектора. Вбудована карта пам’яті
дозволяє зберігати записи за певний проміжок часу. В нашому випадку
ми використовували карти MicroSD 1GB, однак треба пам’ятати, що під
час високої активності кажанів, такої карти буде замало. Для цього треба
періодично переписувати результати на окремий носій інформації, або
мати запасну карту. Зазвичай, під час найактивнішого прольоту кажанів
та максимальної потреби в записі звуків карти в 1 GB вистачало на 2-3
ночі. Файли записуються у форматі WAV, що дозволяє їх аналізувати в
багатьох спеціальних програмах редагування аудіофайлів.
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Навігатор «GARMIN GPSMAP 78s»
Класичний навігатор «морського» типу має водозахисний

корпус, інтуїтивно зрозуміле меню та відповідає всім вимогам
дослідника будь-якої спеціалізації. Вбудована власна пам’ять в 1.7
GB може бути розширена за рахунок карт MicroSD (ми поставили
2 GB). Однак, протягом чотирьох років, під час доволі великого
навантаження на прилад, власної пам’яті було достатньо.
Можливість підключення до комп’ютера - традиційна функція.
Файли, які створює навігатор, добре обробляються в програмі
Google Earth (KMZ та KML файли). Елементи живлення – 2 батареї
типу АА – забезпечують безперебійну роботу протягом 24 годин.
Однак, під час частого використання вночі, коли потрібне
підсвічування екрану, час роботи приладу скорочується.

Вирішення проблеми – запасні елементи живлення (акумулятори) та зарядний пристрій
(стаціонарний та автомобільний). Крім навігатора, останнім часом для орієнтування в просторі ми
використовуємо планшет Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 16Gb, який також має автомобільний
зарядний пристрій. Перевагою цього планшету є також можливість дистанційного доступу до
Інтернет-мережі.

Мобільний комплект для детекторного сканування звуків кажанів представлено на рис. 10.9.
Фотографування цікавих процесів та об’єктів, біотопів, схованок, кажанів вимагало застосування
фотоапаратів (рис. 10.10). Нами використовувалися камери NIКON D7000, NIКON D80 та CANON
EOS 550D. Кожен кадр супроводжувався EXIF метаданими (дата, координати, умови зйомки).

Pettersson D 240x Pettersson D 500x

Рис. 10.9. Комплекти приладів для досліджень кажанів

Крім цих основних інструментів, необхідних для якісного професійного дослідження кажанів,
були застосовані методи візуального спостереження. Інколи ми використовували біноклі, коли треба
було оглянути простір над акваторією, або визначити розміри кажана на великих висотах.

Автомобільний транспорт, який ми експлуатували під час проведення робіт на площадках ВЕС,
характеризувався маневреністю, високими якостями позашляховиків та певною комфортабельністю.
Дві групи дослідників використовували автомобілі ВАЗ 21213 «НИВА» та Chevrolet Niva.

Обробка польового матеріалу. Інтерпретація результатів.

Попередній аналіз звуків ми здійснювали безпосередньо на площадці ВЕС, якщо дозволяли
умови. Так, всі записи голосів кажанів, отримані детектором «Pettersson D 500x» прослуховувались
на наявність шумів, вибраковувались записи, що належали не кажанам (комахи). Якщо було
потрібно, то частина файлів (або всі) експортувалась на інші носії. Для цього достатньо бюджетного
офісного ноутбука та USB-кабелю (рис. 10.11; 10.13).
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Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774

Нетопир блосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl,1817 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling,
Blasius,1839

Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Рис. 10.10. Фотографування об’єктів досліджень

Ідентифікацію видів проводили за відомими параметрами звукових сигналів (табл. 8.1),
порівнюючи їх з показниками спектрограм, побудованих за допомогою програми BatSound.

Обробка інших матеріалів (видовий склад, динаміка добової та сезонної активності, залежність
активності від погодних умов, поширення кажанів площадкою ВЕС, виявлення видів, що
охороняються, характеристика фенологічних явищ, з’ясування статистичних закономірностей тощо)
зроблені за загальноприйнятими методиками [1-2].

Додатково стеження за міграціями кажанів проводили на прилеглих територіях, що дозволяло
оперативно реагувати на початок міграційних хвиль. Ці додаткові місця спостережень розташовані
порівняно недалеко від площадки ВЕС та в межах основного міграційного шляху рукокрилих (рис.
10.12).
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Камеральна обробка сигналів полягала у тому, щоб за допомогою програми BatSound,
ідентифікувати всі записи за приналежністю до того чи іншого виду кажанів. Для цього
розшифровувалась сонограма за основними параметрами (рис. 10.8).

Рис. 10.11. Ультразвукове сканування простору
на узбережжі Азовського моря

Рис. 10.12. Картосхема основного напрямку
міграційних потоків кажанів в Україні [3].

Рис. 10.13. Обробка польового матеріалу (первинна ліворуч, та камеральна праворуч)

Погодні умови восени 2017 р. – навесні 2018 р.
Для розуміння загальних погодно-кліматичних тенденцій, які панували в регіоні досліджень у

вересні-листопаді, та з метою отримання точної інформації про такі явища, як напрям и сила вітру,
вологість, мінімальні та максимальні температури повітря, опади, ми скористалися даними з Інтернет
джерел, які знаходяться у вільному доступі.

Детальна характеристика погодних явищ представлена на рис. 10.14-10.19. Аналізуючи
отриману інформацію констатуємо, що протягом спостережень всі показники погоди були
традиційними для цього періоду. Різких коливань погодних умов ні до спостережень, ані після них не
зафіксовано.

Характеризуючи погоду з точки зору її придатності для ультразвукових спостережень
голосової активності кажанів констатуємо, що умови проведення досліджень були сприятливими, що
опосередковано може бути підтверджене також активним льотом дрібних комах та метеликів навіть у
другій половині жовтня.

Погодні умови восени 2017 р. на території вітропарку зберегли тенденцію останніх десятиліть
до потепління клімату. Осінь була теплою, з опадами нижче норми. Показники температури повітря
коливалися від +33оС (20 вересня) до -5 оС (4 листопада). На період проведення досліджень кажанів
3-4 листопада 2017 р. температура повітря була +5 – +12 оС, тобто доволі сприятливою для
активності тварин.

Також сприятливими погодні умови були у весняний період 2018 р. (рис. 10.17–10.19)
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Рис. 10.14. Погодні умови вересня 2017 р. по метеостанції Білгород-Дністровський, Одеська обл.

Рис. 10.15. Погодні умови жовтня 2017 р. по метеостанції Білгород-Дністровський, Одеська обл.

Рис. 10.16. Погодні умови листопада 2017 р. (метеостанція Білгород-Дністровський, Одеська обл.)
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Рис. 10.17. Погодні умови березня 2018 р. по метеостанції Білгород-Дністровський, Одеська обл.

Рис. 10.18. Погодні умови квітня 2018 р. по метеостанції Білгород-Дністровський, Одеська обл.

Рис. 10.19. Погодні умови травня 2018 р. по метеостанції Білгород-Дністровський, Одеська обл.
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Стан вивченості хіроптерофауни

Питання фауни та екології кажанів розглядається у ряді монографій, де узагальнені відомості
ІХ – середини XX століття, як у цілому по Російській Імперії, а далі по колишньому СРСР [7-9], так і
окремо по Україні [10-14].

Інформацію, стосовно поширення територією України окремих видів кажанів, можна отримати
з багатьох джерел, однак слід зауважити, що через труднощі вивчення тварин цієї групи, можемо
говорити про фрагментарний характер спостережень. так, більшість робіт присвячена окремим
видам, або певній території. Нажаль, доволі мало спостережень, проведених в польових умовах в
активний період тварин. Маємо традиційні й доступні дослідження. здійснені в межах населених
пунктів, у різного роду печерах та схованках, або у скупченнях під час періоду зимової сплячки. В
нашому розумінні завдань досліджень, звичайно, цього замало. Однак, найбільш сучасна та повна
інформація про кажанів України дана в методичних рекомендаціях Загороднюка із співавторами
(Загороднюк та ін., 2002). Ми відокремили види які зустрічаються в межах Одеської області та
констатуємо поширення тут звичайних видів (рис. 10.20).

нічниця ставкова нічниця вусата

нічниця водяна нетопир карлик

вухань австрійський пергач пізній

Рис. 10.20. Поширення кажанів в Одеській області
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Міграційний статус кажанів

До типових сезонний мігрантів, які, подібно до птахів, здійснюють трансконтинентальні
перельоти до місць зимівлі, відносяться всі види вечірниць, нетопирі лісовий та карлик, нічниця
гостровуха та кажан двоколірний. Осілими видами, що переміщаються, змінюючи літні схованки на
зимові в межах місцевості, де вони постійно мешкають, являються підковики, вухані та широковухи,
пергач пізній, нетопир білосмугий та нічниця вусата.

Б.М. Попов [5], на основі власних даних 1938-1939 рр. та О.О. Браунера і І. Д. Іваненка, які
працювали в Асканії-Нова у 20-х–30-х рр. минулого століття, прийшов до висновку, що у Степовій
зоні України мігруючими видами є вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774, велетенська
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 та мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817, лилик двоколірний Vespertilio
murinus Linnaeus, 1758 та нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774, нетопир лісовий
Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839. Три перших з них, як він вважав, влітку в степу взагалі
не зустрічаються.

У наступні роки відбулось значне ландшафтне перетворення степу, що, безумовно, змінило
ситуацію з рукокрилими. За нашими даними у 1979-2016 рр. в Асканії-Нова вечірницю дозірну
Nyctalus noctula реєстрували цілорічно. Виявляли там і зимуючі колонії цього виду (рис. 10.21), а
наявність Nyctalus leisleri, Pipistrellus pipistrellus та Pipistrellus nathusii установлена за допомогою
ультразвукового детектора, тобто ці тварини, принаймні дві перші, край рідкісні.

Рис. 10.21. Колонія вечірниць дозірних Nyctalus noctula (фото І.К. Поліщука, 19.02.2016 р.)
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10.2 Характеристика територіального розподілу, видового складу, міграційної та
кормової активності кажанів у межах площадки ВЕС у сезонах 2017-2018 рр.

Ультразвукове прослуховування простору в окремих точках
Дослідження міграційної активності кажанів восени 2017 р. були розпочаті 23-24 вересня.

Починаючи з 19 год 20 хв. і до 23 год. 10 хв. прослуховування протягом 230 хвилин проведено на всіх
12 пунктах (рис. 10.22). Всього зареєстровано 35 звуків кажанів. максимальна активність кажанів
зафіксована в пункті 9 (с. Козацьке), де за 10 хвилин зареєстровано 11 звуків. Також високі показники
мали пункт 1 (с. Молога) – 6 звуків, та пункт 7 (урвистий берег Дністровського лиману) – 5 звуків.
Сумарно на цих трьох пунктах зафіксовано 22 звуки, або 62,9% від їх загального числа. Показово, що
у пунктах 8 та 12, які розташовані на автомобільній дорозі за 10 хвилин прослуховування не було
почуто жодного кажана (рис. 10.22, табл. 10.5).

Рис. 10.22. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 23-24.09.2017 р.

Таблиця 10.5. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС 23-24.09 (№№ згідно рис. 5.10)
№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записівстарт фініш

1 населений пункт 19:20 19:50 6 5
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:56 20:06 2 2
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:15 20:25 1 1
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:32 20:42 1 1
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:55 21:05 3 2
6 сільгоспугіддя, дорога 21:11 21:21 3 2
7 урвище, берег лиману 21:28 21:38 5 3
8 сільгоспугіддя, дорога 21:55 22:05 0 0
9 населений пункт 22:10 22:20 11 9
10 лісовий масив, дорога 22:26 22:36 0 0
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 22:40 22:50 3 3
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 23:00 23:10 0 0

Всього 230 хв. 35 28
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В жовтні були продовжені дослідження, які показали, що всього на 12 пунктах зареєстровано
28 звуків. Тривалість спостережень – 218 хв. В цей період найбільша голосова активність була на
пункті 7 (урвистий берег Дністровського лиману) – 9 звуків, або 32,1% від загальної. Активність
кажанів в населених пунктах (точки прослуховування №№  1 та 9) також була високою, а на трьох
пунктах взагалі звуків кажанів не зареєстровано (рис. 10.23, табл. 10.6).

Рис. 10.23. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 15-16.10.2017 р.

Таблиця 10.6. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС 15-16.10.2017 р. (№№ згідно рис. 5.10)
№ Біотоп Час Звуків Записівстарт фініш

1 населений пункт 18:50 19:05 4 2
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:11 19:21 3 2
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:30 19:40 0 0
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:47 19:57 0 0
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:10 20:20 1 1
6 сільгоспугіддя, дорога 20:26 20:36 2 1
7 урвище, берег лиману 20:45 20:55 9 7
8 сільгоспугіддя, дорога 21:12 21:22 1 0
9 населений пункт 21:27 21:37 5 3
10 лісовий масив, дорога 21:44 21:54 2 1
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 21:58 22:08 1 1
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 22:18 22:28 0 0

Всього 218 хв. 28 18
На початку листопада були проведені останні осінні спостереження, які показали різке

зниження голосової активності кажанів. Так, в ніч 2-3.11.2017 р. на всіх 12 пунктах прослуховування
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зареєстровано всього 7 звуків. Вісім пунктів взагалі не відвідувались кажанами (0 звуків).
Традиційно, максимальні показники були в пункті 7 (берег лиману) – 3 звуки (рис. 10.24, табл. 10.7).

Рис. 10.24. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 02-03.11.2017 р.

Таблиця 10.7. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС 02-03.11.2017 (№№ згідно рис. 5.10)
№ Біотоп Час Звуків Записівстарт фініш
1 населений пункт 17:00 17:20 0 0
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 17:26 17:36 0 0
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 17:45 17:55 1 1
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 18:02 18:12 0 0
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 18:25 18:35 1 0
6 сільгоспугіддя, дорога 18:41 18:51 0 0
7 урвище, берег лиману 18:59 19:09 3 2
8 сільгоспугіддя, дорога 19:27 19:37 0 0
9 населений пункт 19:43 19:53 2 2
10 лісовий масив, дорога 20:00 20:10 0 0
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 20:15 20:25 0 0
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 20:35 20:45 0 0

Всього 225 хв. 7 5
Таким чином, проведені дослідження свідчать про динаміку голосової активності кажанів, яка

показує максимальні показники у вересні (під час міграційних переміщень), а мінімальні – у
листопаді (кажани на місцях майбутніх зимових схованок). Аналізуючи активність кажанів на
окремих пунктах прослуховування констатуємо, що найбільш відвідуваними були населені пункти та
місцевості поблизу відкритих акваторій. Два пункти прослуховування, які розташовані поблизу, або в
межах населених пунктів – №№ 1 та 9 – мали найвищі показники голосової активності кажанів – 10
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(14,3%) та 18 (25,7%) звуків відповідно. Пункт № 7 на узбережжі Дністровського лиману за три
періоди спостережень дав 17 звуків, або 24,3% від усіх голосів. Таким чином лише ці три пункти
сумарно складають частку звуків у 64,3% від загального.

В пункті № 12, якій розташований на
перехресті автомобільних доріг, за всі періоди
прослуховувань не зареєстровано жодного звуку.
Наші дослідження хіроптерофауни в інших
регіонах свідчать, що автомобільні дороги з
асфальтовим покриттям та світлом фар
транспортних засобів приваблюють комах,
відповідно й кажанів. Тому відсутність голосів у
пункті № 12 скоріш за все пояснюється дифузним
поширенням кажанів проектною територією, де не
існує чинників, які б впливали на вузько
направлені перельоти тварин. Також вважаємо, що
кормова база проектної території не має переваг
перед ділянками, розташованими за межами
вітрового парку й тварини мають достатньо
простору для полювання.

Більш детальна характеристика голосової
активності кажанів в окремих пунктах
прослуховування показана в таблиці 10.8.

Цікавими виявилися результати сканування простору за допомогою детектора Pettersson D500x,
який було встановлено в м. Білгород-Дністровський (рис. 10.25). Так, в ніч 23-24.09.2017
зареєстровано майже 3000 звуків, які доволі рівномірно звучали протягом всього періоду
прослуховування (з 19:00 до 06:00). Оскільки прилад був розташований з одного боку в районі
багатоповерхових будинків, а з іншого недалеко від акваторії Дністровського лиману, чисельність
звуків кажанів була максимальною для 10-хвилинних інтервалів (60 і більше звуків). Можливо серед
будинків були розташовані місця денного відпочинку кажанів, або тварини знайшли тут місця
зимових схованок (дахи багатоповерхівок). На підтвердження цього припущення бачимо, що
наприкінці ночі в період з 3:00 до 6:00 зареєстровано 1013 звуків (з 2997 зв.), або 33,8% від
загального. Така активність притаманна тваринам, які повертаються з кормових вильотів на місця, де
будуть проводити світлу частину доби.

Рис. 10.25. Характеристика голосової активності кажанів в м. Білгород-Дністровський 23-24.09.2017

Весняні спостереження за активністю кажанів були розпочаті наприкінці березня. Згідно вимог
європейської методики, березень не є місяцем, коли кажани активні, однак наші спостереження за
голосовою активністю кажанів в м. Мелітополь, які ми запровадили протягом всього березня,
показали, що починаючи з другої половини місяця кажани активні.

Результатом досліджень 27 березня стали 3 зареєстровані звуки. Один в межах населеного
пункту (точка № 9), а ще 2 на березі Дністровського лиману (точка № 7). На більшій частині
територій вітрового парку кажани в березні не зареєстровані (рис. 10.26, табл. 10.9). Наступної ночі,
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Таблиця 10.8. Характеристика голосової
активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС восени 2017 р.
Пункт 23-24.09 15-16.10 02-03.11 Всього

абс. %
1 6 4 0 10 14,3
2 2 3 0 5 7,1
3 1 0 1 2 2,9
4 1 0 0 1 1,4
5 3 1 1 5 7,1
6 3 2 0 5 7,1
7 5 9 3 17 24,3
8 0 1 0 1 1,4
9 11 5 2 18 25,7

10 0 2 0 2 2,9
11 3 1 0 4 5,7
12 0 0 0 0 0,0

Всього 35 28 7 70 100,0
Примітки: – акваторія; – сільгоспугіддя;

– населені пункти
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28 березня, зареєстровано 5 звуків, аналіз яких дозволяє стверджувати тяжіння кажанів до населених
пунктів та берегових урвищ (рис. 10.27, табл. 10.10).

Рис. 10.26. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 27.03.2018 р.

Таблиця 10.9. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС 27.03.2018 (№№ згідно рис. 5.10)

№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записівстарт фініш
1 населений пункт 18:20 18:50 0 0
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 18:56 19:06 0 0
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:15 19:25 0 0
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:32 19:42 0 0
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 19:55 20:05 0 0
6 сільгоспугіддя, дорога 20:11 20:21 0 0
7 урвище, берег лиману 20:28 20:38 2 1
8 сільгоспугіддя, дорога 20:55 21:05 0 0
9 населений пункт 21:10 21:20 1 1
10 лісовий масив, дорога 21:26 21:36 0 0
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 21:40 21:50 0 0
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 22:00 22:10 0 0

Всього 230 хв. 3 2
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Рис. 10.27. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 28.03.2018 р.

Таблиця 10.10. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС 28.03.2018 (№№ згідно рис. 5.10)

№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записівстарт фініш
1 населений пункт 18:20 18:50 1 0
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 18:56 19:06 0 0
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:15 19:25 0 0
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:32 19:42 0 0
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 19:55 20:05 0 0
6 сільгоспугіддя, дорога 20:11 20:21 1 1
7 урвище, берег лиману 20:28 20:38 1 1
8 сільгоспугіддя, дорога 20:55 21:05 0 0
9 населений пункт 21:10 21:20 1 0
10 лісовий масив, дорога 21:26 21:36 0 0
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 21:40 21:50 0 0
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 22:00 22:10 1 0

Всього хв. 5 2

Наступні спостереження проведені 23-24 квітня, що припадає на періоди активного
переміщення кажанів, що й відобразилось на результатах прослуховування. Так, 23.04 зафіксовано 19
звуків, а 24.04 – 28 звуків. Попередній аналіз показує зростання активності тварин по всій території
вітрового парку, однак їх чисельність невисока та значно поступається активності кажанів поблизу та
в межах населених пунктів (рис. 10.28–10.29, табл. 10.11–10.12)
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Рис. 10.28. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 23.04.2018 р.

Таблиця 10.11. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС 23.04.2018 (№№ згідно рис. 5.10)

№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записівстарт фініш
1 населений пункт 19:20 19:50 4 2
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:56 20:06 1 1
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:15 20:25 0 0
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:32 20:42 1 0
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:55 21:05 2 1
6 сільгоспугіддя, дорога 21:11 21:21 1 1
7 урвище, берег лиману 21:28 21:38 2 1
8 сільгоспугіддя, дорога 21:55 22:05 0 0
9 населений пункт 22:10 22:20 5 2
10 лісовий масив, дорога 22:26 22:36 0 0
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 22:40 22:50 1 1
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 23:00 23:10 2 0

Всього 230 хв. 19 9
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Рис. 10.29. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 24.04.2018 р.

Таблиця 10.12. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС 24.04.2018 (№№ згідно рис. 5.10)

№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записівстарт фініш
1 населений пункт 19:20 19:50 5 4
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:56 20:06 1 0
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:15 20:25 1 0
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:32 20:42 1 1
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:55 21:05 3 1
6 сільгоспугіддя, дорога 21:11 21:21 0 0
7 урвище, берег лиману 21:28 21:38 9 5
8 сільгоспугіддя, дорога 21:55 22:05 0 0
9 населений пункт 22:10 22:20 5 2
10 лісовий масив, дорога 22:26 22:36 1 0
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 22:40 22:50 0 0
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 23:00 23:10 2 1

Всього 230 хв. 28 14

Найбільші показники голосової активності кажанів зареєстровані у травні. Дослідження були
проведені 18 та 19 травня і дали нам 40 та 34 голоси відповідно (рис. 10.30–10.31, табл. 10.13–10.14).
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Рис. 10.30. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 18.05.2018 р.

Таблиця 10.13. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС 18.05.2018 (№№ згідно рис. 5.10)

№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записівстарт фініш
1 населений пункт 20:50 21:05 3 2
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:11 21:21 0 0
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:30 21:40 0 0
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:47 21:57 2 1
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 22:10 22:20 4 2
6 сільгоспугіддя, дорога 22:26 22:36 1 1
7 урвище, берег лиману 22:45 22:55 11 7
8 сільгоспугіддя, дорога 23:12 23:22 2 2
9 населений пункт 23:27 23:37 14 7
10 лісовий масив, дорога 23:44 23:54 0 0
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 23:58 00:08 1 0
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 00:18 00:28 2 1

Всього 218 хв. 40 23
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Рис. 10.31. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 19.052018 р.

Таблиця 10.14. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах
Дністровської ВЕС 19.05.2018 (№№ згідно рис. 5.10)
№ Біотоп Час, год:хв Звуків Записівстарт фініш

1 населений пункт 20:50 21:05 2 1
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:11 21:21 2 2
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:30 21:40 2 2
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:47 21:57 0 0
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 22:10 22:20 10 5
6 сільгоспугіддя, дорога 22:26 22:36 4 2
7 урвище, берег лиману 22:45 22:55 5 2
8 сільгоспугіддя, дорога 23:12 23:22 0 0
9 населений пункт 23:27 23:37 6 2
10 лісовий масив, дорога 23:44 23:54 1 1
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 23:58 00:08 1 0
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 00:18 00:28 1 0

Всього 218 хв. 34 17

Таким чином, проведені навесні 2018 року дослідження голосової активності кажанів за
допомогою методу прослуховування на окремих точках в межах вітрового парку показали очікувану
картину слабкої активності на початку весни (березень) та її зростання в квітні-травні.

Зведена таблиця результатів прослуховування показує, що найбільш привабливими для кажанів
були населені пункти: точка № 9 в с. Козацьке, 32 звуки, або 24,81% від загального; точка № 1 між
селами Молога та Садове, 15 звуків, або 11,63%. Крім того, високі показники активності тварин
зареєстровані поблизу узбережжя Дністровського лиману неподалік с. Веселе (точка № 7, 30 звуків,
або 23,26%). Сумарно ці три пункти прослуховування набрали 77 звуків, або 59,7%. В межах
вітрового парку активність кажанів була доволі низькою та рівномірною. Дещо підвищена активність
кажанів зареєстрована в точці № 5, яка розташована на захід від с. Семенівка в безпосередній
близькості від меліоративного каналу (табл. 10.15).
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Таблиця 10.15. Голосова активність кажанів в межах Дністровської ВЕС навесні 2018 р.
Пункт 27.03 28.03 23.04 24.04 18.05 19.05. Всього

абс. %
1 0 1 4 5 3 2 15 11,63
2 0 0 1 1 0 2 4 3,10
3 0 0 0 1 0 2 3 2,33
4 0 0 1 1 2 0 4 3,10
5 0 0 2 3 4 10 19 14,73
6 0 1 1 0 1 4 7 5,43
7 2 1 2 9 11 5 30 23,26
8 0 0 0 0 2 0 2 1,55
9 1 1 5 5 14 6 32 24,81
10 0 0 0 1 0 1 2 1,55
11 0 0 1 0 1 1 3 2,33
12 0 1 2 2 2 1 8 6,20

Всього 3 5 19 28 40 34 129 100,00
Примітки: – акваторія; – сільгоспугіддя; – населені пункти

Ультразвукове прослуховування простору протягом всієї ночі на стаціонарному
пункті

Як вже зазначалося в методичній частині звіту, паралельно з прослуховуванням
ультразвуковим детектором Pettersson D240х, були використані дані, отримані під час досліджень за
допомогою приладу Pettersson D500х. Така інформація дає можливість провести оцінку добової
динаміки активності кажанів, більш повно охарактеризувати видовий склад хіроптерофауни.

Місце встановлення приладу – лісосмуга поблизу невеликого урвища та берегової лінії
Дністровського лиману (46.278080 N / 30.143059 E).

Перший кажан в ніч 23-24 вересня зареєстрований в 19:58, останній кажан за ніч - 05:27, а
загальна їх чисельність – 420 звуків. Тривалість активності кажанів – 9 годин 29 хвилин.
Максимальна активність в інтервалі 22:50 – 23:00; 22 звуки за 10 хв. (5,2%). В інтервалі 22:30-23:30
зареєстровано 90 звуків, або 21.4% від усіх за ніч (рис. 10.32).

Дослідження, проведені наприкінці вересня та на початку жовтня на суміжних територіях,
показали зменшення голосової активності, що може свідчити про припинення інтенсивної фази
осінньої міграції. Аналіз даних, зібраних у цей період свідчить про збереження тенденції у
домінуванні активності кажанів на пунктах спостережень, розташованих поблизу населених пунктів
над акваторіями прісноводних водойм.

Рис. 10.32. Динаміка добової літної активності кажанів 23-24 вересня 2017 р. (D500x; n=420 звуків)

В межах площадки вітрової станції, яка планується під будівництво 15-16 жовтня
зареєстровано 29 звуків. Перший кажан - 19:51, останній кажан за ніч - 03:36. Загальна тривалість
активності кажанів – 7 годин 45 хвилин. Максимальної активності кажанів не зареєстровано, оскільки
за 10-хвилинний інтервал не було більше 2 звуків. В інтервалі 19:50 – 20:40; 6 звуків за 50 хв., або
22,2% від усіх за ніч (рис. 10.33). Активність кажанів протягом ночі була низькою. Припинення
польотів відбулося задовго до світанку. Пікової активності не виявлено.

Рис. 10.33. Динаміка добової літної активності кажанів 10-11 жовтня 2017 р. (D500x; n= 29 звуків)
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Дослідження, проведені 02-03 листопада, коли було зареєстровано всього 5 звуків (в інтервалі
19:45-21:00) свідчить про припинення не лише міграційної, але й кормової активності кажанів. Така
ситуація пояснюється фенологічними закономірностями, коли кажани знаходять схованки для
зимової гібернації та суттєво знижують свою активність.

Таку ж саму слабку активність кажанів ми спостерігали в ніч з 27 на 28 березня 2018 року, коли
були розпочаті весняні спостереження. Всього протягом цієї ночі було зареєстровано 6 голосів в
інтервалі 20:00 – 21:10(рис. 10.34).

Рис. 10.34. Динаміка добової літної активності кажанів 27-28 березня 2018 р. (D500x; n= 6 звуків)

Найбільшу голосову активність кажани виявили у квітні, що пояснюється їх міграційною та
кормовою активністю в цей період року. Так, в ніч 23-24 квітня 2018 року приладом Pettersson D500x
на стаціонарному пункті прослуховування було зафіксовано 652 звуки. Перший кажан – 20:30,
останній кажан за ніч – 04:15. Загальна тривалість активності кажанів – 7 годин 45 хвилин.
Максимальна активність кажанів за 10 хвилин прослуховування зареєстрована в 21:40 (24 звуки) і
03:20 (27 звуків).

В інтервалах 21:30 – 00:00 та 02:00–04:20 зареєстровано 287 та 228 звуків, або 44,0 та 35,0% від
загального відповідно (рис. 10.35). Тобто, констатуємо два періоди активності кажанів за ніч.

В ніч 18–19 травня 2018 року було зафіксовано 154 звуки. Перший кажан – 21:20, останній
кажан за ніч – 04:15. Загальна тривалість активності кажанів – 6 годин 55 хвилин. Максимальна
активність кажанів за 10 хвилин прослуховування зареєстрована в 23:10 (10 звуків).

В інтервалах 22:00 – 00:00 та 02:20–04:20 зареєстровано 42 та 67 звуків, або 27,3 та 43,5% від
загального відповідно (рис. 10.36). Тобто, констатуємо два періоди активності кажанів за ніч, при
чому в другій половині ночі активність була дещо більшою.

Рис. 10.35. Динаміка добової літної активності кажанів 23-24 квітня 2018 р. (D500x; n= 652 звуків)
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Рис. 10.36. Динаміка добової літної активності кажанів 18-19 травня 2018 р. (D500x; n= 154 звуків)

Дослідження, проведені за допомогою ультразвукового детектора Pettersson D500x, дозволяють
зробити декілька висновків (табл. 10.16; рис. 10.32–10.36):

1. Динаміка голосової активності кажанів на проектній території показує, що найвищі
показники восени зареєстровані у вересні, а навесні – у квітні.

2. Протягом ночі існує дві хвилі активності між якими є сезонні відмінності. Восени більша
активність припадає на першу половину ночі, а навесні дещо більша голосова активність
зареєстрована у другій половині ночі.

3. Кількість зареєстрованих звуків у листопаді та березні є мінімальною, що свідчить про
перебування більшої частини місцевих популяцій кажанів в неактивному стані.

Таблиця 10.16. Характеристика голосової активності кажанів в межах Дністровської ВЕС у 2017–
2018 роках за результатами досліджень ультразвуковим детектором Pettersson D500x.

Показник 23–24.09 10–11.10 02–03.11 27–28.03 23–24.04 18–19.05.

Початок 19:00 19:00 18:00 18:00 19:30 20:00
Кінець 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 05:30
Тривалість роботи приладу 660 хв 660 хв 720 хв 720 хв 630 хв 570 хв
Перший голос 19:58 19:51 19:35 20:00 20:30 21:20
Останній голос 05:27 03:36 20:50 21:10 04:15 04:15
Тривалість активності кажанів 9 год 29 хв 7 год 45 хв 1 год 15 хв 1 год 10 хв 7 год 45 хв 6 год 55 хв
Всього голосів 420 29 5 6 652 154

Ультразвукове прослуховування простору на трансектах.
У відповідності до вимог методики вивчення кажанів на територіях вітрових парків, прийнятої

у Європі, найбільш ретельно проведені дослідження на 4-х трансектах.
Нижче показані результати цих спостережень (таблиці 10.17–10.24).

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 19:50 19:55 46.219125 30.211829 3
2 19:59 20:04 46.218530 30.210489 0
3 20:08 20:13 46.217912 30.209137 1
4 20:17 20:22 46.217309 30.207786 2
5 20:25 20:30 46.216670 30.206357 0
Всього: 40 хв. 6 звуків

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 20:50 20:55 46.249155 30.139355 0
2 20:59 21:04 46.248434 30.140574 0
3 21:08 21:13 46.247678 30.141835 1
4 21:18 21:23 46.247010 30.143035 0
5 21:27 21:32 46.246251 30.144316 0
Всього: 42 хв. 1 звук

Трансекта 1 Трансекта 2
№ Час Координати Кількість

звуківстарт фініш N E
1 21:50 21:55 46.313605 30.065295 3
2 21:58 22:03 46.313857 30.066873 0
3 22:06 22:11 46.314102 30.068449 1
4 22:15 22:20 46.314375 30.070019 0
5 22:24 22:29 46.314628 30.071650 0
Всього: 39 хв. 4 звуки

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 22:50 22:55 46.365346 30.043196 0
2 22:59 23:04 46.365554 30.044800 0
3 23:08 23:13 46.365790 30.046382 0
4 23:17 23:22 46.366003 30.047868 2
5 23:27 23:32 46.336281 30.049508 2
Всього:  42 хв. 4 звуки

Трансекта 3 Трансекта 4
№ Час Координати Кількість

звуківстарт фініш N E
1 23:50 23:55 46.359506 29.973771 4
2 00:00 00:05 46.360597 29.973435 0
3 00:09 00:14 46.361711 29.973071 0
4 00:17 00:22 46.362754 29.972752 0
5 00:26 00:31 46.363977 29.972360 1
Всього: 41 хв. 5 звуків

Таблиця 10.17. Результати прослуховування
простору 21-22 вересня 2017 р.
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№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 19:50 19:55 46.219125 30.211829 0
2 19:59 20:04 46.218530 30.210489 1
3 20:08 20:13 46.217912 30.209137 1
4 20:17 20:22 46.217309 30.207786 1
5 20:25 20:30 46.216670 30.206357 0
Всього: 40 хв. 3 звуки

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 20:50 20:55 46.249155 30.139355 1
2 20:59 21:04 46.248434 30.140574 1
3 21:08 21:13 46.247678 30.141835 0
4 21:18 21:23 46.247010 30.143035 0
5 21:27 21:32 46.246251 30.144316 0
Всього: 42 хв. 2 звуки

Трансекта 1 Трансекта 2
№ Час Координати Кількість

звуківстарт фініш N E
1 21:50 21:55 46.313605 30.065295 2
2 21:58 22:03 46.313857 30.066873 2
3 22:06 22:11 46.314102 30.068449 0
4 22:15 22:20 46.314375 30.070019 0
5 22:24 22:29 46.314628 30.071650 1
Всього:  39 хв. 5 звуків

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 22:50 22:55 46.365346 30.043196 2
2 22:59 23:04 46.365554 30.044800 2
3 23:08 23:13 46.365790 30.046382 2
4 23:17 23:22 46.366003 30.047868 0
5 23:27 23:32 46.336281 30.049508 1
Всього:  42 хв. 7 звуків

Трансекта 3 Трансекта 4
№ Час Координати Кількість

звуківстарт фініш N E
1 23:50 23:55 46.359506 29.973771 3
2 00:00 00:05 46.360597 29.973435 1
3 00:09 00:14 46.361711 29.973071 0
4 00:17 00:22 46.362754 29.972752 0
5 00:26 00:31 46.363977 29.972360 0
Всього:  41 хв. 4 звуки

Таблиця 10.18. Результати прослуховування
простору 22–23 вересня 2017 р.

Трансекта 5

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 19:30 19:35 46.219125 30.211829 1
2 19:39 19:44 46.218530 30.210489 1
3 19:47 19:52 46.217912 30.209137 1
4 19:56 20:01 46.217309 30.207786 1
5 20:05 20:10 46.216670 30.206357 0
Всього: 40 хв. 4 звуки

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 20:30 20:35 46.249155 30.139355 0
2 20:38 20:43 46.248434 30.140574 0
3 20:46 20:51 46.247678 30.141835 1
4 20:54 20:59 46.247010 30.143035 0
5 21:04 21:09 46.246251 30.144316 0
Всього: 39 хв. 1 звук

Трансекта 1 Трансекта 2

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 21:25 21:30 46.313605 30.065295 1
2 21:34 21:39 46.313857 30.066873 1
3 21:43 21:48 46.314102 30.068449 0
4 21:52 21:57 46.314375 30.070019 0
5 22:01 22:06 46.314628 30.071650 0
Всього:  41 хв. 2 звуки

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 22:25 22:30 46.365346 30.043196 1
2 22:34 22:39 46.365554 30.044800 0
3 22:43 22:48 46.365790 30.046382 0
4 22:53 22:58 46.366003 30.047868 0
5 23:02 23:07 46.336281 30.049508 2
Всього:  42 хв. 3 звуки

Трансекта 3 Трансекта 4

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 23:25 23:30 46.359506 29.973771 2
2 23:35 23:40 46.360597 29.973435 0
3 23:44 23:49 46.361711 29.973071 0
4 23:53 23:58 46.362754 29.972752 0
5 00:02 00:07 46.363977 29.972360 0
Всього:  42 хв. 2 звуки

Таблиця 10.19. Результати прослуховування
простору 12–13 жовтня 2017 р.

Трансекта 5

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 19:30 19:35 46.219125 30.211829 2
2 19:39 19:44 46.218530 30.210489 2
3 19:47 19:52 46.217912 30.209137 1
4 19:56 20:01 46.217309 30.207786 0
5 20:05 20:10 46.216670 30.206357 1
Всього: 40 хв. 6 звуків

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 20:30 20:35 46.249155 30.139355 0
2 20:38 20:43 46.248434 30.140574 1
3 20:46 20:51 46.247678 30.141835 0
4 20:54 20:59 46.247010 30.143035 1
5 21:04 21:09 46.246251 30.144316 0
Всього: 39 хв. 2 звуки

Трансекта 1 Трансекта 2
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№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 21:25 21:30 46.313605 30.065295 0
2 21:34 21:39 46.313857 30.066873 3
3 21:43 21:48 46.314102 30.068449 0
4 21:52 21:57 46.314375 30.070019 0
5 22:01 22:06 46.314628 30.071650 0
Всього:  41 хв. 3 звуки

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 22:25 22:30 46.365346 30.043196 1
2 22:34 22:39 46.365554 30.044800 1
3 22:43 22:48 46.365790 30.046382 1
4 22:53 22:58 46.366003 30.047868 0
5 23:02 23:07 46.336281 30.049508 1
Всього:  42 хв. 4 звуки

Трансекта 3 Трансекта 4

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 23:25 23:30 46.359506 29.973771 1
2 23:35 23:40 46.360597 29.973435 2
3 23:44 23:49 46.361711 29.973071 0
4 23:53 23:58 46.362754 29.972752 0
5 00:02 00:07 46.363977 29.972360 1
Всього:  42 хв. 4 звуки

Таблиця 10.20. Результати прослуховування
простору 13–14 жовтня 2017 р.

Трансекта 5

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 20:30 20:35 46.219125 30.211829 3
2 20:39 20:44 46.218530 30.210489 3
3 20:47 20:52 46.217912 30.209137 1
4 20:55 21:00 46.217309 30.207786 1
5 21:04 21:09 46.216670 30.206357 1
Всього: 39 хв. 9 звуків

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 21:30 21:35 46.249155 30.139355 1
2 21:39 21:44 46.248434 30.140574 0
3 21:47 21:52 46.247678 30.141835 0
4 21:56 22:01 46.247010 30.143035 2
5 22:05 22:10 46.246251 30.144316 2
Всього: 40 хв. 5 звуків

Трансекта 1 Трансекта 2

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 22:25 22:30 46.313605 30.065295 4
2 22:34 22:39 46.313857 30.066873 0
3 22:43 22:48 46.314102 30.068449 0
4 22:52 22:57 46.314375 30.070019 1
5 23:01 23:06 46.314628 30.071650 1
Всього:  41 хв. 6 звуків

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 23:25 23:30 46.365346 30.043196 1
2 23:33 23:38 46.365554 30.044800 1
3 23:42 23:47 46.365790 30.046382 1
4 23:50 23:55 46.366003 30.047868 1
5 23:59 00:04 46.336281 30.049508 1
Всього:  42 хв. 5 звуків

Трансекта 3 Трансекта 4

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 00:25 00:30 46.359506 29.973771 2
2 00:33 00:38 46.360597 29.973435 1
3 00:42 00:47 46.361711 29.973071 1
4 00:51 00:56 46.362754 29.972752 0
5 01:00 01:05 46.363977 29.972360 0
Всього:  40 хв. 4 звуки

Таблиця 10.21. Результати прослуховування
простору 24–25 квітня 2018 р.

Трансекта 5

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 20:30 20:35 46.219125 30.211829 0
2 20:39 20:44 46.218530 30.210489 0
3 20:47 20:52 46.217912 30.209137 0
4 20:55 21:00 46.217309 30.207786 3
5 21:04 21:09 46.216670 30.206357 0
Всього: 39 хв. 3 звуки

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 21:30 21:35 46.249155 30.139355 0
2 21:39 21:44 46.248434 30.140574 1
3 21:47 21:52 46.247678 30.141835 0
4 21:56 22:01 46.247010 30.143035 0
5 22:05 22:10 46.246251 30.144316 0
Всього: 40 хв. 1 звук

Трансекта 1 Трансекта 2

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 22:25 22:30 46.313605 30.065295 3
2 22:34 22:39 46.313857 30.066873 0
3 22:43 22:48 46.314102 30.068449 1
4 22:52 22:57 46.314375 30.070019 0
5 23:01 23:06 46.314628 30.071650 1
Всього:  41 хв. 5 звуків

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 23:25 23:30 46.365346 30.043196 2
2 23:33 23:38 46.365554 30.044800 2
3 23:42 23:47 46.365790 30.046382 0
4 23:50 23:55 46.366003 30.047868 0
5 23:59 00:04 46.336281 30.049508 1
Всього:  42 хв. 5 звуків

Трансекта 3 Трансекта 4
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№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 00:25 00:30 46.359506 29.973771 0
2 00:33 00:38 46.360597 29.973435 0
3 00:42 00:47 46.361711 29.973071 0
4 00:51 00:56 46.362754 29.972752 0
5 01:00 01:05 46.363977 29.972360 3
Всього:  40 хв. 3 звуки

Таблиця 10.22. Результати прослуховування
простору 25–26 квітня 2018 р.

Трансекта 5

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 21:05 21:10 46.219125 30.211829 1
2 21:14 21:19 46.218530 30.210489 3
3 21:24 21:29 46.217912 30.209137 0
4 21:33 21:38 46.217309 30.207786 0
5 21:42 21:47 46.216670 30.206357 1
Всього: 42 хв. 5 звуків

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 22:05 22:10 46.249155 30.139355 0
2 22:14 22:19 46.248434 30.140574 0
3 22:23 22:28 46.247678 30.141835 0
4 22:32 22:37 46.247010 30.143035 1
5 22:41 22:46 46.246251 30.144316 1
Всього: 41 хв. 2 звуки

Трансекта 1 Трансекта 2
№ Час Координати Кількість

звуківстарт фініш N E
1 23:02 23:07 46.313605 30.065295 2
2 23:11 23:16 46.313857 30.066873 2
3 23:20 23:25 46.314102 30.068449 0
4 23:30 23:35 46.314375 30.070019 0
5 23:39 23:44 46.314628 30.071650 1
Всього:  42 хв. 5 звуків

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 00:05 00:10 46.365346 30.043196 3
2 00:13 00:18 46.365554 30.044800 0
3 00:22 00:27 46.365790 30.046382 0
4 00:31 00:36 46.366003 30.047868 0
5 00:40 00:45 46.336281 30.049508 0
Всього:  40 хв. 3 звуки

Трансекта 3 Трансекта 4
№ Час Координати Кількість

звуківстарт фініш N E
1 01:05 01:10 46.359506 29.973771 0
2 01:13 01:18 46.360597 29.973435 2
3 01:22 01:27 46.361711 29.973071 3
4 01:31 01:36 46.362754 29.972752 1
5 01:40 01:45 46.363977 29.972360 0
Всього:  40 хв. 6 звуків

Таблиця 10.23. Результати прослуховування
простору 19–20 травня 2018 р.

Трансекта 5

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 21:05 21:10 46.219125 30.211829 5
2 21:14 21:19 46.218530 30.210489 1
3 21:24 21:29 46.217912 30.209137 0
4 21:33 21:38 46.217309 30.207786 0
5 21:42 21:47 46.216670 30.206357 0
Всього: 42 хв. 6 звуків

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 22:05 22:10 46.249155 30.139355 0
2 22:14 22:19 46.248434 30.140574 3
3 22:23 22:28 46.247678 30.141835 0
4 22:32 22:37 46.247010 30.143035 0
5 22:41 22:46 46.246251 30.144316 1
Всього: 41 хв. 4 звуки

Трансекта 1 Трансекта 2
№ Час Координати Кількість

звуківстарт фініш N E
1 23:02 23:07 46.313605 30.065295 2
2 23:11 23:16 46.313857 30.066873 0
3 23:20 23:25 46.314102 30.068449 0
4 23:30 23:35 46.314375 30.070019 1
5 23:39 23:44 46.314628 30.071650 0
Всього:  42 хв. 3 звуки

№ Час Координати Кількість
звуківстарт фініш N E

1 00:05 00:10 46.365346 30.043196 0
2 00:13 00:18 46.365554 30.044800 0
3 00:22 00:27 46.365790 30.046382 0
4 00:31 00:36 46.366003 30.047868 0
5 00:40 00:45 46.336281 30.049508 0
Всього:  40 хв. 0 звуків

Трансекта 3 Трансекта 4
№ Час Координати Кількість

звуківстарт фініш N E
1 01:05 01:10 46.359506 29.973771 2
2 01:13 01:18 46.360597 29.973435 0
3 01:22 01:27 46.361711 29.973071 1
4 01:31 01:36 46.362754 29.972752 1
5 01:40 01:45 46.363977 29.972360 0
Всього:  40 хв. 4 звуки

Таблиця 10.24. Результати прослуховування
простору 20–21 травня 2018 р.

Трансекта 5



163

Таким чином, за шість ночей спостережень були охоплені періоди осінньої та весняної
міграцій, а також період розмноження. Територія вітрового парку була досліджена з урахуванням
ситуаційного плану розміщення вітрових агрегатів та представлених біотопів.

Аналіз результатів прослуховування
Зведені результати прослуховування простору Дністровської ВЕС на трансектах восени 2017 та

навесні 2018 років показані в таблиці 10.25–10.26 та на рис. 10.37.

Таблиця 10.25. Результати прослуховування на трансектах на стаціонарному ПС в  2017-2018 р. р.

Трансекта Дата прослуховування (кількість звуків) Всього
21-22.09 22-23.09 12-13.10 13-14.10 24-25.04 25-26.04 19-20.05 20-21.05 абс. %

1 (5 пунктів) 6 3 4 6 9 3 5 6 42 26,92
2 (5 пунктів) 1 2 1 2 5 1 2 4 18 11,54
3 (5 пунктів) 4 5 2 3 6 5 5 3 33 21,15
4 (5 пунктів) 4 7 3 4 5 5 3 0 31 19,87
5 (5 пунктів) 5 4 2 4 4 3 6 4 32 20,51
Всього 20 21 12 19 29 17 21 17 156 100,00

Таблиця 10.26. Зведені результати досліджень активності кажанів на проектній території

Метод Місяці спостережень (2017-2018) Всього
вересень жовтень листопад березень квітень травень абс. %

ПС* 35 28 7 8 47 74 199 12,28
ТС* 41 31 0 0 46 38 156 9,62
СТ* 420 29 5 6 652 154 1266 78,10

Всього 496 88 12 14 745 266 1621 100,00
Примітка: ПС – дослідження на 12-ти пунктах спостережень; ТС – дослідження на трансектах; СТ –
стаціонарно встановлений детектор Pettersson D500x.

пункти спостережень (Pettersson D240x) трансекти (Pettersson D240x)

Рис. 10.37. Динаміка голосової активності
кажанів на Дністровській ВЕС

у 2017-2018 р.р.

стаціонар (Pettersson D500x)

Аналізуючи представлені таблично-графічні дані можна зробити декілька висновків (табл.
10.17–10.26 та рис. 10.37–10.38):

1. За допомогою трьох методів досліджень об’єктивно та на достатньому для екологічної
оцінки рівні проаналізовано голосову активність кажанів та їх сезонну та добову динаміку.

2. Методом точкового прослуховування встановлено, що у вересні 2017 р. та травні 2018
р.голосова активність кажанів найвища – 35 та 74 зареєстровані звуки відповідно. На ці місяці
припадає 54,8№ від усіх зареєстрованих звуків.
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3. Методом детекторного прослуховування простору на трансектах доведено, що в квітні 2018
року активність тварин була найвищою (46 звуків, або 29,5% від загального).

4. Найбільш інформативним для оцінки добової динаміки кажанів були дослідження на
стаціонарному пункті, зроблені за допомогою ультразвукового детектора Pettersson D500x. Загальна
кількість зареєстрованих звуків – 1266. Половина звуків зареєстрована у квітні (652 звуки, або
51,5%). Як і очікувалось, для осіннього періоду максимальна кількість звуків фіксувалася у вересні
(420, або 33,2%).

5. Порівнюючи дані трьох методів досліджень говоримо про певну схожість результатів,
отриманих на трансектах та шляхом прослуховування на окремих точках. Натомість, дослідження
протягом всієї ночі показали сезонну відмінність у голосовій активності кажанів. Так, у вересні та
травні кажани реєструвалися у всі нічні години, показавши по дві хвилі активності: восени це
відбувалося у першу половину ночі, а навесні – у другу.

6. Прослуховування за допомогою детектора Pettersson D500x показало різке зниження
активності тварин після перших двох-чотирьох темних годин у жовтні, листопаді, березні. До того ж,
у березні та листопаді констатуємо припинення активної кормової поведінки та низькі показники
голосової активності.

Характеристика окремих трансект показала
відмінності між ними (рис. 10.38). Найбільша
голосова активність тварин зареєстрована на
трансекті № 1, яка розташована поблизу сіл Молога
та Садове. Тут зафіксовано 42 звуки, або 26,92% від
загального. Порівняно високі показники були на
трансектах № 3, 4 та 5 (33, 31 та 32 звуки
відповідно), а найменша активність виявлена в
межах трансекти 2 (18 звуків, або 11,54%).
Зауважимо, що для кажанів, які здійснюють
міграційні та кормові перельоти важливим є фактор
наявності корму. За нашими спостереженнями на
різних площадках в межах Азово-Чорноморського

регіону доведено, що кажани тяжіють населених пунктів, де освітлення приваблює комах, які є
об’єктами живлення для них. Крім того, математично доведена підвищена активність кажанів
зафіксована для вузької смуги (150-200 м) уздовж берегової лінії водойм різного рівня (Азовського
моря, Чорного моря, Молочного, Дністровського лиманів та лиману Сасик, річок Молочна, Дніпро).
В межах вітрового парку Дністровської ВЕС маємо всі ландшафтні та інфраструктурні елементи, які
потенційно приваблюють кажанів. Однак, населені пункти лежать за межами вітрового парку.
Берегові зони Дністровського лиману знаходяться на відстані від 700 і більше метрів, що достатньо
для безпечного годування кажанів в прибережній смузі. Також нам відома залежність перебування
кажанів в зонах активного руху автомобільного транспорту по асфальтованим дорогам. Зауважимо,
що тверде покриття автомобільних шляхів (асфальт) має ефект кумуляції тепла, яке в перші години
ночі тримає температуру дещо вищу, за прилеглі агроценози. Такі мікрокліматичні умови
приваблюють комах, відповідно й кажанів, однак спостерігається таке явище виключно у сонячні
теплі дні. Ще одним фактором, який може вплинути на перебування кажанів саме в цій зоні є
меліоративний канал. Під час заповнення каналу водою підвищується вологість повітря, що також
приваблює певні таксономічні групи комах та створює привабливі умови для кажанів. Фрагментарні
візуальні спостереження в таких зонах показали, що кажани дійсно полюють понад каналом, але
висота їх перельотів не перевищує 20 м, що є безпечним з точки зору потрапляння під лопаті вітрових
установок.

Таким чином, проведені дослідження не виявили місць скупчення кажанів, усталених шляхів
перельоту, масових схованок для денного відпочинку або гібернації, а голосова активність тварин,
досліджена за допомогою трьох методів свідчить про невисокі показники, малу чисельність кажанів
ти дисперсне їх поширення територією вітрового парку.

Видовий склад
Для характеристики видового складу кажанів, які зустрічаються в межах проектної території

використані не лише результати польових досліджень на Дністровській ВЕС, але й ретроспективний
матеріал, отриманий під час спеціальних моніторингових спостережень за кажанами на прилеглих
територіях. У залежності від тривалості сканування повітряного простору детектором чи
переміщення спостерігачів співвідношення видів на досліджуваній території змінювалось, але видове
представництво обмежувалось 10-11 таксонами (табл. 10.11-10.24). Домінуюче положення у всіх

Рис. 10.38. Активність кажанів на трансектах
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пунктах спостережень займали нетопирі білосмугий Pipistrelluskuhlii Kuhl, 1817 та лісовий Pipistrellus
nathusii Keyserling et Blasius, 1839.

Дані щодо хіроптерофауни Одеської області виявились дещо суперечливими. За достовірними
джерелами тут нараховується 14 видів кажанів спелеобіонтної, дендрофільної та синантропних груп
(табл. 10.27), що відповідає різноманіттю умов існування тварин у різних її частинах. Методом
пошуку в каменоломнях та відлову сіткою О. Годлевською зі співавторами [12] у р-ні м. Одеса
виявлено значно коротший видовий спектр. З огляду на специфіку досліджених схованок, до цього
списку не потрапили такі широко розповсюджені дендрофіли, як вечірниця дозірна (Nyctalus noctula),
схильні до синантропії лилик двоколірний (Vespertilio murinus) та нетопир білосмугий (Pipistrellus
kuhliі). Втім, і типових троглофілів – підковиків малих (Rhinolophus hipposideros) – тут не знайдено.
Місця знахідок нетопира білосмугого не вказані на картосхемі у Червоній книзі України [13], хоча
про просування виду у Західне Причорномор’я було відомо ще з 2000 р. [14]. Отже, у степовому
Причорномор’ї Одещини мешкає, принаймні, 10 видів кажанів.

Таблиця 10.27. Перелік кажанів Одеської області.

За літературними даними та
музейними матеріалами [Годлевська,

Панченко та ін., 2008]

У каменоломнях на
околицях Одеси

[Годлевська, Панченко та
ін., 2008]

За картосхемами
поширення кажанів

[Червона книга України,
2009]

Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 – –
Myotis blythii Tomes, 1857 – –
M. nattereri Kuhl, 1817 – –
M. daubentonii Kuhl, 1817 31,6 % +
M. mystacinus Kuhl, 1817 31,9 % +
M. dasycneme Boie, 1825 - 3,0% +
Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – –
P. austriacus Fischer, 1829 22,0 % +
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 0,2% +
P. nathusii Keyserling et Blasius, 1839 0,3 % +
P. kuhlii Kuhl, 1817 – –
Nyctalus noctula Schreber, 1774 – +
Vespertilio murinus Linnaeus,1758 – +
Eptesicus serotinus Schreber, 1774 11,0 % +

Згідно з Додатком 1 до Рішення обласної ради від 18 лютого 2011 р. № 90-VІ про надання
охоронного статусу тваринам (табл. 10.28), у Одеській області взагалі мешкають лише 10 видів
[14].Останній перелік (табл. 10.28) поглинається загальним видовим списком (табл. 10.27), але
містить вечірницю велетенську (Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780), яку не згадують у першому, і
тому фауну кажанів Одеської області, фактично, складають 15 видів.

Аналізом спектрограм звукових сигналів кажанів, записаних у період міграцій через територію
ВЕС, однак, не виявлено такого видового різноманіття (табл. 10.29–10.37). Отримані значення
частоти за максимальної потужності звуку вказували на малу частку «низькочастотних» кажанів.

Таблиця 10.28. Перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні в Одеській області

№ Назва таксону ЄЧС ЧКУ ЧКОдО Примітка
1 Нічниця гостровуха Myotis blythii (Tomes, 1857) (NT) (ВР) НВ Eurobats, БернК, БоннК
2 Нічниця Наттерера Myotis nattereri (Kuhl, 1817) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК, БоннК, МСОП
3 Нічниця вусата Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК,МСОП
4 Нічниця водяна Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК, БоннК, МСОП
5 Вухань звичайний Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК, МСОП
6 Вухань австрійський Plecotus austriacus (Fischer, 1829) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК, МСОП
7 Вечірниця руда Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК, МСОП
8 Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) (DD) (ВР) НВ Eurobats, БернК, БоннК, МСОП
9 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК, МСОП
10 Нетопир середземноморський Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК, МСОП
Примітка: ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧКУ – Червона книга України; ЧСОдО – Червона список
Одеської області; ВР – вразливий; НВ – недостатньо вивчений; БернК – Бернська конвенція, БоннК –
Боннська конвенція
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Таблиця 10.29. Характеристика імпульсів звукових сигналів кажанів з Овідіопольського району
(2011-2012 р.р.)

№
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1 – 50 40,4 38,1 76 7,28 58,6 39,4 37,4
2 2,78 90,6 44,3 39,5 77 6,74 70,1 39,1 36,8
3 6,28 45,9 39,2 37,8 78 9,15 51,4 39,3 37,2
4 – – 40,7 39,5 79 7,41 70,2 41,2 39,7
5 5,62 60,1 41,7 39,1 80 8,47 50,0 39,2 37,8
6 3,9 56,6 42,0 38,5 81 5,58 60,3 39,7 37,6
7 4,7 59,7 43,5 39,5 82 6,18 94,4 44,1 38,9
8 4,88 73,9 41,4 39,0 83 8,2 52,1 40,9 38,7
9 – 49,4 37,8 36,4 84 7,6 52,2 38,3 36,9
10 10,21 41,3 38,3 35,2 85 6,4 52,9 40,1 37,9
11 4,55 57,2 40,9 38,7 86 5,7 77,3 40,1 38,5
12 6,03 54,9 41,7 40,3 87 6,41 74,4 41,3 39,3
13 6,17 63,2 43,9 40,5 88 4,8 61,2 41,4 39,2
14 5,66 55,7 40,5 39,1 89 4,8 55,25 42,0 40,0
15 5,51 55 38,5 37,8 90 8,6 60,9 39,4 36,4
16 4,79 52,2 39,8 37,2 91 8,3 57,1 39,0 36,5
17 – 53,9 42,8 40,8 92 7,97 63,1 38,7 36,2
18 8,4 50,4 39,1 36,9 93 6,7 59,0 38,8 37,3
19 8,1 53,1 40,9 38,3 94 5,6 83,1 40,0 38,0
20 9,36 40,6 38 34,7 95 7,8 71,9 42,4 37,9
21 – 44,5 39,8 37,4 96 6,9 41,2 37,7 36,2
22 8,4 47,1 40,5 38,3 97 5,3 91,9 40,0 37,8
23 6,99 48,9 40 37,4 98 6,56 56,7 40,5 38,4
24 8,03 49,5 40,2 36,7 99 – 37,8 37,3 35,8
25 9,71 43,9 38,9 36,7 100 4,79 80,5 40,5 38,4
26 8,32 44,9 41,2 37,8 101 6,01 63,9 39,3 36,9
27 9,39 45,5 39,7 35,3 102 7,64 61,6 39,5 36,6
28 6,48 55,2 41,7 40,0 103 5,54 51,3 40,9 38,9
29 4,53 53,9 41,7 39,5 104 7,17 62,1 39,7 36,1
30 5,56 54,6 39,3 38 105 5,71 69,3 42,5 40,4
31 8,24 66,6 39,5 38,4 106 5,3 53,5 41,2 38,7
32 7,26 43 39 37,4 107 7,47 47,0 42,9 40,7
33 0,83 63,7 49,9 42,3 108 6,51 68,7 39,8 37,5
34 4,9 60 41 38,7 109 9,56 45,8 38,2 36,4
35 2,75 49,4 28,6 24,9 110 6,5 50,4 40,5 38,9
36 8,28 48,7 37,5 35,5 111 9,6 47,5 38,2 35,9
37 7,88 57,2 41,4 36,6 112 9,26 51,8 38,8 37,2
38 5,86 46,2 38,3 37,1 113 6,15 65,0 40 37,8
39 3,91 64,3 42 39,5 114 7,54 45,8 39,8 37,8
40 4,76 91,7 43,2 41,2 115 6,8 54,7 39,2 36,9
41 8,1 67,3 38,3 36,4 116 7,44 56,1 39,3 36,9
42 5,53 59,3 39,3 37,6 117 5,13 85,0 42,2 39,5
43 5,11 57,3 40,0 38,8 118 5,41 61,3 40,7 38,4
44 7,63 74,0 41,2 38,4 119 5,22 62,7 41,9 39,8
45 8,82 55,7 40,3 37,4 120 6,7 60,1 41,2 38,7
46 8,38 66,8 39,8 37,1 121 12,83 61,8 38,7 36,4
47 7,08 63,7 43,4 39,7 122 7,67 45,3 40,3 38,7
48 8,09 50,5 39,0 37,1 123 8,34 55,3 38,5 36,4
49 11,6 40,1 37,8 36,4 124 5,45 47,7 26,8 18,4
50 6,98 62,9 41,2 39,2 125 9,66 40,6 38,7 37,1
51 6,78 48,6 40,9 39,3 126 8,67 44,0 38,2 37,1
52 6,55 70,9 42,2 38,7 127 8,71 54,5 40,9 38,8
53 12,17 41,3 37,3 35,5 128 6,42 55,5 42,4 40,7
54 7,89 53,2 39,9 37,7 129 5,72 57,4 38,5 37,9
55 9,27 50,2 41,2 38,8 130 4,88 67,1 40,2 38,6
56 10,59 42,11 40,2 39,18 131 6,24 49,3 39,8 37,2
57 6,3 77,0 38,5 36,4 132 7,95 52,7 39,0 37,6
58 6,2 88,9 40,3 38,4 133 5,3 54,3 42,2 40,9
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59 6,9 48,5 38,1 35,4 134 7,52 53,1 40,5 38,8
60 8,7 52,3 38,9 37,1 135 6,82 67,7 38,8 37
61 9,12 55,2 39,0 37,3 136 4,7 63,8 43,5 39,8
62 12,35 60,7 38,3 36,6 137 7,22 71,6 41,5 39,4
63 6,34 47,2 39, 35,7 138 7,64 62,2 42,0 39,6
64 9,95 54,8 39,8 36,6 139 9,25 45,0 40,3 38,5
65 6,74 53,4 39,5 37,8 140 7,65 55,2 40,3 38,3
66 6,4 44,8 38,3 37,0 141 6,93 79,9 40,5 37,9
67 8,63 74,3 40,5 37,6 142 9,1 48,0 39,5 38,1
68 8,6 40,4 38,2 35,2 143 4,55 75,6 40,7 37,2
69 6,54 67,2 37,9 38,3 144 8,55 46,0 40,7 37,7
70 8,63 56,0 38,8 37,4 145 5,25 66,3 40,9 39,8
71 6,23 61,7 39,3 37,8 146 7,37 52,6 39,2 37,2
72 5,49 52,7 40,1 38,2 147 4,26 41,7 38,2 36,9
73 8,11 45,9 38,5 36,2 148 5,48 95,9 43,4 41,3
74 7,5 65,2 40,0 38,0 149 6,85 49,2 38,3 36,1
75 7,5 50,7 40,7 37,8

Порівнянням наведених вище даних з вже відомими параметрами звукових сигналів (табл.
10.29) встановлено видовий склад мігрантів в Овідіопольського районі Одеської обл. (табл. 10.30,
рис. 10.39–10.40).

Таблиця 10.30. Видовий спектр мігрантів, зареєстрованих у Овідіопольському р-ні Одеської обл.

Назва виду Частка у міграційному потоці, %
квітень вересень

Нетопир білосмугийPipistrellus kuhlii Kuhl, 1817) 68,8 68,4
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii (Keyserling, Blasius, 1839) 12,4 18,0
Нетопир карликPipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 18,8 6,0
Пергач пізній Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – 1,6
Не визначено – 6,0

Домінуюче положення у обох випадках займав широко розповсюджений нетопир білосмугий.
У травні 2011 р. реєстрували і вечірниць дозірних, але тільки на околиці Овідіополя. Цілком
можливо, що тут не проходить основний міграційний коридор. Так, дослідженням міграційної
активності кажанів таким самим методом у с. Саржинка Балтського р-ну Одеської обл. наприкінці
вересня 2011 р. виявлено значно більше видове різноманіття – вечірниця дозірна (Nyctalus noctula
Schreber, 1774) – 22,8%, нетопир карлик (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774) – 21,1%, нетопир
лісовий (Pipistrellus nathusii Keyserling, Blasius, 1839) – 19,3%, нетопир білосмугий (Pipistrellus kuhlii
Kuhl, 1817) – 17,6%, пергач пізній (Eptesicus serotinus Schreber, 1774) – 14%, вечірниця мала(Nyctalus
leisleri Kuhl, 1817) – 1,7%, нічниця вусата(Myotis mystacinus Kuhl, 1817) – 1,7% та Myotis sp. – 1,7%.

Рис. 10.39. Пошуки схованок кажанів Рис. 10.40. Нетопир білосмугий (Pipistrellus kuhlii Kuhl,
1817)
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Таблиця 10.31. Видовий спектр мігрантів у різних природних умовах Одеської області

Назва виду Частка у міграційному потоці, %
Татарбунарський р-н Балтський р-н

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817) 59,7 17,7
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii (Keyserling, Blasius, 1839) 24,2 19,3
Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 9,7 21,1
Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 – 22,8
Вечірниця мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 – 1,7
Пергач пізній Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 1,6 14
Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817 – 1,7
Нічниці Myotis sp. 1,6 1,7
Не визначено 3,2 –
Всього 100,00 100,00

Таблиця 10.32. Видовий склад кажанів та частота реєстрації звуків окремих видів ультразвуковим
детектором "Pettersson D500х" у 23-24 вересня 2017 р. (Дністровська ВЕС)

№ Види Зуків
абс. %

1. Нічниця Myotis sp. 5 0,6
2. Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817 1 0,1
3. Вухань Plecotus sp. 3 0,3
4. Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 59 6,8
5.
6.

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 648 74,8

7. Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 128 14,8
8. Гіпсуг гірський Hypsugo savii Bonaparte, 1837 ??? 3 0,3
9. Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 11 1,3

10. Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774 3 0,3
11. Не визначено 6 0,7

Всього 867 100,00

Таблиця 10.33. Видовий склад кажанів та частота реєстрації звуків окремих видів ультразвуковим
детектором "Pettersson D500х" 23–24 квітня 2018 р. (Дністровська ВЕС)

№ Види Зуків
абс. %

1 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 27 3,9
2
3

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 504 73,6

4 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 2 0,3
5 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 125 18,3
6 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774 22 3,2

Не визначено 5 0,7
Всього 685 100

Таблиця 10.34. Видовий склад кажанів та частота реєстрації звуків окремих видів ультразвуковим
детектором "Pettersson D500х" 17–18 травня 2018 р. (Дністровська ВЕС)

№ Види Зуків
абс. %

1 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 10 12,5
2
3

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 42 52,5

4 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 26 32,5
Не визначено 2 2,5
Всього 80 100

Таблиця 10.35. Видовий склад кажанів та частота реєстрації звуків окремих видів ультразвуковим
детектором "Pettersson D500х" 18–19 травня 2018 р. (Дністровська ВЕС)

№ Види Зуків
абс. %

1 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 5 3,1
2 Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 98 61,3
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3 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839
4 Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 3 1,9
5 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 52 32,5
6 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774 1 0,6

Не визначено 1 0,6
Всього 160 100

Таблиця 10.36. Видовий склад кажанів та частота реєстрації звуків окремих видів ультразвуковим
детектором "Pettersson D500х" 28-29 березня 2018 р. (Дністровська ВЕС)

№ Види Зуків
абс. %

1 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 2 33,3
2
3

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 4 66,7

Всього 6 100

Дослідженнями, проведеними на території проектованого вітрового парку восени 2017 року та
навесні 2018 року встановлено перебування 11 видів кажанів (табл. 10.37). Ці дані ґрунтуються на
аналізі сонограм за відомими параметрами звукових сигналів, отриманих ультразвуковими
детекторами двох типів, та обробленими в програмі BatSound.

Всього проаналізовано 1798 звуків, що є достатнім для об’єктивного відображення
фауністичного списку кажанів Дністровської ВЕС.

Таблиця 10.37. Видовий склад кажанів за результатами спостережень на території Дністровської
ВЕС восени 2017-навесні 2018 років

№ Види Дати спостережень Всього
23-24.09 28-29.03 23-24.04 17-18.05 18-19.05 абс. %

1 Нічниця Myotis sp. 5 5 0,28
2 Нічниця вусата Myotis mystacinus 1 1 0,06
3 Вухань Plecotus sp. 3 3 0,17
4 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula 59 2 27 10 5 103 5,73
5
6

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii 648 4 504 42 98 1296 72,08

7 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus 128 2 130 7,23
8 Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus 3 3 0,17
9 Гіпсуг гірський Hypsugo savii 3 3 0,17

10 Лилик двоколірний Vespertilio murinus 11 125 26 52 214 11,90
11 Пергач пізній Eptesicus serotinus 3 22 1 26 1,45

Не визначено 6 5 2 1 14 0,78
Всього 867 6 685 80 160 1798 100,00

Аналізуючи таблицю 10.37 бачимо, що домінуюче положення серед зареєстрованих 11 видів
займають нетопири білосмугий (Pipistrellus kuhlii) та лісовий (Pipistrellus nathusii). Частка цих двох
видів склала 1296 звуків, або 72,08% від загального числа. Субдомінуюче положення займає лили
двоколірний (Vespertilio murinus) – 214 звуків, або 11,9%. Такі види як нетопир карлик (Pipistrellus
pipistrellus) та вечірниця дозірна (Nyctalus noctula) зустрічались у кількості 130 (7,23%) та 103 (5,73%)
голосів відповідно. Решта 7 видів не перевищували 1,5% кожний в загальному списку, тобто
ймовірність їх зустрічі невелика.

Охоронний статус
Низька індивідуальна плодючість самок (1–2 мишенят на рік) та вибагливість до схованок

cтавлять кажанів у ряд найуразливіших представників теріофауни. Оцінка антропічного впливу на
рукокрилих неоднозначна. З вилученням дуплистих дерев у лісових масивах, наприклад,
дендрофільна група втрачає позиції у природних умовах, та набуває їх в урболандшафтах.
Троглофіли, за вільного доступу людей до печер і каменоломень, страждають від факторів
турбування, але каменоломні є штучними утворами, які сприяли поширенню тварин цієї групи у
нехарактерні місця мешкання. У Степовій зоні, позбавленій природної деревної рослинності
відповідного бонітету на більшій її території, завдяки саме господарській діяльності створені
сприятливі умови для мешкання рукокрилих. З розбудовою населених пунктів, прокладанням
зрошувальних каналів і лісонасадженням вони поширились углиб відкритого простору, отримали
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можливість закріпитись тут і розмножуватись. Так, якщо за спостереженнями О.О. Браунера [28] у
1923–1924 рр. в Асканії-Нова значились 3 види кажанів, то нині зареєстровано 8, при цьому нетопир
білосмугий знаходить схованки у різних нішах багатоповерхових будинків, споруджених у 60–80-ті
роки минулого століття.

З іншого боку, такі прогресивні явища у суспільстві, як застосування у будівництві нових
матеріалів і технологій, модернізація старих споруд вкрай негативно позначаються на стані
популяцій рукокрилих. При заміні, наприклад, дерев’яних віконних рам на євроблоки, що набула вже
масового характеру, монтажна піна заповнює всі порожнини, які використовували кажани для
днювання, виводу потомства і зимівлі. У сільській місцевості населені пункти, як правило,
безпосередньо межують з агроценозами і обробіток культур інсектицидами зменшує кормову базу
тощо.

Негативний вплив техногенного середовища знайшов відбиток у черговому виданні Червоної
книги України [13], де представлений повний видовий склад рукокрилих. З переліку видів Одеської
обл. до міжнародних червоних списків занесені троглобіонти та один вид дендрофілів (табл. 10.38).

Таблиця 10.38. Кажани Одеської області в охоронних списках державного та міжнародного рівня*

№ Види ЧКУ МСОП ЄЧС БК БО ВА
Категорії

1 Підковик малий Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 ВР NT NT 2 2 –
2 Нічниця гостровуха Myotis blythii Tomes, 1857 ВР – NT 2 2 –
3 Нічниця Наттерера M. nattereri Kuhl, 1817 ВР – – 2 2 –
4 Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817 ВР – – 2 2 –
5 Нічниця водяна M. daubentonii Kuhl, 1817 ВР – – 2 2 –
6 Нічниця ставкова M. dasycneme Boie, 1825 ЗК NT NT 2 2 –
7 Вухань звичайний Plecotus auritus Linnaeus, 1758 ВР – – 2 2 –
8 Вухань австрійський Plecotus austriacus Fischer, 1829 РК – – 2 2 –
9 Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 ЗК NT DD 2 2 –
10 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 ВР – – 2 2 –
11 Нетопир білосмугий Pipistrelluskuhlii Kuhl, 1817 ВР – – 2 2 –
12 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 НО – – 2 2 –
13 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 ВР – – 3 2 –
14 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 ВР – – 2 2 –
15 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774 ВР – – 2 2 –
Примітки: ЧКУ – Червона книга України [13] : ВР – вразливий; ЗК – зникаючий; РК – рідкісний; НО –
неоцінений; МСОП – Червоний список Міжнародного союзу охорони природи [29]: NT – близький до стану
загрози зникнення; ЄЧС – Європейський червоний список: NT – близький до стану загрози зникнення; DD –
недостатньо даних [29]; БК – Бернська конвенція 1979 р. [30]; додаток 2 включає види, які підлягають
особливій охороні, 3 – підлягають охороні; БО – Боннська конвенція про збереження мігруючих видів диких
тварин 1979 р. [26]: додаток 2 включає види, стан яких несприятливий, збереження та регулювання
використання яких потребує міжнародних угод, а також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в
результаті міжнародного співробітництва на основі міжнародних угод; ВА – Вашингтонська конвенція,
CITES[31]; " – " – вид не занесений до списку.

Більшість видів кажанів, які зустрічаються у Одеській області (виділені жирним шрифтом),
широко розповсюджені та зі стабільним станом популяцій (табл.10.39). До їх числа належать й ті, що
відмічені на майданчику Дністровської ВЕС.

Таблиця 10.39. Розподіл і чисельність кажанів в Україні*[32]

№ Види Розповсюдження Стан Тендеції зміни
чисельності

1 Rhinolophus ferrumequinum о ч с
2 Rhinolophus hipposideros о ч ?/с
3 Miniopterus schreibersii о в в
4 Myotis blythii о ч с
5 Myotis myotis о ч с
6 Myotis bechsteinii о р ?/с
7 Myotis nattereri ш р ?/с
8 Myotis emarginatus о др ?/с
9 Myotis dasycneme ш р ?/с
10 Myotis daubentonii ш з с
11 Myotis brandtii о р с
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12 Myotis mystacinus ш ч с
13 Plecotus auritus ш ч с
14 Plecotus austriacus о ч с
15 Barbastella barbastellus о р с
16 Nyctalus leisleri ш р с
17 Nyctalus noctula ш з с
18 Nyctalus lasiopterus о др ?/–
19 Pipistrellus kuhlii ш з +
20 Pipistrellus nathusii ш ч с
21 Pipistrellus pipistrellus ш з с
22 Pipistrellus pygmaeus ш ч ?
23 Hypsugo savii о др с
24 Eptesicus nilssonii о др ?/–
25 Eptesicus serotinus ш з с
26 Vespertilio murinus ш з с
Примітки.* Розповсюдження виду: ш – широке; о – обмежене; стан(зустрічність): ч – часто; в – вимерлий, р –
рідко, др – дуже рідко, з – звичаний; тендеції зміни чисельності за останні 10 років: ? – невідомо, c – стабільна,
(+) – збільшення, (–) – зменшення.

10.3 Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної території
ВЕС на життєдіяльність кажанів

Під час осінньої міграції кажанів аномальних явищ в метеорологічних умовах, які б могли
вплинути на її хід, не відмічалось.

Детекторне сканування повітряного простору у населеному пункті і на площі ВЕС висвітлило
різницю у часі максимальної літної активності кажанів. За наявністю денних схованок
найінтенсивніше їх переміщення приходилось на час масового вильоту з них тварин, а за відсутністю
(ВЕС) – у період скупчення мігрантів і резидентів.

При мінливому співвідношенні видів у сезонному і добовому міграційному потоці видове
різноманіття кажанів у багаторічному плані залишається сталим. Мігранти і резиденти представлені
широко розповсюдженими видами.

Висновок з впливу Дністровської ВЕС на життєдіяльність кажанів.

1. Впливи, обумовлені будівництвом.

Негативний вплив з боку ВЕС відсутній, оскільки у 2017-2018 роках будівництво не велось.

2. Впливи, обумовлені обладнанням.

2 а – тривале зайняття території та зміна характеристик території. Оскільки територія
майданчика ВЕС представлена виключно антропогенними типами біотопів (с/г угіддя, перелоги), то
створення незначної за площею інфраструктури території площадки ВЕС не стане загрозливим для
кормових переміщень кажанів, оскільки більша частина території ВЕС залишається без змін.
Негативний вплив на кажанів низький.

2 b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Поруч з площадкою ВЕС
проходить високовольтна лінія електричних мереж. Спеціальні спостереження не виявили
негативного впливу на мігруючих кажанів як з боку вертикальних конструкцій (опори), так і
горизонтальних (електричні дроти). Не зафіксований також вплив щільних ліній електромереж в
населених пунктах, які є основними місцями мешкання кажанів. Простору на площадці ВЕС та в
буферних зонах цілком вистачає для обминання бар’єрів тваринами, які володіють ехолокацією і
легко маневрують серед перешкод. Негативний вплив на кажанів, що роблять кормові та
передміграційні перельоти, відсутній.

2 с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Кажани не мають усталеного вузького
кормового перелітного коридору і їх переміщення більше залежать від сівозміни. Дещо більша
голосова активність кажанів, яка може бути інтерпретована як міграційний коридор пролягає в
прибережній смузі Дністровського лиману. Негативний вплив на кажанів характеризується як
низький.

Техніка та персонал, які незначний проміжок часу працюватимуть на будівництві, створюють
несуттєве антропогенне навантаження на кажанів (технологічні роботи на площадці не співпадають у
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добовому аспекті з активністю кажанів). Негативний вплив на кажанів низький, а в період їх
репродуктивних циклів - відсутній.

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку.

3 а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла.
Аналіз досліджень показує, що висотний інтервал у межах площадки ВЕС в період кормових

перельотів не перевищує 20 м. Відлякування через рух ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла
для кажанів за нашими спеціальними спостереженнями не відмічені. Таким чином, негативні впливи,
внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюється як низький. Дія цього
фактору потребує додаткового вивчення, але за даними спостережень, цей вплив характеризується як
низький і це пов’язано з невеликою чисельністю кажанів в період основних репродуктивних циклів.

3 в – додаткове освоєння території. Потенційно кажани можуть використовувати для денних
схованок різні ніші у конструкціях ВЕС та технічних спорудах. Негативний вплив на кажанів
оцінюється як низький.

3 с – турбування внаслідок нічного освітлення. Кажани, з одного боку, уникають світла, а з
другого – полюють поряд з ліхтарями, які світлом приваблюють комах. Негативний вплив на кажанів
низький.

3 d – зіткнення з вітроенергетичними установками. Низька чисельність кажанів в місцевому
угрупованні, незначні кормові переміщення на території площадки ВЕС, відсутність транзитних
міграційних шляхів дають підстави оцінити вплив цього фактору як низький.

За результатами огляду ділянок на вже працюючих ВЕС жодного загиблого кажана, частин тіла
або інших доказів зіткнення нами виявлено не було. Опитування працівників наприклад Ботієвського
вітропарку та місцевих жителів також не вказує на факти потрапляння тварин під лопаті ВЕУ.

Таким чином, дослідження умов існування рукокрилих в межах площадки Дністровської ВЕС
та буферних зон не дають підстав вважати, що експлуатація вітропарку негативно вплине на
популяції кажанів.
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РОЗДІЛ 11 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РОСЛИННОСТІ ТА МІСЦЬ ІСНУВАННЯ У
МЕЖАХ ПЛОЩАДКИ ВЕС. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ РОСЛИННОСТІ У
МЕЖАХ ДОУ З ВИЗНАЧЕННЯМ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ МІСЦЬ
ІСНУВАННЯ, СТАТУСУ ВИДІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ
ТА МІЖНАРОДНИХ ОХОРОННИХ СПИСКІВ

11.1 Об’єкти та методи досліджень

Об’єктами досліджень виступала природна флора і рослинність, а також рослинні комплекси
сільськогосподарських полів, садів та штучних лісозахисних смуг, які розташовувалися в межах
проектної території Дністровської ВЕС.

Дослідження флори і рослинності проводилися у травні 2018 р. маршрутним методом.
Опис рослинності проектної території Дністровської ВЕС наводиться по домінуючим типам

рослинності – рудеральної (в межах сільськогосподарських полів, садів і штучних захисних лісосмуг)
і деревно-чагарникової (штучні захисні лісосмуги).

Для характеристики вказаних типів рослинності, в межах проектної території, наводився
наступний мінімальний перелік геоботанічних показників:

1. Облік видового складу рослинного угруповання.
2. Рясність виду. Визначалася за шкалою Браун-Бланке тільки для основних едифікаторних

видів рослинних угруповань. Шкала складається з семи балів:
5 – рослиною покрито більше ¾ площадки (більше 75%);
4 – рослиною вкрите від ½ до ¾ площадки (або 50-75%);
3 – рослиною вкрите від ¼ до ½ площадки (або 25-50%);
2 – рослиною вкрите від 1/20 до ¼ майданчики (5-25%) або достатньо розріджені, але
покривають більш 1/20 покриття;
1 – рослини численні, але покривають менше 1/20 (або менше 5%);
+ – рослини розріджені з дуже низьким покриттям (5-100 екземплярів);
r – вкрай нечисленні з дуже низьким покриттям (1-5 екземплярів).

3. Життєвість (віалітет). Цей показник використовувався тільки для видів і угруповань, які
мають охоронний статус, а також для видів-едифікаторів природних рослинних угруповань.

4. Характер господарської діяльності. Це інтегральний показник, який дозволяє уникнути низки
проблемних питань збереження природних рослинних угруповань на стадії будівництва ВЕС і під час
їх експлуатації. Вказувалися всі види господарської діяльності, які впливають на природні рослинні
комплекси території (випас, сінокосіння, зимове або осіннє випалювання та ін.) і по можливості їх
обсяги та інтенсивність.

Наведений перелік основних геоботанічних параметрів, є важливим і обов’язковим при оцінці
рослинного покриву території та підготовки наукового обґрунтування і експертного висновку щодо
проектування і будівництва майданчиків ВЕС.

В межах проектної території Дністровської ВЕС на кожному з вказаних типів рослинності (за
виключенням сільськогосподарських полів), нами закладалися пробні площі розмірами 10-25 м2 на
яких проводився повний геоботанічний опис рослинності, за стандартними геоботанічними
методиками (Александрова, 1969; Голубев, Корженевский, 1985; Береговий, 1966; Вальтер, 1982;
Григора, Соломаха, 2000; Работнов, 1978) і методичними розробками щодо дослідження впливу ВЕС
на навколишнє середовище (Подорожний, 2014).

Обстеження деревних насаджень на вказаній території проводилося у відповідності до
галузевих норм (Інструкція..., 2002). Вік дерев визначався за допомогою біометричних показників
(Ерохина и др., 1987), а висота дерев – за допомогою лазерного дальноміру-висотоміру Nicon
«Forestry 550». Для більш коректного визначення стану лісових насаджень окрім морфометричних
показників (висота дерев, діаметр стовбура та ін.) використовувалися і окремі методи і показники
лісової таксації – зімкненість крон насаджень та їх бонітет.

Зімкненість крон – це показник, що характеризує покриття контурами крон простору
фітоценозу. Встановлюється за проекціями крон дерев до поверхні ґрунту або, частіше, поверхні
небесного простору, без урахування проміжків (ажурності) всередині крони. Ступінь зімкненості має
велике значення при дослідженні лісових ценозів, оскільки від цього показника залежить світловий
режим під наметом лісу і можливість проникнення інших компонентів. Зімкненість крон дає
уявлення про густоту чи щільність деревостану. Чим вона більша, тим більші густота і щільність
стояння дерев.

Горизонтальну проекцію крон дерев визначають в частках від одиниці або у відсотках. За
одиницю або 100% приймають таку зімкненість крон, за якої просвіти між ними не перевищують 1/10
обстежуваної площі, а сума проекцій крон складає близько 9/10. Подібним способом визначають
проекції крон окремих деревних порід за 10-бальною шкалою:
10 балів – повне покриття (100-90%);
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9 – дуже велике покриття (90-80%);
8 – велике покриття (80-70%);
7 – досить велике покриття (70-60%);
6 – помірне покриття (50-60%);
5 – помітна зрідженість (50-40%)
4 – дуже велика зрідженість (40-30%);
3 – мале покриття (30-20%);
2 – дуже мале покриття (20-10%);
1 – майже відсутнє покриття (10%).

Сумарна проекція може бути більше 100%, якщо проекції одних особин перекривають проекції
інших (Атрохин, Кузнецов, 1989).

Для оцінки стану лісосмуг на проектній території Дністровської ВЕС нами використовувалася
наступна шкала: «добрий», «задовільний» та «незадовільний». Насадження які мали показники
зімкненості крон 1-3 бали (0-30%) автоматично включалися до категорії «незадовільний».
Насадження зі зімкненістю крон 4-5 балів найчастіше отримували категорію «задовільний»; 6 балів і
вище – «добрий».

Бонітет деревостану – показник продуктивності деревостану, що виражається через ряд
характеристик: середню висоту дерев залежно від віку, середній об’єм стовбура, кількість дерев на 1
га, а отже - через запас деревини, поточний і середній прирости запасу деревини. Бонітет визначають
за кількісною шкалою, що відображає покращення лісорослинних умов і габітусу деревостану: Vб,
Vа, IV, III, II, Іа, 1б. Високий бонітет (І) показує і якість деревостану, і сприятливий характер
лісорослинних умов. У дуже несприятливих лісорослинних умовах насадження можуть
характеризуватись бонітетом V (Інструкція з впорядкування лісового фонду України, 2006; Атрохин,
Кузнецов, 1989).

Об’єм природних видів приймався в трактовці «Дендрофлора України» (2002, 2005) та
«Определителя высших растений Украины» (1987).

11.2 Опис місць існування і типів рослинності проектної території Дністровської ВЕС

Згідно з ботаніко-географічним районуванням територія дослідження знаходиться у межах
Приазовсько-Чорноморської степової підпровінції, Причорноморської степової провінції,
Європейсько-Азійської степової області (Лавренко, 1970; Геоботанічне районування Української
РСР, 1977).

Відповідно до стандарту діяльності №6 МФК (ред. 2012 р.) «Збереження біорізноманіття та
збалансоване управління живими природними ресурсами», в межах проектної території
Дністровської ВЕС нами відмічений тільки один тип місць існування – змінені (табл. 11.1.).

Таблиця 11.1. Типи місць існування в межах проектної території Дністровської ВЕС.

№/п Тип місць існування Основні складові елементи

Частка від
загальної
площі ВЕС

(%)

1. Змінені
Сільськогосподарські поля, сади (агроценози) з
рудеральною рослинністю, дерево-чагарникова

рослинність (захисні лісосмуги)
100,0

2. Природні Відсутні 0,0
3. Критично важливі Відсутні 0,0

4.

Території, які
знаходяться під

охороною законодавства
та міжнародно-визнані

території

Відсутні 0,0

Змінені місця існування
Змінені місця існування займають 100% проектної території Дністровської ВЕС. Вони

представлені двома складовими елементами: 1) сільськогосподарські поля (агроценози) і сади з
рудеральною рослинністю; 2) штучна дерево-чагарникова рослинність (захисні лісосмуги).

Рудеральна рослинність. Представлена на землях сільськогосподарського призначення
(сільськогосподарськими полями і сади), а також вздовж захисних лісосмуг.
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Найчастіше рослинність вказаних територій представлена чотирма класами (Соломаха та ін.,
1992).

Найбільш розповсюджені асоціації рудеральної рослинності представлені в таблиці 11.2.

Таблиця 11.2. Найбільш розповсюджені асоціації рудеральної рослинності в межах проектної
території Дністровської ВЕС.

№/п Назва рослинної асоціації
1. Agropyretum repentis (Felf. 1942) Gоrs 1966
2. Cardario-Agropyretum Th. Muller et Gors 1969
3. Convolvulo-Agropyretum repentis Felf. (1942) 1943
4. Lepidietum drabae Timar. 1950
5. Artemisietum absinthii Schubert et Mahn. ех Elias 1982
6. Polygonetum avicularis Gams 1927 em. Jehlik in Hejny et al. 1979
7. Bromo-Hordeetum murini (Allorge 1922) Lohm. 1950
8. Ambrosio-artemisifoliae-Cirsietum setosi Marjushkina et V. Sl. 1985
9 Erigero-Lactucetum serriolae Lohm. 1950 ар. Oderd. 1957

10. Cirsio-Lactucetum serriolae Mucina 1978
11. Bromo-Hordeetum murini (All. 1922) Lohm. 1950
12. Atriplicetum tataricae Ubrizsy 1949
13. Plantagini-Polygonetum avicularis (Knapp. 1945) Pass. 1964

Едифікатори вказаних рослинних угруповань і види які входять до їх складу є видами з
широкою екологічною амплітудою та мають значні за площею ареали.

Найбільш розповсюдженими видами на периферійних частинах сільськогосподарських полів
були тонконіг бульбистий (Poa bulbosa), костриця прибережна (Bromopsis riparia), жовтозілля
весняне (Senecio vernalis), глуха кропива стеблообгортна (Lamium amplexicaule), кудрявець Софії
(Descurainia sophia), будяк акантовидний (Carduus acanthoides), крупка крупковидна (Cardaria
draba), берізка польова (Convolvulus arvensis) та ін.

Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в різноманітні
охоронні списки у складі рудеральної рослинності сільськогосподарських полів, які розташовуються
в межах проектної території ВЕС відсутні (табл. 11.3).

Таблиця 11.3. Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в
різноманітні охоронні списки у складі рудеральної рослинності в межах проектної території
Дністровської ВЕС.

Охоронні місця
існування, зазначені

в Додатку I до
Директиви про
природні місця

існування 92/43/EEC

Види рослин з
Додатку II до
Директиви про
природні місця
існування
92/43/EEC

ЧКУ* ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС*

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП –
Червоний список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік
видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що
перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області

Вважаючи, що у складі рудеральної рослинності охоронні місця існування, зазначені в Додатку
I до Директиви про природні місця існування 92/43/EEC, види рослин з Додатку II до Директиви про
природні місця існування 92/43/EE, а також рослинні види та рослинні угруповання, внесенні в інші
охороні списки відсутні можна стверджувати: негативні впливи на вказані рослинні угруповання
внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ відсутні.

Деревно-чагарникова рослинність. На території досліджень природна деревна рослинність
відсутня. Деревні та чагарникові види зустрічаються на проектній території Дністровської ВЕС
виключно у вигляді штучних насаджень (захисних лісосмуг) в сільгоспугіддях.

Для зручності аналізу захисних лісосмуг вся проектна територія Дністровської ВЕС розділена
нами на дві частини – північну та південну (рис. 11.1 та 11.2).
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Аналіз стану лісосмуг та їх стисла характеристика подається згідно їх нумерації.
В північній частині проектної території Дністровської ВЕС домінують лісосмуги зі змішаним
видовим складом. Найчастіше у складі змішаних лісосмуг зустрічаються дуб звичайний (Quercus
robur), ясен звичайний (Fraxinus excelsior), абрикос звичайний (Armeniaca vulgaris), клен ясенелистий
(Acer negundo) та ін. породи.

Рис. 11.1. Розміщення і нумерація лісосмуг в північній частині
проектної території Дністровської ВЕС

Рис. 11.2. Розміщення і нумерація лісосмуг в південній частині
проектної території Дністровської ВЕС

Більшість лісосмуг зі змішаним видовим складом знаходиться в доброму і задовільному стані
(табл. 11.4).
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Таблиця 11.4. Стисла характеристика лісосмуг північної частини проектної території
Дністровської ВЕС.

№/п Породний склад Зімкненість
крон (бал) Висота (м) Стан

Добрий Задовільний Незадовільний
1 Акація біла 4-5 8-10 - + -
2 Змішані 6-8 10-12 + - -
3 Акація біла 4-5 8-10 - + -
4 Змішані 3-4 8-10 - + -
5 Змішані 4-5 6-10 - + -
6 Акація біла 4-5 4-6 - + -
7 Ясен звичайний 4-5 6-10 - + -
8 Змішані 6-8 10-12 + - -
9 Горіх волоський 2-3 4-6 - - +

10 Змішані 6-8 8-10 + - -
11 Дуб звичайний 6-8 8-10 + - -
12 Акація біла 4-5 4-6 - + -
13 Змішані 6-8 6-10 + - -
14 Змішані 6-7 10-12 + - -
15 Змішані 6-7 10-12 + - -
16 Змішані 6-7 10-12 + - -
17 Акація біла 4-5 4-6 - + -
18 Змішані 6-7 10-12 + - -
19 Змішані 6-8 10-12 + - -
20 Змішані 6-8 10-12 + - -
21 Змішані 6-8 10-12 + - -
22 Змішані 6-8 10-12 + - -
23 Абрикос звичайний 3-5 4-5 - + -
24 Змішані 5-6 8-10 - + -
25 Акація біла 4-5 6-8 - + -
26 Змішані 5-6 8-10 - + -
27 Акація біла 6-8 10-12 + - -
28 Акація біла 4-5 8-10 - + -
29 Акація біла 4-5 6-8 - + -
30 Акація біла 2-3 4-6 - - +
31 Дуб звичайний 6-8 10-12 + - -
32 Змішані 5-6 8-10 + - -
33 Акація біла 4-5 6-8 - + -
34 Змішані 3-4 4-6 - + -
35 Змішані 6-7 8-10 + - -

Зімкненість крон змішаних насаджень складає 0,6-0,8, а висота коливається від 8 до 12 м (рис.
11.3).

Рис. 4.3. Змішана
лісосмуга з Quercus

robur і Fraxinus
excelsior в

північній частині
проектної території
Дністровської ВЕС

Другими за чисельністю були лісосмуги з акації білої (Robinia pseudoacacia L.). (рис. 11.4).
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Рис. 11.4. Лісосмуга 1 з акації білої в північній частині
проектної території Дністровської ВЕС

Середній вік деревних насаджень в північній частині проектної території Дністровської ВЕС
складає в середньому 40-60 років.

Коротка характеристика лісосмуг південної частини проектної території Дністровської ВЕС
представлена в таблиці 11.5.

Таблиця 11.5. Стисла характеристика лісосмуг південної частини проектної території
Дністровської ВЕС.

№/п Породний склад Зімкненість
крон Висота (м) Стан

Добрий Задовільний Незадовільний
1 Змішані 0,6-0,8 6-8 + - -
2 В’яз граболистий 0,4-0,5 10-12 - + -
3 Змішані 0,6-0,8 10-12 + - -
4 Мигдаль 0,3-0,4 2-4 - + -
5 Змішані 0,4-0,5 6-10 - + -
6 Змішані 0,4-0,5 6-10 - + -
7 В’яз граболистий 0,4-0,5 6-8 - + -
8 Змішані 0,3-0,4 4-6 - + -

9 Стифнолобіум
японський 0,6-0,8 10-12 + - -

10 Абрикос
звичайний 0,4-0,5 4-6 - + -

11 Змішані 0,4-0,5 4-6 - + -
12 Ясен звичайний 0,6-0,8 10-12 + - -
13 Змішані 0,6-0,8 8-10 + - -
14 Ясен звичайний 0,7-0,8 10-12 + - -
15 Ясен звичайний 0,6-0,8 10-12 + - -
16 Змішані 0,7-0,8 10-12 + - -
17 Змішані 0,6-0,8 10-12 + - -

Більшість лісосмуг, як північної так й південної частини мають порослевий характер. В першу
чергу, це стосується лісосмуг з акації білої. Насінні дерева в загальному обсязі не перевищують 5-
10%. Це пов’язане зі стихійними рубками насаджень, а також частими пожежами (на більшості дерев
реєструвалися пожежні шрами від низових пожеж).

Досить цікавими виглядають лісосмуги з домінуванням фруктових дерев – абрикосу
звичайного, сливи домашньої, мигдалю (рис. 11.5).
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Всі лісосмуги в південній частині проектної території знаходяться в доброму або задовільному
стані.

Найбільшу біотопічну цінність, на нашу думку, в межах проектної території Дністровської ВЕС
представляють змішані лісосмуги з різноманітним видовим складом і двох-, або з трьохярусною
структурою.

Рис. 11.5. Лісосмуга з мигдалю в південній частині проектної території Дністровської ВЕС

Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в різноманітні
охоронні списки у складі деревно-чагарникової рослинності (захисних лісосмуг), які розташовуються
в межах проектної території Дністровської ВЕС відсутні (табл. 11.6).

Таблиця 11.6. Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в
різноманітні охоронні списки у складі деревно-чагарникової рослинності (захисних лісосмуг) в
межах проектної території Дністровської ВЕС.

Охоронні місця
існування,
зазначені в
Додатку I до
Директиви про
природні місця
існування
92/43/EEC

Види рослин з
Додатку II до
Директиви про
природні місця
існування
92/43/EEC

ЧКУ* ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС*

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП –
Червоний список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік
видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що
перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області

Вважаючи, що у складі деревно-чагарникової рослинності охоронні місця існування, зазначені
в Додатку I до Директиви про природні місця існування 92/43/EEC, види рослин з Додатку II до
Директиви про природні місця існування 92/43/EE, а також рослинні види та рослинні угруповання,
внесенні в інші охороні списки відсутні, можна стверджувати: негативні впливи на рослинні
угруповання внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ відсутні.
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Слід зазначити виключно важливу роль цього типу рослинності для регіону – берегозахисну,
захист орних земель від повітряної ерозії, затримання вологи в зимовий період, середо- і
ландшафтоутворююча роль та ін.

У зв’язку з цим, при будівництві ВЕС важливо аби ці біотопи порушувалися б мінімально.
Окрім цього, бажано передбачити компенсаторні заходи в разі пошкодження деревних насаджень
(посадка нових лісосмуг, доповнення старих та ін.).

11.3 Опис місць існування і типів рослинності в межах ДОУ (10-ти км зона) та
проектної території Дністровської ВЕС

Майже 60% 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС представлено
зміненими місцями існування – сільськогосподарськими полями (агроценози) з рудеральною
рослинністю і штучною дерево-чагарниковою рослинністю (захисні лісосмуги). Природні і критично
важливі місця існування приурочені до гирлової частини річки Дністер та вузької смуги правого
берегу Дністровського лиману (табл. 11.7).

Таблиця 11.7. Охоронні місця існування, зазначені в Додатку I до Директиви про природні
місця існування 92/43/EEC та їх стан в межах 10-ти км зони навколо проектної території
Дністровської ВЕС

Тип місць
існування

Охоронні місця
існування, зазначені в
Додатку I до Директиви
про природні місця
існування 92/43/EEC

Код згідно
мережі
«Natura

2000»

Оцінка стану місць існування

належне
(FV)

незадовільне
(U1) погане (U2)

Критично
важливі (іv) Понто-сарматські степи 62С0 * - - +

Природні Гирла річок 1130 + - -

Природні Скупчення Salix alba і
Populus alba 92А0 + - -

Критично важливі місця існування
До складу критично важливих місць існування нами віднесені ділянки з зональним степовим

типом рослинності.
В межах 10-ти км зони навколо проектної території ВЕС, степові ценози представлені дуже

невеличкою за площею ділянкою вздовж схилу Дністровського лиману (рис. 11.6).
Критично важливі місця існування для степових ділянок визначалися нами згідно пункту 16

Стандарту діяльності №6 (СД6) МФК редакції 2012 року. Вони задовольняли вимоги критерію 4 - (iv)
екосистеми, які знаходяться під загрозою, та/або унікальні екосистеми. Тобто екосистеми, що
перебувають під ризиком значного зменшення території або якості, а також мають невелике
просторове поширення.

Степова рослинність представлена кострицево-житняковими та кострицево-ковиловими
угрупованнями. Домінантами степових угруповань найчастіше виступають житняк гребінчастий
(Agropyron pectinatum), костриця валійська (Festuca valesiaca), ковила волосиста (Stipa capillata) та
ковила Лессінга (S. lessingiana).

У складі різнотрав’я степових угруповань найчастіше зустрічаються деревій тонколистий
(Achillea leptophylla), кринітарія волохата (Crinitaria villosa), молочай Сегієрів (Euphorbia
segueriana), молочай степовий (E. stepposa), віниччя сланке (Kochia prostrate), перстач
астраханський (Potentilla astracanica), шавлія поникла (Salvia nutans), шавлія дібровна (S.
tesquicola), пижмо тисячолисте (Tanacetum millefolium), чебрець двовидний (Thymus dimorphus),
дивина фіолетова (Verbascum phoeniceum) та ін.

Степові ділянки знаходяться в поганому стані. Основною причиною поганого стану степів є
випас великої рогатої худоби і овець.

Всього у складі степових угруповань в межах 10-ти км зони навколо проектної території
Дністровської ВЕС зустрічається 6 видів вищих судинних рослин, які занесені в різні природоохоронні
списки (табл. 11.8).
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степова рослинність гирла річок з водно-болотною рослинністю
деревна рослинність з Salix alba і Populus alba

Рис. 11.6. Розміщення критично важливих і природних місць існування в межах 10-ти км зони
навколо проектної території Дністровської ВЕС

Таблиця 11.8. Види, що охороняються, у складі критично важливих (степових) місць існування в
межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС.

Назва таксона

Види рослин з
Додатку II до
Директиви про
природні місця
існування
92/43/EEC

ЧКУ* /
природоохоронний

статус виду
ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС*

Bulbocodium
versicolor (Ker-
Gawl.) Spreng.

- вразливий - - - +

Stipa capillata L. - Некласифіковані/(UN) - - - -
Stipa lessingiana

Trin. et Rupr. - Некласифіковані/(UN) - - - -
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Amygdalus nana
L. - - - - - +

Potentilla
astracanica Jacq. - - - - - +

Asparagus
verticillatus L. - - - - - +

* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП –
Червоний список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік
видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що
перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області

З них три види, внесені до Червоної книги України (2009) і три до переліку видів рослин, які не
занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою
зникнення на території Одеської області (Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин
адміністративних територій України, 2012).

Крім того, на степових ділянках в межах 10-ти км зони навколо проектної території
Дністровської ВЕС зростає три рослинні асоціації у складі двох формацій, занесених до Зеленої
книги України (2009) (табл. 11.9 та рис. 11.7).

Таблиця 11.9. Степові рослинні угруповання занесенні до Зеленої книги України (2009) в
межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС

Формація Категорія і статус
угрупувань Асоціація

Формація ковили
Лессінга (Stipeta

lessengianae)
3/типові

1. Валіськокострицево-лессінгоковилова (Stipetum
(lessingianae) festucosum (valesiacae));
2. Гребінчастожитняково-лессінгоковилова (Stipetum

(lessingianae) agropyrosum (pectinatae))
Формація ковили

волосистої (Stipeta
capillatae)

4/типові 1. Валіськокострицево-волосистоковилова (Stipetum
(capillatae) festucosum (valesiacae))

Рис. 11.7. Угрупування з домінуванням Stipa lessengiana (околиці с. Південне)

Зважаючи на те, що найближчі критично важливі місця існування зі степовими ділянками,
розташовані на відстані більш ніж 2 км від найближчої ВЕУ і лінії електропередач, а також на значне
пасовищне навантаження на степові ценози, можна стверджувати, що прямі негативні впливи на
вказані рослинні угруповання внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ будуть відсутні.
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Природні місця існування
Природні місця існування в межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської

ВЕС, представлені водно-болотною рослинністю гирлової частини Дністра і деревною рослинністю зі
скупченням верби білої та тополі білої (див. рис. 11.6).

Водно-болотна рослинність. Основним едифікаторами болотного рослинного комплексу
виступають очерет південний (Phragmites australis) та рогоз вузьколистий (Typha angustifolia).
Рослинні ценози з домінуванням Phragmites australis займають значні території і формують
важкопрохідні монодомінантні зарості з загальним проективним покриттям (ЗПП) 80-100% и
висотою 3-4 м.

Водна рослинність представлена неукоріненими вільноплаваючими, укоріненими зануреними,
укоріненими з плаваючими листками та повітряно-водними формами. Водні рослинні комплекси в
регіоні характеризуються високим рівнем флороценотичного різноманіття, в їх складі зустрічається
значна кількість рідкісних видів та рослинних угруповань, які мають охоронний статус.

Найбільш розповсюдженими у складі водної рослинності є угруповання Ceratophylletum
demersi. Друге місце у складі водної рослинності займають угруповання з домінуванням Nymphaea
alba. Вони зустрічаються вдовж очеретяних заростей, а також у вигляді «островків» різноманітної
площі на відкритих плесах. Зрідка, на більш глибоких місцях, в якості співдомінанта тут може
траплятися Nuphar lutea.

На ділянках водойм з невеличкими глибинами і відсутньою течією досить, часто домінують
угруповання Potametum pectinati, а зі збільшення глибини їх замінюють ценози Myriophylletum spicati.

На мілководдях внутрішніх водойм гирлової частини Дністра, де спостерігаються процеси
заболочування (відсутня проточність, дефіцит кисню у воді в літній період), формуються
угрупування Hydrocharitetum morsus-ranae, а в якості співдомінаната дуже часто виступає водяний
різак алоевидний (Stratiotes aloides).

На більший частині акваторії Дністровського лиману водна рослинність відсутня.
У складі водно-болотних ценозів в межах 10-ти км зони навколо проектної території

Дністровської ВЕС зустрічається три види вищих судинних рослин, які занесені в різні
природоохоронні списки (табл. 11.10).

Таблиця 11.10. Види, що охороняються, у складі природних (солончакові луки) місць
існування в межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС.

Назва таксона

Види рослин з
Додатку II до
Директиви про
природні місця
існування
92/43/EEC

ЧКУ* /
природоохоронний

статус виду
ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС*

Salvinia natans
(L.) All. - Некласифіковані/(UN) - - + +

Trapa natans L. - Некласифіковані/(UN) - - + +

Nymphoides
peltata (S. G.

Gmel.) O. Kuntze
- Вразливий - - - +

* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП – Червоний
список Міжнародної спілки охорони природи; (БК) – Додаток І Бернської конвенції (1997); РПС – перелік видів
рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою
зникнення на території Одеської області.

З них три види внесені до Червоної книги України (2009), два види до списків Бернської
конвенції і всі три види є регіонально рідкісними.

Крім того, у складі водно-болотної рослинності в межах 10-ти км зони навколо проектної
території Дністровської ВЕС зростає 9 рослинних асоціацій у складі п’яти формацій, занесених до
Зеленої книги України (2009) (табл. 11.11).

Зважаючи на те, що найближчі природні місця існування з водно-болотною рослинністю
розташовані на відстані більш ніж 2 км від найближчої ВЕУ і лінії електропередач можна
стверджувати, що прямі негативні впливи на вказані рослинні угруповання внаслідок розміщення і
експлуатації ВЕУ будуть відсутні.
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Таблиця 11.11. Водно-болотні рослинні угруповання занесенні до Зеленої книги України
(2009) в межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС.

Формація Категорія і статус
угрупувань Асоціація

Формації водяного
горіху плаваючого
(Trapeta natantis)

3/типові
1. Водяногоріхова чиста (Trapetum natantis purum);

2. Зануренокуширово-водяногоріхова (Trapetum (natantis)
ceratophyllosum (demersi).

Формації глечиків
жовтих (Nuphareta

luteae)
3/типові 1. Плаваючосальвінієво-жовтоглечикова (Nupharetum

(luteae) salviniosum (natantis).

Формації сальвінії
плаваючої (Salvinieta

natantis) 3/типові

1. Зануренокуширово-плаваючосальвінієва (Salvinietum
(natantis) ceratophyllosum (demersi);

2. Плаваючосальвінієва чиста (Salvinietum natantis
purum);

3. Триборозенчасторясково-плаваючосальвінієва
(Salvinietum (natantis) lemnosum (trisulcae).

Формації плавуна
щитолистого

(Nymphoideta peltatae) Рідкісні
1. Зануренокуширово-щитолистоплавунова

(Nymphoidetum (peltatae) сeratophyllosum (demersi);
2. Звичайножабурниково-щитолистоплавунова

(Nymphoidetum (peltatae) hydrocharitosum (morsus-ranae).
Формації латаття
білого (Nymphaeeta

albae)
Рідкісні 1. Плаваючосальвінієво-білолататтєва (Nymphaeetum

(albae)salviniosum (natantis).

Деревна рослинність. Природна деревна рослинність розташовується на прируслових валах
притоків Дністра (див. рис. 11.6). Тут домінують угрупування Saliceto-Populetum. Крім основних
домінантів лісових ценозів тополі білої (Populus alba) та верби білої (Salix alba) на прирусловому
валу досить часто зростають ясен високий (Fraxinus excelsior), в’яз гладкий (Ulmus laevis) та ін.
Поодиноко зустрічаються шовковиця чорна (Morus nigra), груша звичайна (Pyrus communis). Підлісок
сформований з аморфи чагарникової (Amorpha fruticosa), підросту ясена, порослі клена ясенелистого.
Самий нижній ярус підліску займає ожина (Rubus caesius). Дуже часто в прируслових лісах
зустрічаються ліани – виноград лісовий (Vitis sylvestris) та хміль звичайний (Humulus lupulus).
Трав’янистий ярус практично відсутній.

На ділянках мулово-піщаних відкладів формуються угрупування Salicetum triandrae, де
основним едифікатором та домінантом є Saliх triandra висотою до 10 м. Прируслові ліси один з
небагатьох природних біотопів, який зберігся до наших днів. Їх унікальність полягає насамперед у
тому, що тут на порівняно невеликій площі зберігається високе біотопічне різноманіття: лісові
масиви, відкриті лучні біотопи з різним режимом зволоження, чагарникові зарості, невеликі замкнуті
депресії, заповнені водою та ін.

Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в різноманітні
охоронні списки у складі природної деревної рослинності в межах 10-ти км зони навколо проектної
території Дністровської ВЕС наведені в таблиці 11.12.

Таблиця 11.12. Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в
різноманітні охоронні списки у складі природної деревної рослинності в межах 10-ти км зони
навколо проектної території Дністровської ВЕС.

Охоронні місця
існування,
зазначені в
Додатку I до
Директиви про
природні місця
існування
92/43/EEC

Види рослин з
Додатку II до
Директиви про
природні місця
існування
92/43/EEC

ЧКУ* ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС*

Скупчення Salix alba і
Populus alba (92А0) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП – Червоний
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік видів рослин, які не
занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на
території Одеської області
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Зважаючи на те, що найближчі природні місця існування з деревною рослинністю розташовані
на відстані більш ніж 10 км від найближчої ВЕУ можна стверджувати, що прямі негативні впливи на
вказані рослинні угруповання внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ будуть відсутні.

Змінені місця існування
Змінені місця існування займають 60% території 10-ти км зони навколо проектної території

Дністровської ВЕС. Вони представлені двома складовими елементами: 1) сільськогосподарські поля
(агроценози) з рудеральною рослинністю; 2) штучна дерево-чагарникова рослинність (захисні
лісосмуги).

Рудеральна рослинність. Представлена на землях сільськогосподарського призначення
(сільськогосподарськими полями), а також вздовж захисних лісосмуг і на околицях населених
пунктів.

Домінуючі рослинні асоціації рудеральної рослинності в межах 10-ти км зони навколо
проектної території Дністровської ВЕС представлені в таблиці 11.13.

Таблиця 11.13. Основні рослинні асоціації рудеральної рослинності в межах 10-ти км зони
навколо проектної території Дністровської ВЕС.

№/п Рослинна асоціація Статус
1 Agropyretum repentis (Felf. 1942) Gоrs 1966 звичайні
2 Cardario-Agropyretum Th. Muller et Gors 1969 звичайні
3 Convolvulo-Agropyretum repentis Felf. (1942) 1943 звичайні
4 Lepidietum drabae Timar. 1950 звичайні
5 Xanthietum spinosi Felf. 1942 звичайні
6 Melilotetum albi-officinalis Siss 1950 рідкісні
7 Artemisietum absinthii Schubert et Mahn. ех Elias 1982 рідкісні
8 Polygonetum avicularis Gams 1927 em. Jehlik in Hejny et al. 1979 рідкісні
9 Bromo-Hordeetum murini (Allorge 1922) Lohm. 1950 звичайні
10 Ambrosio-artemisifoliae-Cirsietum setosi Marjushkina et V. Sl. 1985 звичайні
11 Erigero-Lactucetum serriolae Lohm. 1950 ар. Oderd. 1957 звичайні
12 Cirsio-Lactucetum serriolae Mucina 1978 звичайні
13 Cynancho acuti-Convolvuletum arvensis Bagrikova 2002 звичайні
14 Bromo-Hordeetum murini (All. 1922) Lohm. 1950 звичайні

Едифікатори вказаних рослинних угруповань і види які входять до їх складу є видами з
широкою екологічною амплітудою та мають значні за площею ареали.

Найбільш розповсюдженими видами є хрінниця пронизанолиста (Lepidium perfoliatum),
тонконіг бульбистий (Poa bulbosa), костриця прибережна (Bromopsis riparia), миколайчики польові
(Eryngium campestre), роман руський (Anthemis ruthenica), жовтозілля весняне (Senecio vernalis),
шавлія ефіопська (Salvia aethiopis), глуха кропива стеблообгортна (Lamium amplexicaule), кудрявець
Софії (Descurainia sophia), будяк акантовидний (Carduus acanthoides), крупка крупковидна (Cardaria
draba), берізка польова (Convolvulus arvensis) та ін. Охоронні місця існування, рослинні види і
рослинні угрупування внесені в різноманітні охоронні списки у складі рудеральної рослинності
сільськогосподарських полів та околиць населених пунктів, які входять в межі 10-ти км зони навколо
проектної території Дністровської ВЕС відсутні (табл. 11.13).

Таблиця 11.13. Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в
різноманітні охоронні списки у складі рудеральної рослинності в межах 10-ти км зони навколо
проектної території Дністровської ВЕС.

Охоронні місця
існування, зазначені в

Додатку I до
Директиви про
природні місця

існування 92/43/EEC

Види рослин з
Додатку II до
Директиви про
природні місця
існування
92/43/EEC

ЧКУ* ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС*

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП – Червоний список
Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної
книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області

Вважаючи, що у складі рудеральної рослинності охоронні місця існування, зазначені в Додатку
I до Директиви про природні місця існування 92/43/EEC, види рослин з Додатку II до Директиви про
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природні місця існування 92/43/EE, а також рослинні види та рослинні угруповання, внесенні в інші
охороні списки відсутні можна стверджувати: негативні впливи на вказані рослинні угруповання
внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ будуть відсутні.

Деревно-чагарникова рослинність. В межах 10-ти км зони навколо проектної території
Дністровської ВЕС природна деревна рослинність відсутня (за виключенням прируслових лісів з
верби білої та тополі білої). Деревні та чагарникові види зустрічаються виключно у вигляді штучних
насаджень (захисних лісосмуг).

У складі штучних деревних насаджень нами відмічені сім видів деревних і вісім чагарникових
видів.

Середній вік деревних насаджень на території складає 30-40 років. Висота дерев коливається
від 4 до 13 м, а зімкненість крон від 0,1 до 0,8.

Більшість лісосмуг, за нашими спостереженнями, мають порослевий характер.
Слід зазначити виключно важливу роль цього типу рослинності для регіону – берегозахисну,

захист орних земель від повітряної ерозії, затримання вологи в зимовий період, середо- і
ландшафтоутворююча роль та ін.

Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в різноманітні
охоронні списки у складі деревно-чагарникової рослинності (захисних лісосмуг), які розташовуються
в межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС відсутні (табл. 11.14).

Таблиця 11.14. Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в
різноманітні охоронні списки у складі деревно-чагарникової рослинності (захисних лісосмуг) в
межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС.

Охоронні місця
існування,
зазначені в
Додатку I до
Директиви про
природні місця
існування
92/43/EEC

Види рослин з
Додатку II до
Директиви про
природні місця
існування
92/43/EEC

ЧКУ* ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС*

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП –
Червоний список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік
видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що
перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області

Вважаючи, що у складі деревно-чагарникової рослинності (захисні лісосмуги) охоронні місця
існування, зазначені в Додатку I до Директиви про природні місця існування 92/43/EEC, види рослин
з Додатку II до Директиви про природні місця існування 92/43/EE, а також рослинні види та рослинні
угруповання, внесенні в інші охороні списки відсутні можна стверджувати - негативні впливи на
рослинні угруповання внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ відсутні.

4.4 Інвазійні види рослин в межах території ДОУ

За нашими спостереженнями виявлено один інвазійний вид у складі природної деревно-
чагарникової рослинності (прируслові ліси) – аморфа кущова (Amorpha fruticosa).

Походить з Північної Америки, інтродукована в Європі та Азії. В природних прируслових лісах
витісняє аборигенні види – вербу білу та тополю. Інвазійні властивості проявляє тільки на відкритих
добре зволожених місцях.

Рослина була занесена на територію України ще наприкінці 19 століття.
Основним способом обмеження інвазій виду є притінення за рахунок розвитку аборигенних

деревних видів прируслових лісів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александрова В.Д. Классификация растительности. – Ленинград: Наука, 1969. – 275 с.
2. Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наукова думка, 1977. – 303 с.
3. Голубев В.Н., Корженевский В.В. Методические рекомендации по геоботаническому



188

изучению и классификации растительности Крыма. – Ялта: ГНБС, 1985. – 37 с.
4. Зелена книга України / Під заг. ред. Дідуха Я.П. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
5. Інструкція з впорядкування лісового фонду України. – Ірпінь, 2006. – 75 с.
6. Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень ГКН 03.08.007-2002 у містах і

селищах міського типу України // Держбуд України. - Київ, 2002. – 20 с.
7. Лавренко Е.М. Провинциальное разделение Причерноморско-Казахстанской подобласти

степной области Евразии // Ботан. журн. – 1970. – Т. 55, № 5. – С. 609-625.
8. Озеленение населенных мест: Справочник / Ерохина В.И., Жеребцова Г.П., Вольфтруб Т.И. и

др.: Под ред. В.И. Ерохиной. – Москва: Стройиздат, 1987. – 480 с.
9. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и

др. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.
10. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України

(довідкове видання) / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко, канд. біол. наук М.М.
Перегрим. – Київ: Альтерпрес, 2012. – 148 с.

11. Подорожный С.Н. Методические рекомендации по определению флороценотической
ценности территорий ветровых электростанций (ВЭС) и характеристика раритетной флоры и
растительности // Бранта: Сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2014. –
Вып. 17. – С. 65-75.

12. Синантропна рослинність України / Соломаха В.А., Костильов О.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. –
К.: Наукова думка, 1992. – 250 с.

13. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009.
– 900 с.



189

РОЗДІЛ 12 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ МІСЦЬ ІСНУВАННЯ
НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ГРУП ТВАРИН, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ
МІЖНАРОДНИМ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ СПИСКАМ ВИДІВ, ЩО
ОХОРОНЯЮТЬСЯ. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ТАКСОНІВ
ТВАРИН

12.1 Методичні підходи до визначення критично важливих місць існування

Територія аналізу представлена площадкою Дністровської ВЕС та ділянками території, які
включають блок фрагментованих с/г біотопів, узбережжя та акваторії Дністровського лиману,
заплавні території р. Дністер – дискретна одиниця управління (ДОУ). Дискретна одиниця управління
представлена на рис.12.1.

Рис. 12.1. Територія дискретної одиниці управління (ДОУ).

Для зони дискретної одиниці управління були проведені описи на підставі літературних даних і
власних досліджень та критеріїв і видів, які визначені у наступних виданнях:

· Червоному списку МСОП видів під загрозою;1

· Європейському червоному списку МСОП;
· Червоній книзі України (ЧКУ).

1В Інтернеті на http://www.iucnredlist.org
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Опису підлягали тільки види (в т. ч. птахи, інші тварини, рослини та місця існування) та місця
їх існування, які відмічені у МСОП як CR (на межі зникнення) або EN (під загрозою зникнення) та в
Червоній книзі України як EN (під загрозою зникнення). Опис видів птахів включав оцінку
чисельності популяції та її порівняння з оцінкою в загальнонаціональному / загальносвітовому
масштабі, регіональному значенні та ДОУ.

Масштаб території, на якій проводиться визначення критично важливих місць існування,
залежить від базових екологічних процесів, які стосуються природної середи, що є предметом
аналізу, і не обмежується проектною територією площадки ВЕС. Пункт GN65 Циркуляру №6 МФК
говорить, що для критеріїв 1-3 визначення критично важливих місць існування повинно базуватись
на дискретній (елементарній, окремій) одиниці управління (ДОУ), що представляє собою ділянку, яка
має межі, які підлягають визначенню, в межах якої біологічні угруповання мають більше спільного
між собою, ніж вони мають з угрупованнями поза межами ДОУ. Пункт GN65 також містить
інструкції щодо вибору ДОУ, які були враховані при визначені меж ДОУ.

Визначення критично важливих місць існування та їх опис проводився відповідно до пункту 16
Стандарту діяльності № 6 (СД6) МФК редакції 2012 року як просторова ділянка, що має високу
цінність біорозмаїття. Сюди входять ділянки, які задовольняють одному або більше з наступних
критеріїв:

1. Критерій 1: Види, що перебувають під критичною загрозою (КЗ) та/або загрозою (З);
2. Критерій 2: Ендемічні види та/або види з обмеженим ареалом існування;
3. Критерій 3: Мігруючі та/або зграйні види;
4. Критерій 4: Унікальні екосистеми та/або екосистеми, що перебувають під високою загрозою

зникнення;
5. Критерій 5: Ключові еволюційні процеси.
Як зазначено у Пункті GN56 Циркуляру №6 МФК, визначення критично важливого оселища

може включати інші визнані значення високого різноманіття, які повинні оцінюватись індивідуально
у кожному конкретному випадку. Пункт GN56 наводить наступні 7 прикладів:

· Ділянки, які необхідні для повторного заведення видів, що перебувають під критичною
загрозою (КЗ) та загрозою (З), а також резервати для таких видів (оселища, що
використовуються під час стресових періодів (напр., повені, засухи або пожежі));

· Екосистеми відомого особливого значення для видів, що перебувають під критичною
загрозою (КЗ) та загрозою (З) для цілей адаптації до клімату;

· Концентрації уразливих (У) видів у випадках, коли існує непевність щодо включення до
природоохоронних списків, а фактичний статус видів може бути «під загрозою» або «під
критичною загрозою»;

· Ділянки основних/реліктових/незайманих лісів та/або інші ділянки з надзвичайно високими
рівнями видової різноманітності;

· Ландшафтні та екологічні процеси (напр., водозбори, ділянки, які критично важливі для
контролю за ерозією, режими зовнішніх факторів впливу (напр., пожежа, повінь)), які
необхідні для збереження критичного оселища;

· Оселище, необхідне для виживання ключових видів; та
· Ділянки високої наукової цінності, такі як ділянки, що містять концентрації видів, нових

та/або маловідомих для науки.

Масштаб території, на якій проводиться визначення критично важливих місць існування,
залежить від базових екологічних процесів, які стосуються природної середи, що є предметом
аналізу, і не обмежується проектною територією площадки ВЕС. Пункт GN65 Циркуляру №6 МФК
говорить, що для критеріїв 1-3 визначення критично важливих місць існування повинно базуватись
на дискретній (окремій) одиниці управління (ДОУ), що представляє собою ділянку, яка має межі, які
підлягають визначенню, в межах якої біологічні угруповання  мають більше спільного між собою,
ніж вони мають з угрупованнями поза межами ДОУ. Пункт GN65 також містить інструкції щодо
вибору ДОУ, які були враховані при проведенні меж ДОУ.

Функціонально ДОУ представлена наземними та водними ділянками у межах України і
включають добре визначений блок фрагментованих с/г біотопів, балок, частину узбережжя та
акваторії Дністровського лиману. Необхідність у збільшені площі ДОУ відсутня, оскільки дана
регіональна територія більшістю відноситься до територій низького біорізноманіття. А найбільш
важливі в рослинному та орнітологічному відношенні ділянки знаходяться у межах ДОУ і
розміщуються на заплавній частині р. Дністер.
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12.2 Загальна характеристика видів, що перебувають під критичною загрозою (КЗ)
та/або загрозою (З); Ендемічних видів та/або видів з обмеженим ареалом існування

Визначення критично важливих місць існування та видів тварин та рослин було проведено
згідно Критеріїв 1 та 2 Стандарту діяльності № 6 (СД6) МФК.

Критерій 1: Види, що перебувають під критичною загрозою та/або види, що перебувають під
загрозою.

Кінцева зноска 11 Стандарту діяльності №6 МФК визначає підходи до видів, що перебувають
під критичною загрозою та/або під загрозою зникнення наступним чином:

1.Види, що внесені до Червоного списку МСОП. Визначення важливих місць існування на
основі інших списків є наступним: (і) Якщо вид внесений до національного / регіонального
природоохоронного списку як вид, що перебуває під критичною загрозою зникнення або як
зникаючий вид, у країнах, що керуються положеннями МСОП, визначення критично важливих місць
існування проводитись після консультацій з компетентними спеціалістами;

2.У випадках, коли класифікація внесених до національних або регіональних
природоохоронних списків видів не повністю відповідає прийнятій у МСОП класифікації (наприклад,
у деяких країнах дається більш широке визначення таких видів як «охоронні» види або види «під
забороною»), для визначення причин та мети включення видів до списку повинна проводитись
оцінка. В такому разі, критично важливі місця існування визначаються на основі такої оцінки.

Оцінка проводилась з оглядом на наступні матеріали:
• Червоний список МСОП;
• Європейський червоний список МСОП;
• Червона книга України (ЧКУ).

Критерій 2: Ендемічні види та/або види з обмеженою областю оселення.
Циркуляр №6 МФК наводить наступні визначення ендемічних видів та видів з обмеженою

областю оселення:
• Ендемічний вид: визначається як вид, ≥ 95% глобальної популяції якого знаходиться в межах

досліджуваної країни або регіону;
• Вид з обмеженою областю оселення.
Види, визначені у документі та його додатках як такі, що можуть зустрічатись в межах

Проектної території, були досліджені для визначення тих видів, що класифіковані або як види, що
перебувають під критичною загрозою зникнення, або як види, що перебувають під загрозою
зникнення (на світовому, національному або регіональному рівнях). В таблиці 12.1. наводяться
визначені види разом з їх категорією за Червоним списком МСОП, Європейським червоним списком
МСОП, та Червоною книгою України (ЧКУ). Наводиться статус видів, що свідчить про їх
ендемічність або обмежену область існування.

Таблиця 12.1. Зникаючі види.

Вид МСОП ЄЧС
МСОП ЧКУ Ендемічність

Обмежена
область
існування

Птахи
Пелікан рожевий
Pelecanus onocrotalus LC LC EN NO NO
Пелікан кучерявий
Pelecanus crispus NT LC EN NO NO
Баклан малий
Phalacrocorax pygmaeus LC LC EN NO NO
Скопа
Pandion haliaetus LC LC EN NO NO
Лунь степовий
Circus macrourus NT NT EN NO NO
Балабан
Falco cherrug EN VU VU NO NO
Коловодник ставковий
Tringa stagnatilis LC LC EN NO NO
Кроншнеп тонкодзьобий
Numenius tenuirostris CR CR EN NO NO
Кроншнеп великий
Numenius arquata NT VU EN NO NO
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Кроншнеп середній
Numenius phaeopus LC LC EN NO NO
Сиворакша
Coracias garrulus LC LC EN NO NO

Ссавці
Нічниця ставкова Myotis
dasycneme (Boie, 1825) NT NT EN NO NO

Мишівка степова Sicista subtilis
(Pallas, 1773) - LC EN NO NO

Норка європейська Mustela
lutreola (Linnaeus, 1761) CR CR EN NO NO

Характеристика видів, зазначених у таблиці 12.1 наводиться у підрозділі 12.5 (птахи), п/розділі
12.6 (ссавці), п/розділі 12.7 (кажани).

12.3 Первинна інвентаризація ентомофауни території будівництва площадки ВЕС та
ДОУ, визначення критично важливих місць існування, статус видів по відношенню до
національних та міжнародних охоронних списків

Історія та результати наукових досліджень.

Систематичних ентомологічних досліджень територій, що знаходяться в зоні впливу
майбутньої Дністровської ВЕС практично не проводилося і вона в цьому відношенні є «білою
плямою».

Вивчення комах на півдні степової зони України розпочато відомим ентомологом С. І.
Мєдвєдєвим. Науковий матеріал зібраний ним на півдні Української РСР в 1924-1931 рр. був
використаний в ряді наукових праць (Медведев, 1950-1960). Слід відмітити що жодна зі згаданих
публікацій спеціально не присвячена ентомофауні Білгород-Дністровського району. Здобуті в тому
числі імовірно і тут дані розглядаються С. І. Мєдвєдєвим, або в контексті загальних фауністичних чи
зоогеографічних робіт, або при констатації найбільш цікавих фауністичних знахідок в Одеській
області.

Певним чином ситуація змінилася в 2010 р. зі створенням Нижньодністровського
національного природного парку, до складу якого за проектом створення увійшла і зона ДОУ
майбутньої ВЕС. Співробітниками парку на цій території час від часу проводилися спорадичні
ентомологічні дослідження з певних груп комах, що хоча б частково пролили світло на вивченість
місцевої ентомофауни (Літопис природи НДНПП, т. VII). Крім того останнім часом в цьому регіоні
місцевими фахівцями-ентузіастами проведені досить серйозні дослідження з вивчення місцевої
лепідоптерофауни, що суттєво розширили межі вивченості фауни метеликів Дністровського лиману
(Халаїм, 2015).

Стисла характеристика ентомофауни.

Зважаючи на те, що ділянка запланована під будівництво ВЕС є групою агроценозів
(монокультурою), яких знаходиться в аридній сухостеповій зоні, видовий склад його
ентомокомплексів є сильно збідненим. В основному комахи представлені степовими еврибіонтами,
багато з яких є політрофними шкідниками. Але безпосередня близькість узбережжя Дністровського
лиману з характерними для нього супроліторальними та солончаковими біотопами, ділянками
галофітного степу та прибережними глинистими обривами дещо збільшують видове розмаїття за
рахунок відповідних стенобіонтних видів. Частина цих видів є рідкісними та мають охоронний
статус. Як видно з попередньго розділу систематичних  досліджень ентомофауни перспективних для
будівництва ділянок не проводилося. Тим не менш, використовуючи наявні літературні джерела,
літописи природи НДНПП та власні науковий матеріал, зібраний на цій території в 2006-2007 рр.,
можна стверджувати, що ентомологічна складова їх біоти, а також прилеглих природних біотопів та
буферних зон налічує в своєму складі не менш 600-700 видів. Близько 60 % вказаної ентомофауни є
представниками 4 рядів: твердокрилі (Coleoptera); перетинчастокрилі (Hymenoptera); двокрилі
(Diptera) та лускокрилі (Lepidoptera). Важливу роль в функціонуванні біогеоценозів та агроценозів
даної території відіграють також представники таких рядів як: бабки (Odonata); богомоли
(Mantoptera); прямокрилі (Orthoptera); напівтвердокрилі (Hemiptera) та сітчастокрилі (Neuroptera).
Основне ядро місцевої ентомофауни складають близько 160 фонових видів, що формують основні
консортивні зв’язки (таблиця 12.2-12.3).
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Таблиця 12.2. Фауністичний склад фонових представників ентомокомплексів в районі
проєктованої Дністровської ВЕС.

№
п/п Назва латиною Назва українською Родина

Ряд: Бабки (Odonata)
1. Calopteryx splendens (Harris, 1780) Красуня блискуча Calopterygidae
2. Halcolestes parvidens (Artobelevsky, 1929) Лютка дрібнозуба Lestidae
3. Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Сіролютка руда Lestidae
4. Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Плосконіжка звичайна Platycnemidae
5. Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) Дідок жовтоногий Gomphidae
6. Апах parthenope (Selys, 1839) Дозорець малий Aeshnidae
7. Libellula depresa (Linnaeus, 1758) Плоскобрюх стиснутий Libellulidae
8. Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) Шафранка червона Libellulidae

Ряд: Богомоли (Mantoptera)
9. Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Богомол звичайний Mantidae

Ряд: Прямокрилі (Orthoptera)
10. Gryllulus desertus (Pallas, 1771) Цвіркун степовий Gryllidae
11. Gryllulus campestris (Linnaeus, 1758) Цвіркун польовий Gryllidae
12. Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Пластинокрил - серпоносець Scaphuridae
13. Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) Сарана перелітна Acrididaea
14. Oedipoda coerulescens (Linnaeus, 1758) Летюха звичайна Acrididaea
15. Chorphippus brunneus (Thunberg, 1815) Коньок звичайний Acrididaea
16. Pararcyptea microptera (Fischer-Waldheim, 1846) Кобилка хрестова Acrididaea
17. Sphingonotus coerulans (Linnaeus, 1758) Пустинниця блакитнокрила Acrididaea
18. Oedipoda coerulescens (Linnaeus, 1758) Кобилка блакитнокрила Acrididaea
19. Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Прус італійський Acrididaea
20. Dociostaurus brevicollis (Eversmann, 1832) Хрестовичка мала Acrididaea
21. Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Коник зелений Tettigonidae
22. Decticus verrucivoris (Linnaeus, 1758) Стрибун сірий Tettigonidae

Ряд: Напівтвердокрилі (Hemiptera)
23. Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) Клоп-солдатик Pyrrhocoridae
24. Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) Клоп щавлевий Coreidae
25. Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) Клоп смугастий Pentatomidae
26. Aelia rostrata (Boheman, 1852) Елія носата Pentatomidae
27. Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1852) Щитник гостроплечий Pentatomidae
28. Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) Клоп ягідний Pentatomidae
29. Eurydema ornata (Linnaeus, 1758) Клоп капустяний Pentatomidae
30. Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) Клоп рапсовий Pentatomidae
31. Eurygaster austriacus (Linnaeus, 1758) Черепашка австрійська Scutelleridae
32. Eurygaster integriceps (Puton, 1881) Черепашка шкідлива Scutelleridae

Ряд: Твердокрилі (Coleoptera)
33. Cicindela hybrida (Linnaeus, 1758) Стрибун гібридний Carabidae
34. Cicindela germanica (Linnaeus, 1758) Стрибун германський Carabidae
35. Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) Турун хліблий Carabidae
36. Pseudophonus rufipes (Degeer, 1774) Турун волосистий Carabidae
37. Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) Турун головатий Carabidae
38. Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) Красотіл золотистокрапковий Carabidae
39. Calosoma denticolle (Gebler, 1833) Красотіл степовий Carabidae
40. Hister bipustulatus (Schrenk, 1781) Карапузик двоплямистий Histeridae
41. Silpha obscura (Linnaeus, 1758) Мертвоїд темний Silphida
42. Necrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) Гробарик звичайний Silphida
43. Creophilus maxilosus (Linnaeus, 1758) Жук-гнойовик Staphylinidae
44. Copris lunaris (Linnaeus, 1758) Копр місячний Scarabaeidae
45. Pentodon idiota (Linnaeus, 1758) Гнойовик кукурудзяний Scarabaeidae
46. Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) Жук-носоріг Scarabaeidae
47. Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758). Хрущ червневий Scarabaeidae
48. Anisoplia austriaca (Herbst, 1784) Кузька хлібний Scarabaeidae
49. Anisoplia segetum (Herbst, 1784) Кузька посівний Scarabaeidae
50. Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) Бронзівка золотиста Scarabaeidae
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№
п/п Назва латиною Назва українською Родина

51. Epicometis hirta (Poda von Neuhaus, 1761) Оленка мохната Scarabaeidae
52. Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) Ковалик сірий Elateridae

53. Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) Сонечко
двадцятидвохкрапкове Coccinellidae

54. Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) Сонечко семикрапкове Coccinellidae
55. Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) Сонечко двокрапкове Coccinellidae
56. Blaps halophila (Linnaeus, 1758) Медляк степовий Tenebrionidae
57. Pedinus femoralis (Linnaeus, 1758) Чорнотілка кукурудзяна Tenebrionidae
58. Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1758) Чорнотілка піщана Tenebrionidae
59. Pimelia subglobosa (Pallas, 1771) Медляк шаровидний Tenebrionidae
60. Agapanthia dahlia (Richter, 1821) Вусач соняшниковий Cerambycidae
61. Megopis scabricornis (Scopoli, 1763) Вусач-мегоп зерновусий Cerambycidae

62. Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) Листоїд десятиполосий
(колорадський жук) Chrysomelidae

63. Cassida nebulosa (Linnaeus, 1758) Щитоноска бурякова Chrysomelidae
64. Cleonus piger (Scopoli, 1763) Довгоносик будяковий Curculionidae
65. Cosmobaris scolopaceae Germar, 1819 Curculionidae

Ряд: Сітчастокрилі (Neuroptera)
66. Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) Золотоочка звичайна Chrysopidae

Ряд: Лускокрилі (Lepidoptera)
67. Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) Строкатка таволжана Zygaenidae
68. Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1758) Строкатка Ефіальт Zygaenidae
69. Erynnis tages (Linnaeus. 1758) Головчак Тагес Hesperiidae
70. Carcharodus alceae (Esper, 1780) Головчак великий рожаний Hesperiidae
71. Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Фавн Hesperiidae
72. Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) Головчак Морфей Hesperiidae
73. Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Зоряниця звичайна Piеridae
74. Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Білан капустяний Piеridae
70. Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Білан ріп’яний Piеridae
71. Pieris парі (Linnaeus, 1758) Білан брюквяний Piеridae
72. Pontia edusa (Fabricius, 1777) Білан резедовий Piеridae
73. Colias hyale (Linnaeus, 1758) Жовтюх осьмак Piеridae
74. Colias erate (Esper, 1805) Жовтюх  Ерато Piеridae
75. Lycaena thersamon (Esper, 1784) Дукачик Терсамон Lycaenidae
76. Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Синявець крушиновий Lycaenidae
77. Plebeius argus (Linnaeus, 1758) Синявець Аргус Lycaenidae

78. Pseudophilotes vicrama schiffermulleri (Hemming,
1929) Синявець Вікрама Lycaenidae

79. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Синявець Ікар Lycaenidae
80. Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) Синявець конюшиновий Lycaenidae
83. Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Сонцевик рябий Nymphalidae
84. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Щербатка с-біле Nymphalidae
85. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Сонцевик адмірал Nymphalidae
86. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Сонцевик будяковий Nymphalidae
87. Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Рябець Цинксія Nymphalidae
88. Issoria latonia (Linnaeus, 1758) Підсрібник Латонія Nymphalidae
89. Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller, 1775) Підсрібник Пандора Nymphalidae
90. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Прочанок Памфіл Nymphalidae
91. Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) Бражник бузковий Sphingidae
92. Herse convolvuli (Linnaeus, 1758) Бражник березковий Sphingidae
93. Laothoe populi (Linnaeus, 1758) Бражник тополевий Sphingidae
94. Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) Бражник молочайний Sphingidae
95. Hyles galii (Rottemburg, 1775) Бражник підмаренниковий Sphingidae
96. Hyles lineata (Linnaeus, 1758) Бражник ливорнський Sphingidae
97. Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) Бражник винний малий Sphingidae
98. Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) Бражник винний середній Sphingidae
99. Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) Бражник язикан Sphingidae

100. Malacosoma neustrium (Linnaeus, 1758) Коконопряд кільчастий Lasiocampidae
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101. Pheosia tremula (Clerck, 1759) Чубатка осикова Notodontidae
102. Pterostoma palpina (Clerck, 1759) Чубатка носата Notodontidae
103. Tethea ocularis (Linnaeus, 1758) Совковидка вічкова Drepanidae
104. Drasteria caucasica (Kolenati, 1846) Драстерія кавказька Еrebidae
105. Euclidiaglyphica (Linnaeus, 1758) Нічниця конюшинова руда Еrebidae

106. Abrostola asclepiadis ([Denis & Schiffermuller],
1775) Совка ластівнева Noctuidae

107. Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) Металовидка крапля Noctuidae
108. Autographa gamma ([Denis & Schiffermoller], 1775) Совка гамма Noctuidae
109. Acontia trabealis (Scopoli, 1763) Совка березкова Noctuidae
110. Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) Стрільниця щавлева Noctuidae
111. Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermuller], 1775) Совка бірючинова Noctuidae
112. Protoschinia scutosa ([Denis &Schiffermüller], 1775) Нічниця соняшникова Noctuidae
113. Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) Совка бавовникова Noctuidae
114. Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) Совка наземна салатна Noctuidae
115. Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) Совка тупокрила Noctuidae
116. Dypterigia scabriuscula (Linnaeus, 1758) Совка травяна бура Noctuidae
117. Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) Совка лутигова велика Noctuidae
118. Chloantha hyperici ([Denis & Schiffermuller], 1775) Совка звіробойна сіра Noctuidae
119. Anarta trifolii (Hufnagel, 1766) Совка конюшинова Noctuidae
120. Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) Совка дрокова Noctuidae
121. Hecatera cappa (Hubner, [1809]) Совка каппа Noctuidae
123. Hadena capsincola ([Denis & Schiffermuller], 1775) Совка насіннєва звичайна Noctuidae
124. Mythimna vitellina (Hubner, [1808]) Совка смугаста жовта Noctuidae
125. Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermuller], 1775) Совка смугаста білоплямиста Noctuidae
126. Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) Совка оклична Noctuidae
127. Agrotis segetum ([Denis & Schiffermuller], 1775) Совка озима Noctuidae
128. Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) Совка іпсілон Noctuidae
129. Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) Совка с-чорне Noctuidae
130. Idaea filicata (Hubner, [1799]) Geometridae
131. Timan dracomae Schmidt, 1931 П’ядун щавлевий Geometridae
132. Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) П’ядун пурпуровий Geometridae
133. Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) П’ядун невибагливий Geometridae

134. Lithostege farinata (Hufnagel, 1767) П’ядун товсто стегновий
білий Geometridae

135. Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) П’ядун чотирьохмісячний Geometridae
136. Synopsia sociaria (Hübner, [1799]) П’ядун полинний димчастий Geometridae
137. Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845) П’ядун трицятковий Geometridae
138. Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) П’ядун плямистий Geometridae

139. Heliomata glarearia ([Denis &Schiffermüller],
1775)

П’ядун гладконогий жовто-
бурий Geometridae

140. Chiasma clathrata (Linnaeus, 1758) П’ядун конюшиновий Geometridae
141. Epicallia villica (Linnaeus, 1758) Ведмедиця сільська Arctiidae
142. Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861) Ведмедиця метелькана Arctiidae
143. Phragtnatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) Ведмедиця товстянка бура Arctiidae
144. Hyphantria cunea (Drury, 1773) Метелик американський білий Arctiidae
145. Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) Лишайниця золотиста Arctiidae

Ряд: Перетинчастокрилі (Hymenoptera)
146. Ophion luteus (Linnaeus, 1758) Офіон жовтий Ichneumonidae
147. Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) Бембекс носатий Sphecidae
148. Sceliphron destillatorum (Illiger, 1807) Пелопей Sphecidae
149. Philantus triangulum (Fabricius, 1775) Бджолиний вовк Sphecidae
150. Pseudovespa vulgaris (Linnaeus, 1758) Оса звичайна Vespidae
151. Vespula germanica (Fabricius, 1793) Оса германська Vespidae
152. Scolia hirta (Schrenck, 1781) Сколія степова Scoliidae
153. Scolia fuciformis (Scopoli, 1786) Сколія фуциформис Scoliidae
154. Mutilla europaea (Linnaeus, 1758) Німка європейська Mutillidae
155. Chrysis fulgida (Linnaeus, 1761) Оса-блистянка виблискуюча Chrisididae
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156. Apis melifera (Linnaeus, 1758) Бджола медоносна Apidae

157. Eucera chrysopyga (Perez, 1879) Бджола евцера
золотисточерева Apidae

158. Rophites quinquespinosus (Spinola, 1808) Бджола рофіт Apidae
159. Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) Джміль земляний великий Apidae
160. Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) Джміль кам’яний Apidae
161. Lasius fuliginosus (Linnaeus, 1758) Мураха темно-бура Formicidae
162. Lasius niger (Linnaeus, 1758) Мураха чорна садова Formicidae

Ряд: Двокрилі (Diptera)
163. Tipula oleraceae (Linnaeus, 1758) Довгоніжка городня Tipulidae

Таблиця 12.3. Систематичний аналіз фонових видів комах ділянки проєктованої Дністровської
ВЕС.

Назва ряду Кількість
родин

Кількість
родів

Кількість
видів

Бабки (Odonata) 6 8 8
Богомоли (Mantoptera) 1 1 1
Прямокрилі (Orthoptera) 5 12 13
Напівтвердокрилі (Hemiptera) 5 8 10
Твердокрилі (Coleoptera) 11 28 33
Сітчастокрилі (Neuroptera) 1 1 1
Лускокрилі (Lepidoptera) 13 69 81
Перетинчастокрилі (Hymenoptera) 8 14 17
Двокрилі (Diptera) 1 1 1

Всього: 53 153 178

Рідкісні та зникаючі види комах

Враховуючи умови ТЗ, щодо опису охоронюваних видів, ентомофауна ділянок майбутнього
будівництва та зони ДОУ не має у своєму складі видів з охоронними статусами високого рангу. Тим
не менш созологічна складова цієї території є досить істотною, вона надає певної специфічності та
унікальності місцевій біоті. Серед 10 виявлених охоронюваних видів – 8 внесені до Червоної книги
України (2009), 3 до Бернської конвенції (додаток ІІ), 5 до Європейського Червоного списку та 3 до
Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (таблиця 3).

Таблиця 12.4. Види комах району ділянки проєктованої Дністровської ВЕС , що занесені до
охоронюваних списків.

Група, вид

Ч
ер
во
на

кн
иг
а

У
кр
аї
ни

Бе
рн
сь
ка

ко
нв
ен
ці
я

С
ІТ
Е
С

Є
Ч
С

М
С
О
П

Латинська назва Українська назва

Erythromma lindeni (Selys, 1840) Стрілка Ліндена Рідкісний - - - -
Anax imperator (Leach, 1815) Дозорець-імператор Вразливий - - LC LC
Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773) Боліварія короткокрила Вразливий - - - -
Osmoderma barnabita (Motschkusky, 1845) Жук-самітник Вразливий ІІ - NT NT
Papilio machaon (Linnaeus,1758) Махаон Вразливий - - - -
Iphiclides podalirius (Linnaeus,1758) Подалірій Вразливий - - - -
Lyсaena dispar (Haworth, 1802) Дукачик непарний - II - LC LC
Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) Синявець Бавій Вразливий - - LC -
Apatura metis Freyer, 1829 Мінливець Метіс - II - LC -
Saturnia pyri ([Denis & Schiffermuller],
1775)

Сатурнія велика Вразливий - - - -

Локалітети знахідок охоронюваних видів комах в зоні ДОУ та території Дністровської ВЕС
показані на рисунку 12.2 та Додаток 4. Д 4.1.
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Рис. 12.2. Локалітети рідкісних видів комах ділянки проєктованої Дністровської ВЕС .

Характеристика критично важливих місць існування комах.

Правий берег Дністровського лиману. Вказана територія представляє собою ділянки
галофітного та псамофітного степу з різним ступенем рудеральності, невеликі за площею деградовані
лучні ділянки та прибережні глиністі обриви. Перші особливо цінні в плані збереження, оскільки є
певними резерватами степової та прилиманної ентомофауни, що майже не збереглися. У
відповідності до Пункту 16 Стандарту діяльності №6 (СД6) МФК редакції 2012 року, дане оселище
не відповідає критеріям 1-5 згаданого стандарту. Тим не менш, ми вважаємо за необхідне звернути
увагу на необхідність особливого підходу до цієї території, через наявність унікальних
видоспецифічних біотопів та значну раритетну складову ентомокомплексів цієї ділянки.

Як сказано вище дане оселище не містить в своїй ентомофауні ендемічні види, також немає
доказів того, що воно є екосистемою з високою загрозою зникнення чи має безпосередній вплив на
ключові еволюційні процеси. Не зважаючі на це, дане місце оселення з точки зору ентомології можна
охарактеризувати, як досить багате та різноманітне з високим вмістом рідкісної степової
ентомофауни. Вона переважно представлена видами з низькими охоронними категоріями, що тим не
менш характеризуються низькою екологічною пластичністю, певну частку складають види, що
взагалі не мають охоронного статусу, але потребують особливого підходу щодо збереження. До таких
видів можна віднести D. elpenor та Rh. metelkana (Lepidoptera). Тому правий берег Дністровського
лиману з раритетною складовою його ентомофауни є унікальним в регіоні резерватом прибережних
галофільних ентомокомплексів та біоти в цілому. Але її розташування за межами ділянки
майбутнього будівництва, практично виключає будь які можливі негативні впливи на комах.

Проаналізувавши потенційні впливи будівництва та функціонування Білгород-Дністровської
ВЕС на оселище «Правий берег Дністровського лиману», можливий кумулятивний ефект на нього
можна охарактеризувати наступним чином:
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1. На стадіїї запланованого та завершеного будівництва ВЕС в радіусі 20 км жодного прямого
чи опосередкованого впливу на біорізноманіття комах спостерігатися не буде,

2. На стадіїї запланованого та завершеного будівництва ВЕС та його інфраструктурних
об´єктів в радіусі 20 км впливу на місця існування комах, включаючи ті, що охороняються
міжнародним та національним законодавством спостерігатися не буде,

3. Будівництво та експлуатація ВЕС не буде завдавати помітного впливу на природні об´єкти
ПЗФ в межах 20 км зони, що в даному свипадку є територією Нижньодністровського національного
природного парку.

Загальні висновки.

Обстеження зони майбутнього будівництва, та аналіз стану існуючих ентомокомплексів
показали,  що, з точки зору збереження біорізноманіття та сталої чисельності популяцій комах,
негативні наслідки будуть мінімальними, а при професійному, та вчасному здійсненні біотехнічних
заходів з мінімізації, та компенсації можливих втрат, вони можуть бути практично повністю
знівельовані. З ентомологічної точки зору принципових заперечень проти будівництва Білгород-
Дністровської ВЕС  не виникає. Але, таке будівництво можливе лише за умови додержання
запропонованих природоохоронних заходів і рекомендацій, з подальшим проведенням
моніторингових робіт.
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12.4 Первинна інвентаризація земноводних та плазунів території будівництва
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по відношенню до національних та міжнародних охоронних списків

Історія та результати наукових досліджень.
Деякі данні по герпетофауни регіону та суміжних територій надавав ще О.О. Браунер у своїх

працях (1906-1907). Перші спроби узагальнити інформацію по природі Пониззя Дністра наводять
С.В. Таращук (1987) та І.Т. Русев (2003), автори дають ще неповні списки амфібій та рептилій, деякі
дані з їх біології та розповсюдження на цієї території. Пізніше виходить ряд праць узагальнюючого
характеру по даному регіону [2-4,7,8]. Найбільш повні та детальні данні по біотопічній приуроченості
та чисельності земноводних та плазунів  Нижнього Дністра надають в своїй роботі Ю.В. Кармишев та
А.С. Матвєєв (2010) та узагальнюючі дані по розповсюдженню рептилій на півдні в Азово-
Чорноморському екокоридорі наводить Котенко Т.І. (2007).



199

Стан вивченості герпетокомплексів.
Герпетокомплекси Північно-західного Причорномор’я вивчені достатньо [2-6,8-10], але досить

фрагментарно по регіону, наприклад данні по плавням Дністра більш повні, ніж по степовій частині
регіону. Також данні давно не оновлювалися і потребують сучасного уточнення. Герпето та
батрахокомплекси регіону відрізняються різноманітністю та багатством видового складу та високими
показниками чисельності амфібій в Пониззі та дельті Дністра [5, 8-10] і бідністю батрахофауни в
степовій частині  регіону [2,3,6,8,10]. Аналізуючи літературні та власні спостереження на території
НПП Нижньодністровський та в верхів’ях Дністровського лиману нараховують 2 види хвостатих та 8
видів безхвостих амфібій та 6 видів рептилій [5,6,8,10] тоді як на інший території регіону достовірно
відмічаються тільки 4 види безхвостих амфібій та 4 види рептилій [2,5, 6,8,10].

Стисла характеристика тварин (груп)
Первинна інвентаризація земноводних в території будівництва ВЕС та ДОУ.
На території регіону мешкає десять видів амфібій: звичайний та гребінчастий тритони,

червоночерева джерелянка, звичайна землянка, східна райка, сіра та зелена ропухи та три види жаб –
озерна, ставкова та їстівна (табл. 12.5, Додаток 4, рис. Д 4.2). Усі види є звичайними та широко
розповсюдженими видами Східної Європи, але деякі (тритони, сіра ропуха, ставкова та їстівна жаби)
є рідкісними для півдня України. Більшість видів приурочена тільки для заплавної частини Дністра і
лише чотири (червоночерева джерелянка, звичайна землянка, зелена ропухи та озерна жаба)
розповсюджені на всій території регіону. Найбільш цінні території для більшості видів плавневі
біотопи, заплавні ліси та луки, для деяких синантропних видів (зелена ропуха) це околиці населених
пунктів та узбережжя (рис. 12.3 – зелена штриховка). Безпосередньо зона будівництва та майбутньої
ВЕС підпадає на агроценозі, де амфібії мають найменшу чисельність та різноманітність. Види
амфібій на даній території мають давні, стабільні, чисельні популяції, пристосувались до
господарської та рекреаційної діяльності людини, мають достатню кількість біотопів для існування та
розмноження, добру кормову базу та сприятливі умови для відтворення популяції, якщо будівництво
проводити в теплий період, амфібії здатні мігрувати в більш  прийнятні біотопи та умови. Основним
вразливим факторами для амфібій є руйнування біотопів та сховищ в холодний період року під час
зимівлі, руйнування та пересихання нерестових водойм, гибель тварин на міграційних шляхах до
нерестових водойм, несприятливі погодні умови чи антропогенне втручання  під час зимівлі та
нересту.

Таблиця 12.5. Види амфібій на територіях ДОУ та прилягаючих ділянках до площадки ВЕС.

Вид
Розповсюдженість,

оселища
Категорія,
чисельність
динаміка

Тип
перебування

стан
популяцій

Основні
факторі
впливу

Охоронні
категоріїЛатинська

назва
Українська

назва
Ряд Хвостаті земноводні – Caudata Fischer-Waldheim, 1813

Родина саламандрові – Salamandridae Goldfuss, 1820
Рід малий (гладкий) тритон – Lissotriton Bell, 1839

1. Lissotriton
vulgaris

(Linnaeus,
1758)

Тритон
звичайний

Плавні Дністра,
заплавні ліси та

луки

Рідкісний,
незначна,
стабільна

Відірвана
окраїна ареалу,
задовільний

Наявність
зимових

укриттів, стан
нерестових
водойм

БК- ІІІ,
ЄЧС,

МСОП -
LC

Рід великий тритон - Triturus Rafinesque, 1815

2. Triturus
cristatus

(Laurenti,1768)
Тритон

гребінчастий
Плавні Дністра,
заплавні ліси та

луки

Рідкісний,
незначна,
стабільна

Відірвана
окраїна ареалу,
задовільний

Наявність
зимових

укриттів, стан
водойм

БК- ІІ,
ЄЧС,

МСОП -
LC

Ряд Безхвості амфібії – Anura Fischer-Waldheim, 1813
Родина джерелянки – Bombinatoridae Gray, 1825

Рід джерелянка – Bombina Oken, 1816
3. Bombina

bombina
(Linnaeus,

1761)

Джерелянка
червоночерева

Плавні, заплавні
луки, мілководні
прісні водойми

Звичайний,
достатня,
стабільна

Постійний,
основний ареал
задовільний

Наявність стан
біотопів для
існування та
розмноження

БК-ІІ,
ЄЧС,

МСОП -
LC

Родина Жаби-землянки – Pelobatidae Bonaparte, 1850
Рід землянка – Pelobates Wagler, 1830

4. Pelobates
fuscus

(Laurenti, 1768)
Землянка
звичайна

Повсюдно
переважно на легких

ґрунтах

Звичайний,
достатня,
стабільна

Постійний,
основний ареал
задовільний

Наявність стан
нерестових
водойм,
погодні

умови, хижаки

БК-ІІ,
ЄЧС,

МСОП -
LC
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Родина райки – Hylidae Rafinesque, 1815
Рід райка – Hyla Laurenti, 1768

5. Hyla
orientalis
(Bedriaga,

1890)
Райка східна Плавневі ліси та

луки
Рідкісний,
незначна,
стабільна

Постійний,
основний ареал
задовільний

Наявність стан
біотопів для
існування та
розмноження

БК-ІІ,
ЄЧС,

МСОП -
LC

Родина Ропухи – BufonidaeGray, 1825
Рід ропуха Bufo Laurenti, 1768

6. Bufo bufo
(Linnaeus,

1758)
Ропуха сіра,
або звичайна

Плавневі ліси
Пониззя Дністра

Дуже
рідкісний в
регіоні,

поодиноки

Відірвана
окраїна ареалу,
критичний

Наявність стан
нерестових
водойм,
укриттів

БК- ІІІ,
ЄЧС,

МСОП -
LC

7. Bufoviridis
(Laurenti, 1768) Ропуха зелена

Повсюдно
переважно біля

населених пунктів

Звичайний,
достатня,
стабільна

Постійний,
основний ареал,
благополучний

Наявність стан
нерестових
водойм та
укриттів

БК-ІІ,
ЄЧС,

МСОП -
LC

Родина Жаби – Ranidae Rafinesque, 1814
Рід зелена (водяна) жаба – Pelophylax Fitzinger, 1843

8.Pelophylax
ridibundus

(Pallas, 1771)
Жаба озерна Усі види прісних

водойм

Звичайний,
висока,
стабільно
зростаюча

Постійний,
основний ареал,
благополучний

Наявність та
стан прісних

водойм

БК-ІІІ,
ЄЧС,

МСОП -
LC

9. Pelophylax
lessonae

(Camerano,
1882)

Жаба ставкова
Плавні Дністра,
заплавні ліси та

луки

Звичайний,
висока,
стабільно
зростаюча

Постійний,
основний ареал,
благополучний

Наявність та
стан прісних

водойм

БК-ІІІ,
ЄЧС,

МСОП -
LC

10.Pelophylax
ridibundus

(Pallas, 1771)
Жаба їстівна

Плавні Дністра,
заплавні ліси та

луки

Звичайний,
висока,
стабільно
зростаюча

Постійний,
основний ареал,
благополучний

Наявність та
стан прісних

водойм

БК-ІІІ,
ЄЧС,

МСОП -
LC

Первинна інвентаризація плазунів території будівництва ВЕС та 10 км зони ДОУ.
В районі передбаченого будівництва ВЕС та ДОУ мешкає шість видів плазунів: болотяна

черепаха, прудка та зелена ящірки, жовточеревий полоз, звичайний та водяний вужі (табл.12.6).

Таблиця 12.6. Види рептилій на територіях ДОУ та прилягаючих ділянках до площадки ВЕС

Група, вид Розповсюджені
сть, оселища

Категорія,
чисельність
динаміка

Тип
перебування,
стан популяцій

Основні
факторі
впливу

Охоронні
категоріїЛатинська

назва
Українська

назва
Ряд Черепахи – Testudines

Родина Прісноводні черепахи – Emydidae Rafinesque, 1815
Рід Черепахи болотяні – Emys Dumeril, 1806

1. Emys
orbicularis
(Linnaeus,

1758)

Черепаха
болотяна

У плавнях,
прісних,
водоймах,
річках

Звичайний,
достатня,
стабільна

Постійний,
основний ареал
благополучний

Біотопи,
наявність
місць для
кладок,
кормова
база

БК-ІІ, ЄЧС,
МСОП -

NT

Ряд Лускаті – Squamata Oppel, 1811
Родина Ящіркові – Lacertidae Bonaparte, 1831

Рід Справжні (зелені) ящірки – Lacerta Linnaeus, 1758
2. Lacerta

agilis
(Linnaeus,

1758)

Ящірка прудка
Повсюдно
включаючи
агроценози

Фоновий,
висока,
стабільна

Постійний,
основний ареал
благополучний

Кормова
база,

наявність
укриттів

БК-ІІ, ЄЧС,
МСОП - LC

3. Lacerta
viridis

(Laurenti,
1768)

Ящірка зелена

Схили ярів з
щільним
рослинним
покровом,
деревами та
кущами

Рідкісний
незначна,
стабільна

Окраїна ареалу,
задовільний

Кормова
база,

наявність
укриттів

ЧКУ (ІІІ)
БК-ІІ, ЄЧС,
МСОП - LC

Підрід Змії – Serpentes Linnaeus, 1758
Родина Вужеподібні – Colubridae Oppel, 1811

https://uk.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://uk.wikipedia.org/wiki/1758
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Рід Гієрофіси – Hierophis Bonaparte, 1834
4. Hierophis

caspius
(Gmelin,

1789)

Полоз
жовточеревий

або
каспійський

Схили ярів та
узбережжя з
щільною

рослинністю та
кущами

Рідкісний
незначна,
стабільна

Постійний,
основний ареал,
задовільний

Кормова
база,

наявність
укриттів

ЧКУ (ІІІ)
БК-ІІ, ЄЧС,
МСОП - LC

Рід Вуж – Natrix Laurenti, 1768

5. Natrix
natrix

(Linnaeus,
1758)

Вуж
звичайний

Повсюдно,
переважно вологі
місця біля прісних

вод

Звичайний
достатня,
стабільна

Постійний,
основний ареал,
благополучний

Наявність
зимових
укриттів,
вологих
місць для
кладок

БК-ІІІ,
ЄЧС,

МСОП - LC

6. Natrix
tessellata
(Laurenti,

1768)

Вуж
водяний

Всі види водойм,
включаючи
солони: море

лиман

Фоновий,
висока,
стабільно
зростаюча

Постійний, ареал
розширюється,
благополучний

Кормова
база,

наявність
укриттів

БК-ІІ, ЄЧС,
МСОП - LC

Рис. 12.3 Найбільш цінні території для батрахо-герпотофуни у межах ДОУ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bonaparte
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Більшість з них є стабільними благополучними, достатньо чисельними видами, мають
сприятливі умови для існування та відтворення популяції (кормову базу, наявні біотопи мешкання,
розмноження, розвитку молоді та зимівлі) та розповсюджені повсюдно, найбільш ціні території для
плазунів показані на рис. 12.3 – зелена штриховка (наземні ділянки). На території регіону два види
зелена ящірка та жовточеревий полоз є рідкісними видами з незначною чисельністю, які
зустрічаються локально на півно-західних схилах Дністровського лиману (рис. 12.3 – червоні
кружечки – зелена ящірка, червоні кружечки – жовточеревий полоз), в ярах та балках з щільною
рослинністю деревами та кущами, мають на даній території обмежену кількість придатних біотопів,
потребують особливої уваги та охорони. Однак в цілому на території Східної Європи всі ці види
рептилій мають великі, стабіліни популяції та великий ареал за межами регіону. Основними
вразливими факторами для усіх видів є знищення біотопів та укриттів, особливо в період зимівлі та
розмноження, гибель тварин на дорогах та пряме знищення людиною в період парування, розорення
кладок та недостатня кормова база.

Рідкісні та зникаючі види.
В районі передбаченого будівництва ВЕС та ДОУ рідкісних та зникаючих видів амфібій та

рептилій немає.

Охороні категорії видів земноводних та плазунів, існуючих на території.
До Червоної книги України  внесено 2 види регіону: зелену ящірку та жовточеревого полоза в

ІІІ категорії – рідкісні види, популяції яких не великі на даний момент не належать до категорій
«зникаючі» або «уразливі», хоча їм і загрожує небезпека. Ці два види рідкісні та малочисельні в
досліджуваному регіоні та зафіксовані на північно-західному узбережжі Дністровського лиману.
Інші види амфібій та рептилій також мають різний статус охорони, їх внесено до додатків
міжнародних конвенцій та Червоних книг (табл. 12.7). По п’ять видів амфібій та рептилій занесені до
ІІ додатку Бернської конвенції (список видів тварин, які підлягають особливій охороні) решта видів
до ІІІ додатку (список видів тварин, які підлягають охороні).

Болотяна черепаха єдиний вид, який внесено до Червоної книги МСОП та Європейської
Червоної книги МСОП в категорії NT – види, що знаходяться в близькому до загрозливого стану
видів, чисельність, яких скорочується. До категорії LC – види, що викликають найменшу загрозу
відносять решту видів рептилій та усі 10 видів амфібій регіону.

Видів плазунів, яки б перебували в загрозливому стані в місцях передбаченого будівництва
ВЕС та ДОУ немає.

Таблиця 12.7 Види амфібій та рептилій ДОУ, що занесені до охоронюваних списків різних
рангів

Група, вид ЧКУ БК СІТЕС ЄЧС МСОПЛатинська назва Українська назва

1. Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Тритон звичайний - 3 - LC LC
decreasing

2. Triturus cristatus (Laurenti,1768) Тритон гребінчастий - 2 - LC LC
decreasing

3. Bombina bombina (Linnaeus, 1761) Джерелянка
червоночерева - 2 - LC LC

decreasing

4. Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) Землянка звичайна - 2 - LC LC
decreasing

5. Hyla orientalis (Bedriaga, 1890) Райка східна - 2 - LC LC
decreasing

6. Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Ропуха сіра, або
звичайна - 3 - LC LC

stable

7. Bufo viridis(Laurenti, 1768) Ропуха зелена - 2 - LC LC
decreasing

8.Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Жаба озерна - 3 - LC LC
increasing

9. Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) Ставкова жаба - 3 - LC LC
decreasing

10.Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Їстівна жаба - 3 - LC LC
decreasing
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11. Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Черепаха болотяна - 2 - NT NT
decreasing

12. Lacerta agilis(Linnaeus, 1758) Ящірка прудка - 2 - LC LC
decreasing

13. Lacerta viridis (Laurenti, 1768) Ящірка зелена 3 2 - LC LC
decreasing

14. Hierophis caspius (Gmelin, 1789) Полоз жовточеревий
або каспійський 3 2 - LC LC

decreasing

15. Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Вуж звичайний - 3 - LC LC
decreasing

15. Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Вуж водяний - 2 - LC LC
decreasing

Усього: 15 2 15 - 15 15

ЧКУ – Червона Книга України:
I – Зникаючі види, які перебувають під загрозою зникнення; збереження їх маловірогідне, якщо
продовжуватиметься згубна дія чинників, що впливають на їх стан.
II – Вразливі види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорій «зникаючі»,
якщо дія впливаючих на їх стан чинників не припиниться
III – Рідкісні види, популяції яких не великі на даний момент не належать до категорій «зникаючі»
або «уразливі», хоча їм і загрожує небезпека.
ЧС - Європейський Червоний список, при укладанні нового ЄЧС (2011 р.) використані категорії
МСОП
МСОП – Червона книга Міжнародного Союзу Охорони Природи (жовтень, 2005):
CR – Види, що знаходяться у критичному стані;
EN – Види, що знаходяться в небезпечному стані;
VU – Вразливі види;
NT – Види, що знаходяться в близькому до загрозливого стану;
LC – Види, що викликають найменшу загрозу;
LR – Види, що не викликають загрози;
stable – стабільний стан чисельності; decreasing – чисельність виду скорочується; increasing –
чисельність збільшується; needs updating – потребує уточнення.
БК – Бернська конвенція:
2 – додаток (список видів тварин, які підлягають особливій охороні);
3 – додаток (список видів тварин які підлягають охороні).

Описи видів – ЕN
В районі передбаченого будівництва ВЕС та ДОУ видів амфібій та рептилій, внесених до

списків категорії EN – Види, що знаходяться в небезпечному стані немає.

Стислий опис ДОУ
Найбільш цінними територіями в межах ДОУ для батрахо та герпетокомплексів є територія

Нижньодністровського НПП та північно-західні схили узбережжя Дністровського лиману. Також
важливі місця мешкання синантропних видів в околицях населених пунктів та в долинах річок,
штучних водоймах та вздовж всього узбережжя Дністровського лиману. Безпосередньо територія
будівництва представлена агроценозами, на яких, як видова різноманітність так і чисельність амфібій
та рептилій в межах ДОУ найменша.

Характеристика критично важливих місць існування
Відповідно до визначених видань (Червоний список МСОП – види під загрозою,

Європейський червоний список МСОП, Червона книга України)межах ДОУ не мешкає видів амфібій
та рептилій, що знаходяться в даних категоріях природоохоронних списків (Червоному списку
МСОП та Європейському червоному списку МСОП видів під загрозою: CR (на межі зникнення) або
EN (під загрозою зникнення); Червоній книзі України (ЧКУ): EN (під загрозою зникнення).

Критично важливі місця існування, які визначені у пункті 16 Стандарту діяльності №6 (СД6)
МФК мають характеристику відповідно до наступних критеріїв.

Критерій 1: Види, що перебувають під критичною загрозою (КЗ) та/або загрозою (З);
- Немає видів амфібій і рептилій під критичною загрозою на данні території.

Критерій 2: Ендемічні види та/або види з обмеженим ареалом існування;
- Немає ендемічних видів амфібій і рептилій під критичною загрозою на данні території.
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Критерій 3: Мігруючі та/або зграйні види;
- Немає мігруючих видів серед амфібій та рептилій.

Критерій 4: Унікальні екосистеми та/або екосистеми, що перебувають під високою загрозою
зникнення;
- Територія не включає унікальних екосистем, чи екосистем під загрозою зникнення для амфібій та
рептилій, є тільки незначною частиною їх основного ареалу.

Критерій 5: Ключові еволюційні процеси;
- Територія не відіграє ключової ролі в еволюційних процесах у амфібій та рептилій.

Аналіз критеріїв впливу на батрахо-герпетофауну, не виявив критично-важливих місць
існування амфібій та рептилій в межах будівництва ВЕС та ДОУ.
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12.5 Статус видів птахів по відношенню до національних та міжнародних охоронних
списків території будівництва площадки ВЕС та ДОУ, визначення критично важливих
місць існування

Критерії 1 та 2

По відношенню до птахів, проаналізовано 3 природоохоронні документи: Червону книгу
України (ЧКУ), Європейський червоний список МСОП (ЄЧС) та Червоний список МСОП видів під
загрозою (ЧС МСОП). З видів цих документів, увагу приділяли тільки тим, які відмічені у МСОП як
CR (на межі зникнення) або EN (під загрозою зникнення) та в Червоній книзі України як ЗН
(зникаючі).

До Червоної книги України (2009) входять 87 видів птахів, з яких до категорії «зникаючі»
віднесено 27 видів. З них на території ДОУ за літературними та нашими багаторічними даними
ймовірна зустріч 10 видів. З видів птахів, які за Європейським Червоним списком та Червоним
списком МСОП мають статус CR або EN, на проектній території ймовірні зустрічі тільки кроншнепа
тонкодзьобого (Numenius tenuirostris) та балабана (Falco cherrug).

Види, визначені у ЗВНССС та його додатках як такі, що можуть зустрічатись в межах
Проектної території, були досліджені для визначення тих видів, що класифіковані або як види, що
перебувають під критичною загрозою зникнення, або як види, що перебувають під загрозою
зникнення, на світовому, національному або регіональному рівнях. Табл. 12.7 наводить визначені
види разом з їх категорією за Червоним списком МСОП, Європейським червоним списком МСОП, та
Червоною книгою України (ЧКУ). Статус видів, що свідчить про їх ендемічність або обмежену
область оселення, також зазначається.
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Таблиця 12.8. Зникаючі види птахів.

№ Вид МСОП ЄЧС
МСОП ЧКУ Ендемічність Обмежена область

оселення
1 Пелікан рожевий

Pelecanus onocrotalus LC LC EN NO NO

2 Пелікан кучерявий
Pelecanus crispus NT LC EN NO NO

3 Баклан малий
Phalacrocorax pygmaeus LC LC EN NO NO

4 Скопа
Pandion haliaetus LC LC EN NO NO

5 Лунь степовий
Circus macrourus NT NT EN NO NO

6 Балабан
Falco cherrug EN VU VU NO NO

7 Коловодник ставковий
Tringa stagnatilis LC LC EN NO NO

8 Кроншнеп тонкодзьобий
Numenius tenuirostris CR CR EN NO NO

9 Кроншнеп великий
Numenius arquata NT VU EN NO NO

10 Кроншнеп середній
Numenius phaeopus LC LC EN NO NO

11 Сиворакша
Coracias garrulus LC LC EN NO NO

Пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758.
Пелікан рожевий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та до

категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду – Південно-Східна Європа, Південно-Західна
та Центральна Азія, Екваторіальна Африка. Зимує у Південно-Східній Азії та Екваторіальній Африці.
Гніздиться у румунській частині дельти Дунаю поряд з Україною, у Чорноморському заповіднику та
на Лебединих о-вах у Криму. У 2002 р. була спроба (невдала) розмноження на Сиваші. До 1990-х рр.
регулярно траплявся майже виключно у дельті Дунаю. Зараз є досить звичайним в усіх великих
угіддях Азово-Чорноморського узбережжя. У найближчі роки можливі регулярні зальоти у
центральні області країни (рис. 12.4-12.5).

Рис. 12.4. Місця гніздування пелікана
рожевого за даними ЧКУ

Рис. 12.5. Місця гніздування пелікана
рожевого за даними МСОП
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За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 265000-295000 ос.,
європейська складає 9700-11100 ос. У дельті Дунаю в 2002 р. гніздилося 4160 пар. У
Чорноморському біосферному заповіднику та на Лебединих о-вах розмножуються відносно невеликі
групи. Літуючі птахи звичайні, місцями численні у дельті Дунаю, р-ні Кінбурнської коси, на Сиваші
та у деяких інших приморських угіддях. У серпні 2004 р. на півдні країни нараховано більше 15 тис.
птахів. У найближчі роки ймовірне гніздування у нових місцях Азово-Чорноморського узбережжя.
Збільшення чисельності дунайської популяції та її інтенсивне просування на сході зумовлено
належною охороною у заповідниках дельти Дунаю та покращенням стану водного середовища.

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення,
представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним,
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область
оселення за Критеріями 1 або 2 для пелікана рожевого.

Пелікан кучерявий Pelecanus crispus Bruch, 1832.
Пелікан кучерявий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ, до

категорії видів, що перебувають у близькому до загрозливого стані за Червоним списком МСОП та
до категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Європейським червоним списком
МСОП. Поширений від південно-східної Європи до Центральної Азії. Дунайська популяція зимує у
Середземномор’ї. У межах України спорадично гніздиться на придунайських оз. Кугурлуй та Картал,
у 2000 р. була спроба (невдала) розмноження у Дунайському БЗ. У 2009 р. загніздився на Азовському
узбережжі (Крива коса). На літуванні регулярно трапляється на водоймах Придунав’я. По Азово-
Чорноморському узбережжю поза дельтою Дунаю є низка поодиноких спостережень (рис. 12.6-12.7).

Рис. 12.6. Місця гніздування пелікана
кучерявого за даними ЧКУ

Рис. 12.7. Місця гніздування (темно-
помаранчевий) та зустрічей на

прольоті (помаранчевий) пелікана
кучерявого за даними МСОП

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 11400-13400 ос.,
європейська складає 4300-4800 ос. На початку 1990-х рр. чисельність у світі оцінена у 3,19-4,27 тис.
пар, в Україні – до 14 пар. Чисельність зростає, в 2002 р. у дельті Дунаю (виключно у Румунії) в 3-х
колоніях було нараховано 419 пар. Кількість літуючих птахів на півдні України теж зростає. У серпні
2004 р. на півдні України, виключно у Дунай-Дністровському межиріччі, нараховано 142 птахи. Слід
очікувати подальшого поширення на схід по Азово-Чорноморському узбережжю. Збільшення
чисельності дунайської популяції за останнє десятиріччя зумовлено належною охороною гніздових
поселень у Румунії, покращенням стану водного середовища. Можуть викликати негативні зміни
чисельності: інтенсивне освоєння водно-болотних угідь, зменшення їх рибопродуктивності,
глобальне забруднення водойм, посилення фактору непокою.

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення, у
2007 р. обліковано 2 ос. (оз. Біле), протягом 2017-2018 рр. представників виду обліковано не було.
Таким чином, вид не є ні ендемічним, ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не
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класифікується як критично важлива область оселення за Критеріями 1 або 2 для пелікана
кучерявого.

Баклан малий Phalacrocorax pygmaeus Pallas, 1773.
Баклан малий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та до

категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду – Південно-Східна Європа, Північно-Східна
Африка, Мала Азія, райони Каспійського та Аральського морів. Зимує там само і дещо південніше. В
Україні гніздиться на Азово-Чорноморському узбережжі, переважно у дельтах Дунаю, Дністра,
Дніпра та на Східному Сиваші, невеликі поселення є в інших місцях півдні країни. З кінця 1990-х рр.
помітно збільшив чисельність і освоїв нові території. Зрідка трапляється пн., зокрема у Київській
обл., та на Закарпатті. Окремі реєстрації можливі на всій території країни, особливо у басейні Дніпра.
(рис. 12.8-12.9).

Рис. 12.8. Місця гніздування баклана
малого за даними ЧКУ

Рис. 12.9. Місця історичного ареалу
(темно-зелений колір), гніздування
(жовтий) та негніздових скупчень
(синій) баклана малого за даними

МСОП

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 48000-137000 ос.,
європейська складає 75100-101000 ос. На кінець 1980-х рр. чисельність у світі оцінювали у 13 тис., у
Європі – у 6,2-7,5 тис. пар. У наступні роки вона швидко зростала, особливо в Європі. У 2002 р.
тільки у дельті Дунаю гніздилась 9341 пара, у тому числі 1030 в українській її частині. На початку
XXI ст. в Україні, переважно у Придунав’ї, нараховували до 2000 пар. Причини зміни чисельності
точно не встановлено: ймовірно, освоєння водно-болотних угідь, загибель у знаряддях риболовного
промислу, відстріл на полюванні, зростання фактору непокою, аномально суворі окремі зими.

На території ДОУ вид, ймовірно, гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує
уточнення, у 2007 р. обліковано 50 ос. (оз. Тудорове – 3 ос., оз. Біле – 18 ос., риборозплідні ставки
поблизу с. Маяки – 2 ос., верхня частина Дністровського лиману поблизу с. Красна Коса – 27 ос.),
протягом 2017-2018 рр. представників виду обліковано не було. Таким чином, вид не є ні
ендемічним, ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива
область оселення за Критеріями 1 або 2 для баклана малого.

Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758).
Скопа віднесена до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та до категорії

видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та Європейським
червоним списком МСОП. Ареал виду – майже всі континенти, окрім Антарктики, Південної
Америки і більшої частини Африки. Вся територія України входить до гніздового ареалу виду. Під
час міграцій трапляється по всій території країни (рис. 12.10-12.11).

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 119000-176000 ос.,
європейська складає 16700-24600 ос. Сучасна чисельність в Україні становить не більше 1-2 пар.
Зменшення чисельності виду відмічається з початку ХХ ст. У 1980-1990 рр. було відомо два жилих
гнізда в заплаві р. Десни (Чернігівська, Сумська обл.) та одне на Корнинському водосховищі
(Житомирська обл.). Також перебування скопи передбачалось у заплаві р. Тетерев (Житомирська
обл.) та Рівненському ПЗ. Зараз достовірно відомі два жилих гнізда у Волинській обл., обидва – на
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теріторіях ПЗФ загальнодержавного значення: Черемський ПЗ (з 2006 р.) та НПП «Прип’ять-Стохід»
(з 2008 р.).

Рис. 12.10. Місця гніздування скопи за
даними ЧКУ

Рис. 12.11. Місця гніздування (темно-
помаранчевий) та зустрічей на прольоті

(помаранчевий) скопи за даними
МСОП

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення, у
2007 р. облікована 1 ос. (проліт поблизу оз. Біле), протягом 2017-2018 рр. представників виду
обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним, ні видом з обмеженою областю оселення.
ДОУ не класифікується як критично важлива область оселення за Критеріями 1 або 2 для скопи.

Лунь степовий Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)
Лунь степовий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та до

категорії видів, що перебувають у близькому до загрозливого стані за Червоним списком МСОП та
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду – Євразія (від пониззя Дунаю до Забайкалля та
Північно-Західної Монголії. Зимує у Південній Азії, Східній та Південній Африці. В Україні ще у
середині ХХ ст. був досить звичайним видом майже усієї степової смуги, але потім зник з
гніздування на усій території, і в останні роки випадків гніздування також не спостерігали.

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 18000-30000 ос.,
європейська складає 600-2300 ос. На гніздуванні в Україні відсутній, дуже рідкісний під час прольоту
(рис. 12.12-12.13).

Рис. 12.12. Місця зустрічей луня
степового у міграційний період за

даними ЧКУ
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Рис. 12.13. Місця гніздування (темно-
помаранчевий) та зустрічей на прольоті

(помаранчевий) луня степового за
даними МСОП

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення,
представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним,
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область
оселення за Критеріями 1 або 2 для луня степового.

Балабан Falco cherrug Gray, 1834
Балабан віднесений до категорії вразливих за природоохоронним списком ЧКУ, до категорії

зникаючих за Червоним списком МСОП та до категорії вразливих за Європейським червоним
списком МСОП. Ареал виду – південна частина Центральної та Східної Європи, а також Азія (лісова,
степова та пустельна смуги, гірські райони). В Україні на гніздуванні поширений у степовій і
лісостеповій смугах. Взимку трапляється в Криму (рис. 12.14-12.15).

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 12200-29800 ос.,
європейська складає 1300-1600 ос. В Україні протягом ХІХ – першої половини ХХ ст. вважався
досить звичайним. Упродовж другої половини ХХ ст. чисельність скорочувалась, у деякі роки
складала не більше 50 пар. Відновлення чисельності у степовій смузі почалося з 1980-х рр. Станом на
2009 р. чисельність на території України сягала не менше 250-300 пар. На більшій частині світового
ареалу чисельність виду зменшується через різке скорочення кормової бази, нелегальний відлов
самок та вилучення з гнізд пташенят з метою контрабандного вивезення за кордон.

Рис. 12.14. Місця гніздування балабана за даними
ЧКУ

Рис. 12.15. Місця історичного ареалу (темно-
зелений колір), гніздування (жовтий), сезонних

міграцій (зелений) та негніздових скупчень (синій)
балабана за даними МСОП
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На території ДОУ вид, ймовірно, гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує
уточнення, представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні
ендемічним, ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива
область оселення за Критеріями 1 або 2 для балабана.

Коловодник ставковий (Поручайник) Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803).
Коловодник ставковий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ

та до категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду – степова, лісостепова, південна частина
лісової смуги Європи, Північний Казахстан, Алтай, Далекий Схід. В Україні з початку 1960 рр.
відбувається загальне скорочення ареалу і зменшення чисельності виду. До 1950 рр. був звичайним
гніздовим птахом Полтавської і Харківської обл., траплявся в Київській, Черкаській,
Дніпропетровській обл. Зараз оселяється майже виключно у долині середньої течії р. Десна у межах
Чернігівської і Сумської обл. Зареєстровані окремі випадки гніздування та зустрічі птахів з
елементами шлюбної поведінки в Черкаській обл. (Ірдинські болота), заплаві р. Сіверський Донець
(Донецька, Харківська обл.), заплаві рр. Сейм, Псел, Ворскла (Сумська обл.) – рис. 12.16-12.17.

Рис. 12.16. Місця гніздування
коловодника ставкового за даними

ЧКУ

Рис. 12.17. Місця гніздування
коловодника ставкового за даними

МСОП

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 260000-1200000 ос.,
європейська складає 24100-60600 ос. В Україні загальна чисельність виду становить від 50 до 100
пар.

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення,
представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним,
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область
оселення за Критеріями 1 або 2 для коловодника ставкового.

Кульон тонкодзьобий (Кроншнеп тонкодзьобий) Numenius tenuirostris Vieillot, 1817
Кроншнеп тонкодзьобий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком

ЧКУ та до категорії видів, що перебувають на межі зникнення за Червоним списком МСОП та
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду вивчений не достатньо. Гніздиться, ймовірно,
між південною смугою зони тайги Західного Сибіру та Уральського хребта на сході до долини р. Обі.
У 1909-1924 рр. гніздування було відоме в Омській обл. РФ (околиці Тари). Раніше зимував у
Північній Африці, Італії, Греції. Зараз місця регулярних зимівель не відомі. Область міграцій
охоплює південь РФ, України та Південно-Східну Європу. Існує східний пролітний шлях через
Близький Схід до місць зимівлі, ймовірно, біля Перської затоки. В Україні мігрує вздовж узбережжя
морів (рис. 12.18-12.19).
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За даними BirdLife International (2015), у світі, залишилось близько 50 ос. Ймовірно, ця цифра
дещо занижена. На Україні під час міграцій і літування спостерігаються окремі особини та зграйки по
7-48 птахів.

Рис. 12.18. Місця зустрічей
кроншнепа тонкодзьобого
у міграційний період за

даними ЧКУ

Рис. 12.19. Місця зустрічей
негніздових особин

кроншнепа тонкодзьобого
за даними МСОП

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення,
представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним,
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область
оселення за Критеріями 1 або 2 для кроншнепа тонкодзьобого.

Кульон великий (Кроншнеп великий) Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Кроншнеп великий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ, до

категорії видів, що перебувають у близькому до загрозливого стані за Червоним списком МСОП та
до категорії вразливих за Європейським червоним списком МСОП. Гніздовий ареал охоплює Євразію
від Ісландії до Забайкалля. В Україні найбільші гніздові поселення – на Поліссі (Шацькі озера,
Волинська обл.), подекуди в Рівненській обл. У невеликій кількості гніздиться на узбережжі Чорного
та Азовського морів (Керченський п-ів, Каркінітська затока, Східний Сиваш). Наприкінці ХІХ –
початку ХХ ст. гніздився на території сучасних Хмельницької, Вінницької, Полтавської,
Чернігівської, Дніпропетровської обл. Під час міграцій – вся територія України, у зимовий період –
Азово-Чорноморське узбережжя.

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 935000-1310000 ос.,
європейська складає 647500-876000 ос. В Україні у 1990 рр. гніздова популяція не перевищувала 100
пар (з них близько 10 пар на Азово-Чорноморському узбережжі). На прольоті – звичайний, але не
чисельний птах. Під час міграції на Волині нараховували 250-432 ос., на півдні України навесні до
160, восени до 1,5 тис. ос. На півдні України щорічно зимує до декількох сотень особин (рис. 12.20-
12.21).

Рис. 12.20. Місця гніздування
кроншнепа великого за даними ЧКУ
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Рис. 12.21. Місця гніздування (темно-
помаранчевий) та зустрічей на прольоті
(помаранчевий) кроншнепа великого за

даними МСОП

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення,
представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним,
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область
оселення за Критеріями 1 або 2 для кроншнепа великого.

Кульон середній (Кроншнеп середній) Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Кроншнеп середній віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та

до категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та
Європейським червоним списком МСОП. Гніздування в лісовій і частково лісотундровій смугах
Євразії. Головні місця зимівлі – в Африці, Південній Азії, Австралії. В Україні регулярно трапляється
під час міграцій на морському узбережжі та рідко у Львівській, Волинській, Хмельницькій,
Житомирській обл. Рідкісний залітний у Черкаській та Дніпропетровській обл. Незначна кількість
негніздових птахів трапляється влітку на морському узбережжі, окремі особини зимують.

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 1000000-2300000 ос.,
європейська складає 687000-805000 ос. Насьогодні чисельність скорочується. Загальна чисельність
птахів, мігруючих через Україну, не відома, але навряд чи перевищує декілька тисяч особин.
Найбільше скупчення – 600 ос. спостерігали у дельті Дунаю (рис. 12.22-12.23).

Рис. 12.22. Місця зустрічей
кроншнепа середнього у

міграційний період за даними
ЧКУ

Рис. 12.23. Місця зустрічей
негніздових особин кроншнепа
середнього за даними МСОП
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На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення,
представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним,
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область
оселення за Критеріями 1 або 2 для кроншнепа середнього.

Сиворакша Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Сиворакша віднесена до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та до

категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду – степова, лісостепова та південь лісової смуги
Євразії від Піренейського півострова на схід до долини Верхньої Обі, Західного Алтаю, Пакистану, а
також північний захід Африки. Зимує у Східній Африці. До 1970-х рр. гніздився по всій території
України. Зараз став дуже рідкісним або зник у більшості р-нів Полісся та Лісостепу; у степовій смузі
чисельніший (рис. 12.24-12.25).

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 282000-593000 ос.,
європейська складає 75000-158000 ос. Загальна чисельність в Україні орієнтовно становить 4-5 тис.
пар і зберігає загальну тенденцію до зниження. Зараз найбільша щільність спостерігається в
Одеській, Луганській та Харківській обл. (до 1 тис. пар у кожній). У Кіровоградській обл. в 2005 р.
гніздилося 100-120 пар.

Рис. 12.24. Місця гніздування сиворакші за
даними ЧКУ

Рис. 12.25. Місця гніздування (темно-
помаранчевий) та зустрічей на прольоті

(помаранчевий) сиворакші за даними МСОП

На території ДОУ вид, ймовірно, гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує
уточнення, протягом 2017-2018 рр. було обліковано 11 ос. у гніздовий період. Таким чином, вид не є
ні ендемічним, ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично
важлива область оселення за Критеріями 1 або 2 для сиворакші.

Таким чином, вимальовується наступна картина. З 11 видів охоронних списків, що мають
категорію «зникаючі» або «на межі зникнення», на території ДОУ у 2007 та протягом 2017-2018 рр.
обліковано 4 (рис. 12.26, Додаток 4, Д 4.3): пелікан кучерявий (Pelecanus crispus), баклан малий
(Phalacrocorax pygmaeus), скопа (Pandion haliaetus) та сиворакша (Coracias garrulus). Їхня
чисельність складала 64 ос., домінували баклан малий – 50 ос. (78,2%) та сиворакша – 11 ос. (17,2%).
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Рис. 12.26. Розподіл птахів з категорією «зникаючі» або «на межі зникнення»
на території ДОУ у 2007 та протягом 2017-2018 рр.

Критерій 3: Мігруючі та зграйні види

Розміщення вітропарку заплановане поблизу IBA та Рамсарської території «Дельта Дністра»
(частково входить у ДОУ в її північно-східній частині) – природного водно-болотного угіддя в
нижній течії долини Дністра, що включає штучне водосховище, а також заплаву річки Турунчук біля
м. Біляївка. Ретроспективні дослідження (1992-1993 рр.) характеризували чисельність коловодних
птахів, що розмножуються, до 15 тис. пар, тоді як загальна чисельність водних птахів, що зупинялися
в міграційний період, становила 40-70 тис. особин. Загальна чисельність птахів, що зупиняється при
перельоті, залежить від погодних та водних умов, і може коливатися у доволі широкому діапазоні.
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Популяції, природоохоронний статус та області оселення у межах IBA-території «Дельта Дністра»
показані у

Таблиця9. Треба наголосити, що ці дані є дуже застарілими, і не відображають реальної
картини сучасної орнітологічної ситуації в дельті Дністра.

Таблиця 12.9 Популяції тригерних видів IBA-території «Дельта Дністра» UA091 (за даними
1992-1993 рр.).

Вид МСОП ЄЧС
МСОП ЧКУ Ендемічність

Обмежена
область
оселення

Сезон
Рік

(роки)
оцінки

Оцінювана
чисельність

Застосовані
критерії

IBA-
території

**

Критична
оцінка

Гуска сіра Anser
anser LC LC н/о Ні Ні розмноження 1992 130 пар, що

розмножуються B1i Так

Чирянка мала Anas
crecca LC LC н/о Ні Ні проліт 1992 25000 особин A4i, B1i Так

Коровайка Plegadis
falcinellus LC LC VU Ні Ні розмноження 1993

120-1500 пар,
що

розмножуються
A4i, B1i, B2 Так

Квак Nycticorax
nycticoraх LC LC н/о Ні Ні розмноження 1993

1000-2500 пар,
що

розмножуються
A4i, B1i, B2 Так

Чапля руда Ardea
purpurea LC LC н/о Ні Ні розмноження 1993

100-150 пар,
що

розмножуються
B2 Так

Чепура велика Ardea
alba LC LC н/о Ні Ні розмноження 1992

110-330 пар,
що

розмножуються
A4i, B1i Так

Баклан великий
Phalacrocorax carbo LC LC н/о Ні Ні розмноження 1993

2000-2500 пар,
що

розмножуються
A4i, B1i Так

Група видів A4iii -
водні птахи н/о проліт 1992 20000-49999

особин A4iii Так

* н/о - не оцінювалось
** - Критерії IBA-території у Додатку 1

Критерій 4: Унікальні екосистеми та/або екосистеми, що перебувають під високою
загрозою зникнення

По відношенню до птахів, на проектній території унікальних екосистем та/або екосистем, що
перебувають під високою загрозою зникнення, немає.

Однак поблизу проектної території знаходиться IBA-територія (Important Bird Area – Важлива
Орнітологічна Територія, ВОТ) «Дельта Дністра», яка оцінена організацією BirdLife International як
така, що знаходиться під високою загрозою зникнення. Головні причини такого стану: будівництво
гідромеліоративних споруд (зокрема, гребель гідроелектростанцій), сільськогосподарське
використання поверхневих вод та інша господарська діяльність, кліматичні зміни.

Звичайно, що довгострокові негативні впливи (протягом, щонайменше, 25 років) позначилися
на стані популяцій птахів дельти Дністра. Дані щодо таких змін (BirdLife International, 2017) показані
в табл. 12.10.

Таблиця 12.10 Зміни в популяціях тригерних видів станом на 2017 р.

Стан ключових / тригерних популяцій на території

Вид Тригерна
популяція

Сучасна
популяція Одиниці Залишок, % Результат

Гуска сіра Anser anser 130 130 гніздових пар 100 сприятливий
Чирянка мала Anas crecca 25000 3000 гніздових пар 12 дуже несприятливий
Лиска Fulica atra 2000 2000 гніздових пар 100 сприятливий
Коровайка Plegadis falcinellus 810 310 гніздових пар 39 дуже несприятливий
Квак Nycticorax nycticoraх 1750 200 гніздових пар 12 дуже несприятливий

Чапля руда Ardea purpurea 125 100 гніздових пар 80 близький до
сприятливого

Чепура велика Ardea alba 220 110 гніздових пар 50 несприятливий

Баклан великий Phalacrocorax carbo 2500 2000 гніздових пар 80 близький до
сприятливого
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Загалом, на сьогодні чисельність популяції коловодних птахів у дельті Дністра складає лише
25% від наявної у 1992-1993 рр. На зважаючи на те, що в межах IBA-території існують 3
природоохоронні структури – північна частина Дністровського лиману (Рамсарське угіддя та ВБУ
міжнародного значення, площа 20000 га), національний парк «Нижньодністровський» (площа 21311
га) та межиріччя Дністра та Турунчука (Рамсарське угіддя та ВБУ міжнародного значення, площа
76000 га) – сучасного природоохоронного менеджмент-плану території на сьогодні немає.

Критерій 5: Ключові еволюційні процеси

Проектна територія розташована поза межами ділянок з ендемічними видами та критично-
важливими екосистемами. Згідно даних Фонду Партнерства щодо Критичних Екосистем (The Critical
Ecosystem Partnership Fund, CEPF), територія України взагалі не має подібних ділянок.

Список використаних джерел
The IUCN Red List of Threatened Species – http://www.iucnredlist.org/
The European Red List – http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe
The BirdLife International Data Zone – http://datazone.birdlife.org/species/search
BirdLife International (2018) Important Bird Areas factsheet: Dnister delta. Downloaded from

http://www.birdlife.org on 14/06/2018.
Червона книга України. Тваринний світ. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.

12.6 Первинна інвентаризація ссавців території будівництва площадки ВЕС та ДОУ,
визначення критично важливих місць існування, статус видів по відношенню до
національних та міжнародних охоронних списків

Історія та результати наукових досліджень.

Фауна ссавців регіону вже вивчається понад 200 років і тому про неї наукова громадськість має
доволі глибоке уявлення. У значній мірі цьому сприяло створення у Одеському університету
біологічного факультету, де тривалий час працювало доволі багато визначних вчених.

Перші відомості про теріофауну пониззя Дністра ми знайшли у видатній роботі Йогана Георгі
(Georgi, 1801), виданої ще на початку ХІХ ст. у літографічний спосіб. У першій половині ХХ ст.
важливі дослідження були проведені О.О. Браунером (1914-1935), який узагальнив більшість з них у
монографії «Сельскохозяйственная зоология» (1923). У 1920-1930 рр. Б.Є. Волянським (1924) та
іншими зоологами (Шарлемань, 1937) були складені фауністичні списки не лише ссавців, а й інших
хребетних і, частково, безхребетних. Досить ґрунтовними слід визнати дослідження Абелєнцева В.І.,
Попова Б.М. (1956), Сокура І.Т. (1960), які у своїх монографіях узагальнили попередні результати
українських та російських вчених, а також висвітлили деякі регіональні особливості теріофауни та
екології ссавців Південної України. Особливо визначним у ви-вчення природи пониззя Дністра та
прилягаючих територій є вклад І.І. Пузанова (1962), який ґрунтовно описав стан фауни регіону на
зламі 60-70 десятиліть ХХ ст.

Досить глибоким дослідником свого часу був видатний натураліст та мисливець І.Г. Гурський,
який присвятив все своє життя вивченню біології та морфології вовка, а також деяких інших хижаків
(Гурский, 1969-1989). Разом з колегами (Гурский, Назаренко, 1966) він виявив зміни меж ареалів і
чисельності промислових звірів на території північно-західного Причорномор’я у 70-роки ХХ ст.
Зазначені дослідження мисливських ссавців були вдало доповнені іншими одеськими зоологами
(Греков и др., 2005; Лобков, 1995; Лобков, Роженко, 1998). Згодом М.В. Роженко зосередився на
дослідженні хижих ссавців (Роженко, 2000-2008), наслідком чого став захист кандидатської
дисертації. Вплив антропогенних перетворень заплави нижнього Дністра на населення дрібних
ссавців також стали предметом кандидатського дослідження І.Т. Русєва (1988). Окрім того, останній
разом з колегами опублікував ряд помітних статей та книг (1990-2005), присвячених проблемі
збереження фауністичних комплексів у дністровській дельті. Багато зусиль приділив вивченню
мисливських ссавців та ховрахів В.О. Лобков (1995-2007), який у 2013 р. захистив доктор-ську
дисертацію на тему: «Внутрипопуляционная регуляция численности крапчастого суслика
(Spermophilus suslicus Güld.) и других млекопитающих», а у 2016 р. опублікував відповідну
монографію.

Непересічне значення для вивчення екологічних умов пониззя Дністра мають дослідження
багатьох інших вчених (Дубына, Шеляг-Сосонко, 1989; Сиренко и др., 1992; Шевцова и др., 2004).
Досить важливими є результати вивчення кажанів (Волянский, 1967; Загороднюк, 2001) та різних
мікромаммалій (Онищенко, 2013, 2014). Наприкінці ХХ ст. з’явились узагальнення  І.В. Загороднюка
(1999), присвячені значенню річкових долин у формуванні локальних теріофаун.  Тривалий час на

http://www.birdlife.org/
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півдні нашої країни і у пониззі Дністра зокрема проводив свої дослідження А.М. Волох (2014, 2016),
який вивчав переважно рідкісних та мисливських ссавців. Окремо слід згадати висвітлення
результатів дослідження диких ссавців регіону у закордонних публікаціях (Volokh, Rozhenko, 2007-
2016). До вирішення екологічних проблем Нижнього Дністра долучились наші північні сусіди з
Республіки Молдова (Аверин, 1966; Андреев и др., 2004). Під час проектування, будівництва та
експлуатації вітрових та сонячних електростанцій на півдні України були проведені спеціальні
прикладні комплексні дослідження, які було висвітлено у спеціальній монографії (Горлов та ін.,
2014).

Таким чином, фауна ссавців, що мешкають у пониззі Дністра, та стан їх угруповань можна
вважати глибоко вивченим питанням.

Стисла характеристика теріофауни
Результати досліджень, виконаних співробітниками Одеської протичумної станції в 80-х роках

ХХ ст., дозволили встановити основні комплекси дрібних ссавців, їх сезонну та багаторічну динаміку
(Русев, 1988-1998; Русев и др., 1986, 1992). На території майбутньої ВЕС та у 20-кілометровій зоні
навколо неї серед дрібних ссавців найчисельнішими є гризуни, котрі  представлені 13 видами із 5
родин (білячі, земляні зайці, сліпакові, хом’якові та мишачі). Домінуючу роль серед населення
дрібних ссавців відіграє миша лісова (понад 50% від усього видобутого звірків), яка разом з такими
субдомінантами, як бурозубка звичайна і полівка звичайна становить до 90% всього обсягу дрібних
ссавців (Березовський, 1986). Звичайний для дельтових екосистем є  миша-крихітка (2,3% від
загального числа здобутих звірків). В плавнях заповідного урочища «Дністровські плавні» в окремі
роки її чисельність різко зростала, про що свідчить дуже висока щільність гнізд – до 16/100 кв. м
(Русев, 1998). Раніше досить звичайним видом регіону був сірий хом’ячок, якого включили до
Червоної книги України (2009) у статусі «Неоціненного» виду. Треба визнати, що хоча стан його
угруповання і поширення в Україні залишаються невідомими, в інших місцях він є характерним
видом, який тяжіє до лісонасаджень. Отож, вірогідно, сірий хом’ячок дотепер має мешкати у зоні
впливу майбутньої ВЕС.

Доволі багатою у регіоні виявилась фауна комахоїдних ссавців, що характерно для всіх
вологих районів і пов’язано з високою чисельністю комах, різних нідікол, які є основними
кормовими об’єктами представників цього ряду. У заплавних лісах та лучних ценозах домінує
бурозубка звичайна, а також чільне місце належить білозубці малій. Вона трапляється на
прируслових валах меліоративних каналів та на перелогах, досягаючи в окремі роки високої
відносної щільності населення – до 15 особин/100 пастко-діб. Поряд з нею мешкає бурозубка мала
(до 0,3 %) та рідкісні кутори звичайна та мала (Русев, 1998; Онищенко, 2014).
Землерийкам і полівці звичайній властиве тяжіння до вологих ділянків з розвиненим шаром пухкої
підстилки (перш за все, у вербових заплавних лісах), а щуру сірому та полівці водяній – до зниженої
частини заплави, представленої очеретяними асоціаціями з мозаїчним розподілом плавунів, гребель
ставків для риборозведення та гідромеліоративних каналів (Березовский, 1986).

Завдяки поширенню деревної рослинності у гирловій зоні Дністра та високій чисельності
комах, тут доволі високою виявилась чисельність та різноманітність кажанів. Наприклад, І.Т. Русев
(2003) у списку ссавців Дністра вказує такі види рукокрилих як: вечірниця руда, вухань австрійський,
кажан двокольоровий, нетопир-карлик, нічниця ставкова та інші. Для багатьох з них водойми і
водотоки є основними місцями, де кажани видобувають корм. У 2000 р. на території с. Яски
Біляївського району було зловлено кажана, якого діагностували як вечірницю велетенську (Nyctalus
lasiopterus Sphreb.) (Гуль и др., 2001). Оскільки фахівці, які працювали у Одеській області і які добре
розуміються на визначенні видової належності рукокрилих утрималися від включення виду до
регіонального фауністичного списку (Русев, 2003; Годлевская и др., 2008), цей факт проігнорували і
ми. Причиною цього є:

а) відсутність будь-яких знахідок велетенської вечірниці на території України упродовж майже
50 років;

б) відсутність екземпляру у колекції та сумніви щодо визначення виду.
Завдяки міграційним процесам, у ХХ ст. в пониззя Дністра проник нехарактерний раніше вид,

яким є білосмугий (середземноморський) нетопир або нетопир Куля (Волох, 2002). Особливо
інтенсивно у місцях проведення досліджень розселення зазначеного кажана спостерігалося у 1988-
1990 рр. (Загороднюк, 2001).

Доволі різноманітною, як для нашого часу, у пониззі Дністра є фауна хижих ссавців, яка
налічує 15 видів. У зв’язку з цілковитим знищенням степових ділянок, які зберігались до 50-х рр. ХХ
ст., у регіоні повністю зник степовий тхір. З 1990 р. його перебування, як у заплаві Дністра, так і у
навколишніх районах ніким із зоологів і мисливців жодного разу не відзначалось (Роженко, 2006;
Волох, 2014). Дуже цікавим є зростання чисельності та формування міських угруповань кам’яної та
проникнення на південь лісової куниць (Абелєнцев, 1968; Роженко, 2007; Волох, 2016), що було
помічено також і у інших частинах їх ареалів. Завдяки міграційним процесам, у ХХ ст. в пониззя
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Дністра проник золотавий шакал (Роженко, Волох, 2000), який зараз став характерним видом у
теріофауні Південної України (Volokh, Roženko, 2016).

На даний час у регіоні впливу майбутньої ВЕС зареєстроване постійне та тимчасове
перебування 48 видів ссавців (табл. 12.11). Незважаючи на поєднання у регіоні польових та водно-
болотяних угідь того ландшафту, в структурі теріофауни з’явилось багато нових видів, які порівняно
недавно були інтродуковані для подальшого господарського використання їх ресурсів. Це,
насамперед, білка звичайна, ондатра, європейська лань та європейський муфлон (Волох, 2014), а
також єнотоподібний собака (Волох, Роженко, 2004). Деякі види, наприклад, дикий кабан та
європейська козуля, з’явилися як наслідок їх охорони на території всієї держави (Волох, 2014), але,
завдяки переслідування браконьєрами, на досліджуваній території угруповання цих тварини
перебувають у депресивному стані.

Таблиця 12.11. Фауна ссавців  майданчику ВЕС та ДОУ *

№
№
з/п

Назва латиною Назва українською Родина

Ряд: Комахоїдні (Eulipotyphla)
1. Crocidura leucodon (Hermann, 1780) Білозубка білочерева Землерийкові (Sorecidae)
2. Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) Білозубка мала Землерийкові (Sorecidae)
3. Neomys anomalus (Cabrera 1907) Рясоніжка мала Землерийкові (Sorecidae)
4. Neomys fodiens (Pennant 1771) Рясоніжка водяна Землерийкові (Sorecidae)
5. Sorex araneus (Linnaeus, 1758) Мідиця звичайна Землерийкові (Sorecidae)
6. Sorex minutus (Linnaeus, 1758) Мідиця мала Землерийкові (Sorecidae)
7. Erinaceus concolor (Martin, 1838) Їжак південний Їжакові (Erinaceidae)
8. Talpa europaea (Linnaeus, 1758) Кріт європейський Кротові (Talpidae)

Ряд: Рукокрилі або кажани (Chiroptera)
9. Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Вечірниця руда Гладконосі кажани

10. Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Пергач пізній (Vespertilionidae)
11. Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Нетопир звичайний Гладконосі кажани
12. Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Нетопир білосмугий (Vespertilionidae)

13. Pipistrellus nathusii (Кeys. & Blasius,
1839) Нетопир лісовий Гладконосі кажани

14. Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Нічниця водяна (Vespertilionidae)
15. Myotis. mystacinus (Kuhl, 1817) Нічниця вусата Гладконосі кажани
16. Myotis dasycneme (Boie, 1825) Нічниця ставкова (Vespertilionidae)
17. Plecotus austriacus (Fischer 1829) Вухань сірий Гладконосі кажани
18. Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Вухань бурий (Vespertilionidae)
19. Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) Лилик двоколірний (Vespertilionidae)

Ряд: Зайцеподібні (Lagomorpha)
20. Lepus europaeus (Pallas, 1778) Заєць сірий Зайцеві (Leporidae)

Ряд: Гризуни (Rodentia)
21. Spermophilus odessanus (Nordmann, 1840) Ховрах одеський Білячі (Sciuridae)
22. Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Вивірка звичайна Білячі (Sciuridae)
23. Sicista subtilis (Pallas, 1773) Мишівка степова Мишівкові (Smintidae)
24. Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) Нориця водяна Хом’якові (Cricetidae)
25. Microtus arvalis (Pallas, 1779) Нориця звичайна Хом’якові (Cricetidae)
26. Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) Хом’ячок сірий Хом’якові (Cricetidae)
27. Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Ондатра Хом’якові (Cricetidae)
28. Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Миша лісова Мишачі (Muridae)
29. Mus musculus (Linnaeus, 1758) Миша хатня Мишачі (Muridae)
30. Mus spicilegus (Reinwaldt, 1927) Миша курганцева Мишачі (Muridae)
31. Micromys minutus (Linnaeus, 1758) Миша крихітка Мишачі (Muridae)
32. Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Щур (пацюк) сірий Мишачі (Muridae)
31. Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Тхір лісовий Куницеві (Mustelidae)
34. Mustela erminea (Linnaeus, 1758) Горностай Куницеві (Mustelidae)
35. Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Норка європейська Куницеві (Mustelidae)
36. Mustela nivalis (Linnaeus, 1758) Ласка  звичайна Куницеві (Mustelidae)
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№
№
з/п

Назва латиною Назва українською Родина

37. Martes foina (Erxleben, 1777) Куниця кам’яна Куницеві (Mustelidae)
38. Martes martes (Linnaeus, 1758) Куниця лісова Куницеві (Mustelidae)
39. Meles meles (Linnaeus, 1758) Борсук звичайний Куницеві (Mustelidae)
40. Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Видра Куницеві (Mustelidae)
41. Canis lupus (Linnaeus, 1758) Вовк cірий Cобачі (Canidae)
42. Canis aureus (Linnaeus, 1758) Шакал звичайний Cобачі (Canidae)
43. Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Лисиця звичайна Cобачі (Canidae)
44. Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) Собака єнотоподібний Cобачі (Canidae)
45. Felis silvestris (Schreber, 1777) Кіт лісовий Котячі (Felidae)

Ряд: Парнокопитні (Artiodactyla)
46. Sus scrofa (Linnaeus, 1758) Свиня дика Свинячі (Suidae)
47. Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Козуля європейська Оленячі (Сervidae)

*За: Ю.Е. Волянский (1967); И.Т. Русев (1968); Е. Годлевская (2001); Е. Годлевская и др. (2008);
Ю.Н. Олейник, Н.В. Роженко (2011); Д.О. Онищенко (2014)

Незважаючи на інтродукцію кількох десятків особин лані та муфлона у мисливські угіддя на
південно-західному та південно-східному узбережжі Дністровського лиману (табл.12.12), зараз ці
тварини у фауні регіону відсутні.

Таблиця 12.12. Дані про інтродукцію диких копитних на півдні Одеської області*

Роки
випуску Місця випуску К-ть

особин Місця відлову

Лань європейська
1999 Овідіопольський р-н, мисливське господарство 9-10 Асканія-Нова
1999 Білгород-Дністровський р-н, с. Південне 3 Молдова

Муфлон європейський

1999 Овідіопольський р-н, МГ «Придністровське» и «Дика
птиця» 30 Асканія Нова

1999 Білгород-Дністровський р-н, с. Південне, вольєр 4 Молдова

2004 Овідіопольський р-н, МГ «Придністровське»  і «Дика
птиця» 10 Асканія Нова

*За: А.М. Волох (2014)

Починаючи з середини ХХ ст. на зазначеній території різними дослідниками встановлено
мешкання 47  видів з класу Ссавці, які відносяться до 6 рядів 15 родин та 35 родів. Із них до  рядів
Комахоїдні відносять 8, Зайцеподібні – 1, Кажани – 11, Гризуни – 12, Хижі – 13 та Парнокопитні – 2
види (табл.12.1 3).

Таблиця 12.13. Систематичний аналіз cсавців ДОУ.

Назва ряду Кількість
родин

Кількість
родів

Кількість
видів

Комахоїдні (Eulipotyphla) 3 5 8
Кажани (Chiroptera) 1 7 11
Зайцеподібні (Lagomorpha) 1 1 1
Гризуни (Rodentia) 5 12 12
Хижі (Carnivora) 3 8 13
Парнокопитні (Artiodactyla) 2 2 2

Всього: 15 35 47

Зважаючи на інтенсивні антропогенні перетворення біоти, зоологічна своєрідність
Українського Причорномор’я у більшості місць не збереглася. Враховуючи геологічну молодість, на
території, де передбачається будівництво ВЕС, а також навколо неї, немає ендемічних видів тварин.
Більш того, деякі види ссавців, які ще недавно були досить чисельними (ховрах одеський, тхір
лісовий) опинились на межі вимирання.
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Рідкісні та зникаючі види ссавців
Ресурси ссавців завжди були предметом господарського використання людини, але лише з 1962

р. в Україні стали проводити щорічні обліки чисельності мисливських тварин, що дало можливість
планувати розмір їх вилучення та управління ресурсами. Ідеї збереження тварин, як важливих
компонентів екосистем, сформувалися відносно недавно, наслідком чого стала охорона великих
хижаків, кажанів та інших видів. Незважаючи на запроваджені охоронні заходи, популяції деяких
видів в Україні скоротились наскільки, що їм стало загрожувати зникнення.

Необхідність охорони представників тваринного світу визначено Законами України (1991-2002)
та рядом конвенцій природоохоронного спрямування. Із 47 видів ссавців, яких у різні роки виявили
зоологи у регіоні будівництва майбутньої ВЕС, до списку тих, яким потрібен наш захист і охорона,
відноситься 20 (42,6 %) видів (табл. 12.14). У систематичному відношенні, це 1 представник родини
Землерийкові, 10 – родини Гладконосі кажани, 1 – родини Мишівкові, 1 – родини Мишівкові, 1 –
родини Хом’якові, 1 – родини Білячі, 4 – родини Кунячі і 1 – родини Котячі.

За природоохоронним статусом більше всього видів ссавців (20) занесено до Червоної книги
України (2009). Серед останніх найвищий статус мають нічниця ставкова, мишівка степова та норка
європейська – «Зникаючий», а також рясоніжка або кутора мала та вухань сірий або австрійський –
«Рідкісний».

З ссавців, перебування яких було зафіксовано на території, що прилягає до Білгород-
Дністровського лиману і які були включені до Червоної книги МСОП, відносяться 3 види: нічниця
ставкова, норка європейська та видра. Дещо більше видів (11) було занесено до Європейського
Червоного списку МСОП, серед яких це такі: рясоніжка (кутора) мала, нічниця ставкова, вухань
сірий, хом’ячок сірий, мишівка степова, ховрах одеський, тхір лісовий, норка європейська, видра, кіт
лісовий та вовк cірий.

Таблиця 12.14. Види ссавців ДОУ що занесені до охоронюваних списків різних рангів*

Група, вид
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Латинська назва Українська назва

Neomys anomalus (Cabrera 1907) Рясоніжка мала LC LC RA NO NO
Myotis dasycneme (Boie, 1825) Нічниця ставкова NT NT ЕN NO NO
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Нічниця водяна LC LC VU NO NO
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Нічниця вусата LC LC VU NO NO
Plecotus austriacus (Fischer 1829) Вухань сірий LC LC RA NO NO
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Вухань бурий LC LC VU NO NO
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Вечірниця руда LC LC VU NO NO
Pipistrellus pipistrellus (Schreber,
1774)

Нетопир
звичайний LC LC VU NO NO

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Нетопир
білосмугий LC LC VU NO NO

Pipistrellus nathusii (Кeys. &
Blasius, 1839) Нетопир лісовий LC LC DD NO NO
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Пергач пізній LC LC VU NO NO
Vespertilio murinus (Linnaeus,
1758)

Лилик
двоколірний LC LC VU NO NO

Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) Хом’ячок сірий LC LC DD NO NO
Sicista subtilis (Pallas, 1773) Мишівка степова VU DD ЕN NO NO
Spermophilus odessanus (Nordmann,
1840) Ховрах одеський – – DD NO NO
Mustela erminea (Linnaeus, 1758) Горностай LC LC DD NO NO
Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Тхір лісовий LC LC DD NO NO
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Норка європейська СR СR ЕN NO NO
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Видра NT NT DD NO NO
Felis silvestris (Schreber, 1777) Кіт лісовий LC LC VU NO NO
Canis lupus (Linnaeus, 1758) Вовк cірий LC LC – NO NO

За Боннською конвенцією до додатку ІІ включено усіх кажанів, яких на досліджуваній
території може нараховуватися й більше видів, чим це зараз відомо. Причиною цього є недостатньо
глибока вивченість хіроптерофауни, яку теріологи почали глибоко досліджувати відносно недавно.
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Згідно Закону «Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів у Європі (1999), всі вони
у нашій державі є об’єктами суворої охорони. Місця знахідок рідкісних ссавців представлено на рис.
12.27а та 12.27в. та Додатку 4, Д 4.4.

Рис. 12.27-а. Місця знахідок рідкісних ссавців (Червона книга України, 2009).

Рис. 12.27-в. Місця знахідок рідкісних ссавців (Червона книга України, 2009).
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Кутора або рясоніжка мала. Один з 3-х видів роду; один з 2-х видів роду у фауні України. Її
ареал (рис.12.28) включає гірські області Європи з помірним кліматом, а також зону широколистяних
лісів: від Португалії на заході до південно-західних областей європейської частини Росії на сході, а на
півдні – до північних регіонів Малої Азії (Албанія; Австрія; Білорусь; Бельгія; Боснія і Герцеговина;
Болгарія; Хорватія; Чеська Республіка; Франція; Німеччина; Греція; Угорщина; Ісламська Республіка
Іран; Італія; Ліхтенштейн; Македонія; Молдова; Чорногорія; Польща; Португалія; Румунія; Російська
Федерація; Сербія; Словаччина; Словенія; Іспанія; Швейцарія; Туреччина). На території України вид
поширений у лісовій та лісостеповій зонах Правобережжя, в плавнях Дніпра та Дунаю, в Кримських
горах; на Лівобережжі – спорадично в лісостеповій зоні. Зважаючи на значне скорочення ареалу та
окремих локалітетів, цей вид було включено до Європейського Червоного списку (Wildlife in a
changing World, 2009, 2017). З 2008 р. дотепер охоронний статус цього виду виглядає, як «відносно
благополучний» (LC)». Охороняється на території Карпатського, Чорноморського та Дунайського
біосферних заповідників, Кримського та Рівненського природних заповідників, Карпатського,
Шацького, Деснянсько-Старогутського, Нижньодністровського НПП та «Синевир».

У типових біотопах чисельність підтримується на досить низькому рівні (не перевищує 1–2
особини на 100 пастко-діб, звичайно до 0,5). Частка у відловах – до 1,5%. Відмічена тенденція до
скорочення чисельності виду. Вразливість виду пов’язана зі специфікою місць мешкання і харчовою
спеціалізацією. Причиною скорочення чисельності є: трансформація місць мешкання (в результаті
порушення гідрологічного режиму водойм, вирубування дерев, тощо), а також забруднення води та
узбережних ділянок.

Рис. 12.28. Сучасний ареал рясноніжки малої

Кутора мала населяє берегові ділянки водойм, які густо заросли трав’янистою рослинністю,
деревами та кущами. Живиться навколоводною мезофауною (черви, молюски, ракоподібні, комахи,
личинки) та дрібними хребетними. Статевої зрілості досягає на першому році життя. У приплоді 2-5
малят.

Перебування кутори малої у межах проектної території ВЕС та під електричними лініями не
зафіксовано та їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий.

Вухань сірий або автрійський. Один з 8-ми видів роду, один з 2-х видів роду фауни в Україні.
Він поширений на більшій частині Південної і Центральної Європи, на Кавказі, у Малій Азії, у
Північній Африці. В Україні проходить межа ареалу, поширення обмежене переважно західними і
приморськими областями. Зважаючи на значне скорочення світового ареалу та окремих локалітетів,
цей вид було включено до Європейського Червоного списку (Wildlife in a changing World, 2009,
2017). З 1996 р. дотепер охоронний статус цього виду виглядає, як той, що має «низький ризик
зникнення» (LR/lc). Охороняється в заповідниках Карпат, Поділля і Криму. Його чисельність  вкрай
низька, оскільки відомо лише близько 50-70 знахідок, як літніх, так і зимових, які становлять до 1%
усіх облікованих кажанів. Загальний розмір популяції оцінено у кілька тисяч особин. Причинами
скорочення чисельності визнано: зменшення площі старих лісів, знищення дуплистих дерев,
непокоєння у сховищах.

Типовим біотопом є широколистяні ліси і печерні регіони. Схильний до синантропії, тяжіє до
людських осель, парків і садів. Осілий. Оселяється в дуплах дерев і тріщинах скельних відслонень, у
суворі зими часто зустрічається в печерах і каменоломнях. Політ маневрений; полює на дрібних
нічних комах, переважно на узліссях, галявинах, садках. Веде переважно усамітнений спосіб життя,
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влітку самиці формують невеликі виводкові групи. Статевої зрілості досягає на 2 рік життя. Плодить
раз на рік по 1 малечі. Умовою ефективної охорони є створення заповідних масивів у зоні
широколистяних лісів, належна охорона підземних місцезнаходжень.

Перебування вуханя сірого у межах проектної території ВЕС та під електричними лініями не
зафіксовано і їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий.

Нічниця ставкова. Один з 103-х видів роду світової фауни та один з 10-ти видів роду у фауні
України. Ареал виду проходить смугою від західного узбережжя Північного моря до долини Єнісею.
Дослідженнями останніх років з’ясовано знаходження цього кажана у більшості областей України. У
Європі угруповання ставкової нічниці дуже скоротились. Завдяки цьому у 1988 р. вид було занесено
до Червоного списку МСОП, якому у 2008 р . надали категорію «близький до стану загрози
зникнення» – Near Threatened (NT). Динаміка чисельності має негативну тенденцію, причиною якої
вважають зменшення кількості придатних сховищ (що пов’язано з вирубками старих дуплястих
дерев, рекреаційним та господарським освоєнням підземель); непокоєння тварин в сховищах;
негативне ставлення населення до рукокрилих.

В Україні нічниця ставкова зустрічається цілорічно. Влітку оселяється у будівлях (на горищах,
під обшивкою стін), дуплястих деревах, у підземеллях. Самиці утворюють виводкові колонії до
кількох десятків особин. Народження молодих припадає на червень. Починають літати у віці 4–5
тижнів. Самці та ялові самиці зазвичай оселяються окремо від виводкових колоній. Період парування
починається у вересні і продовжується протягом осені. Зимовими сховищами є штучні та природні
печери. Очевидно, є факультативним мігрантом. Для Західної Європи відомі сезонні переміщення від
10 до 300 км. Вид тісно пов’язаний з рівнинними водоймами, поблизу яких він оселяється. Полює над
поверхнею води. Живиться навколоводними комахами. До трофічного списку входять представники
двокрилих (мотилі, комарі), також ручейники, жуки та лускокрилі. Самиця народжує 1 маля один раз
на рік. Співвідношення статей серед молодих – рівноцінне. Статевої зрілості самиці досягають на
другому році життя. Живуть, в середньому, до 10 років (максимальна відома тривалість життя – 19,5
років). Вид відіграє важливу роль в стабільному функціонуванні коловодних екосистем.

Перебування нічниці ставкової у межах проектної території ВЕС та під електричними лініями
не зафіксовано та їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий.

Мишівка степова. Ця тварина мешкає в Євразії, зустрічаючись в рівнинних і передгірних
степах, в окремих ділянках лісостепової та напівпустельної зон на значній території від Центральної
Європи (Східна Австрія, Угорщина, східна частина Балканського півострова) на заході до озера
Байкал на сході. Окрім того, вона знайдена на півночі  Західного Китаю. У Європі угруповання
степової мишівки дуже скоротились. Завдяки цьому вид було занесено до Червоного списку МСОП,
якому у 2008 р . надали категорію «відносно благополучний» (LC). Насправді це не відповідає
дійсності, оскільки в Україні степова мишівка й раніше була не чисельною твариною, а зараз вона
перебуває на межі зникнення.

Степова мишівка веде одиночний спосіб життя. Активність доводиться на сутінки і ніч, іноді
активність проявляється і в світлий час доби. При цьому в неволі у мишівок виділяється два періоди
активності: основний – ввечері в сутінки і другорядний – перед світанком. До осені (у вересні), коли в
тілі накопичилися достатні запаси жиру, звірята впадають в сплячку, яка триває до 6 місяців.
Пробудження відбувається приблизно в квітні, при цьому самки, як правило, прокидаються на два
тижні пізніше самців. Пересуваються швидко, рвучко, бігають риссю або галопом (при цьому
піднятий хвіст служить балансиром). Спритно лазять по похилих і вертикальних стеблах і гілках, при
цьому хвіст служить для збереження рівноваги. Гнізда степових мишівок знаходяться неглибоко під
землею. Ймовірно, самі звірки не риють нір, а селяться в покинутих норах інших гризунів.
Харчуються комахами і деякими іншими безхребетними, а також різної рослинною їжею (насінням,
цибулинами, кореневищами, зеленими частинами рослин). Проте перевага віддається комахою.

Степова мишівка є природним носієм туляремії. Крім того, від неї виділені збудники омської
геморагічної лихоманки, кліщових рикетсіозів, Ку-лихоманки, лептоспірозу. Розмножуються все
літо, однак період масового розмноження відноситься до травня-початку червня. В першій половині
сезону розмножуються дорослі особини, у другій – цьогорічки. У період гону пошук самок самцями
здійснюється по запахових мітках. Звірятко часто видає високий писк. Вагітність триває не менше 25
днів. Самка приносить 1 виводок, середня величина якого становить 5,5. Дитинчата народжуються
безпомічними, без шерсті і пігменту. Очі відкриваються тільки на 26-27 день. Вигодовування
молоком триває близько 33-35 днів.

Перебування степової мишівки у межах проектної території ВЕС та під електричними лініями
не зафіксовано, а  їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий

Хом’ячок сірий. В роді 6 видів, один вид роду в фауні України. Ареал охоплює степи Європи,
Передньої, Центральної Азії, напівпустелі, пустелі, передгір’я і гірський степ Середньої Азії. В
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Україні він мешкає у степовій зоні, південному Лісостепу та в Криму, хоча в перший половині ХХ ст.
його знаходили у південних районах Київської, Сумської та Чернігівської областей.

Зважаючи на значне скорочення світового ареалу та окремих локалітетів, цей вид було
включено до Європейського Червоного списку (Wildlife in a changing World, 2009, 2017). Причому у
1996 р. охоронний статус цього виду виглядав, як той, що має «низький ризик зникнення» (LR/nt), а з
2008 р. – як відносно благополучний  (LC).  Охороняється в біосферних заповідниках «Асканія-Нова»
і Чорноморський. Поки що спеціальних заходів по охороні не потребує.

В Україні сірий хом’ячок раніше відносився до шкідників сільського та лісового господарства і
тому загальна тенденція чисельності, якого невідома. Відомо, що у 1950–70-х рр. він був одним з
найчисленніших видів мишоподібних гризунів східного степу, зараз стало помітним зменшення
популяцій. В місцях оптимальних для його існування, відносна чисельність наприкінці ХХ ст.
становила від 0,4 до 2 особин на 100 пастко-діб. Причини змiни чисельностi: руйнація природних
степових ландшафтів.

Зазначена тварина веде типовий для більшості мишоподібних гризунів наземно-підземний
сутінково-нічний спосіб життя. Нори відносно простої будови містять численні комори, в яких звір
утворює зимові запаси. На зиму може впадати в сплячку, хоча головним чином в зимовий період
просто малоактивний. Досить всеїдна тварина. Поїдає насіння, зелени частки рослин, а також
різноманітних безхребетних тварин (прямокрилі, жуки-чорнотілки, мурахи, наземні молюски). За
сезон самка може 2–3 рази на рік народжувати 7-8 малят. Вагітність триває 20 днів. Стають
статевозрілими вже через кілька місяців і до кінця року встигають дати нове покоління. Основними
біотопами є: цілина, поля злакових, агроценози, пасовища, ділянки непридатні до
сільськогосподарської діяльності, лісосмуги. Може заселяти будови людини.

Перебування сірого хом’ячка у межах проектної території ВЕС та під електричними лініями
цілком ймовірне, але їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий

Норка європейська. Один з 13 видів роду. В Україні поширені 2 підвиди: середньоросійська
норка [(M. l. novikovi Ellerman et Morrison-Skott, 1951 (= M. l. borealis)], що населяє водойми басейнів
Дніпра (рр. Сож, Прип’ять, Десна, Сейм, Псел, Рось, Хорол, Сула, Ворскла) та Сіверського Дінця, і
румунська або трансільванська (M. l. transsylvanica Ehik, 1932), яка мешкає в басейнах Дунаю, Прута,
Дністра та Південного Буга.

Рис. 12.29. Сучасний ареал
європейської норки.

Ареал європейської норки охоплює Центральну та Східну Європу (Південна Фінляндія,
Польща, Німеччина, Франція, Угорщина, Чехія, Словаччина, Румунія, Австрія, північні частини
Болгарії, Сербії, Словенії, Хорватії, Чорногорії та Герцоговини), Туреччину, Кавказ, а також
Приуралля. Незважаючи на значний ареал (рис. 3), вважається, що вона збереглася лише в Румунії,
Франції, Україні, Російській Федерації та Іспанії (рис. 12.29).  За оціночними даними (Volokh,
Rozhenko, ), в Україні мешкає 200-400 особин. У пониззі Дністра М.В. Роженко (2006) виявив її
мешкання на озерах: Мертвий Турунчук, Сафронове; Вільха; Квашене, Біле, Горілі, Тудорове, а
також у заплаві Дністра між сс. Чобручі і Яски.

Зважаючи на значне скорочення світового ареалу та окремих локалітетів, цей вид є об’єктом
суворої охорони, оскільки його було включено до Європейського Червоного списку (Wildlife in a
Changing World, 2009, 2017). Причому у 1990 р. охоронний статус цього виду виглядав, як
«вразливий» (VU), у 1994 – як «вразливий» (VU), 1996-2008 рр. – як такий, що перебуває під
загрозою зникнення (EN), а з 2011 р. – як такий, що перебуває у критичному стані (CR).

Процес скорочення ареалу європейської норки почався давно і його причини остаточно не
з’ясовані. В Карпатах такими вважають високий ступінь використання річкових долин під сінокоси,
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городи, для будівництва, в Поліссі – осушення боліт, в степовій зоні – висихання річок та
трансформацію їх русел. Суттєве погіршення умов існування норки відбулося внаслідок
перетворення річок на каскади водосховищ.

Норці притаманний широкий спектр харчів. У деяких місцях найбільше значення має риба (20-
35%), жаби (25-73%) та раки (5-30%), а в інших – у раціоні досить велику зустрічальність (18-74%)
можуть мати ссавці, переважно гризуни (нориці та миші). Норка також залюбки полює на
водоплавних птахів та поїдає їх яйця; зокрема, в Карпатах це свистунок (2,6%) та лиска (1,2%). Скрізь
важливою поживою хижака є комахи (Dytiscus sp., Opatrum sp., Cyzicus sp., Gryllotalpa gryllotalpa та
ін.), зустрічальність яких у раціоні сягає 14-53%. У багатьох місцях норки часто роблять схованки
корму.

Статевої зрілості європейська норка досягає у віці 9-11,5 місяців. Вагітність самок норки має
незначну діапаузу і триває 40-43 дні. Із середини квітня до кінця липня самка народжує від 1 до 7
(частіше 3-4) сліпих та безпорадних малят, вкритих м’яким пухом рожево-фіолетового або сіро-
темно-фіолетового кольору. Їх маса становить 8,4±0,19 г (самці) та 7,6±0,26 г (самки), а довжина тіла,
відповідно, – 73,9±0,70 та 72,0±0,90 мм, що свідчить про ранній прояв статевого диморфізму за
екстер’єром. За результатами дослідження у вольєрі, плодючість європейської норки коливається від
3,59 до 4,17 малят на самицю.

У зв’язку з широким розведенням американської норки, яка є вікаріатом європейської, їх
хвороби досить глибоко вивчені. Всі норки дуже стійкі до рабічного вірусу і не хворіють на сказ,
виключно рідко у них виявляють туляремію, але вони дуже вразливі від поширених в Україні
пастерельозу, чуми м’ясоїдних, сибірської лихоманки, ботулізму, туберкульозу тощо. В літньо-
осінній період норка активна в різну пору доби, але найчастіше вночі та в похмуру дощову погоду.
Вона прекрасно плаває та пірнає, може залазити на дерева. Взимку, незважаючи на морози, її
активність не припиняється, але в деяких місцях норка мало помітна внаслідок пересування
підлідними порожнинами. Восени, під час розселення, та навесні, в шлюбний період, її активність
значно зростає. Але взагалі європейська норка веде осілий спосіб життя і має невелику індивідуальну
ділянку, яка сягає 12-27 га, а за нестачі корму – 60-100 га. Здебільшого ця тварина контролює від 250
до 2000 м берегової лінії з шириною смуги у 50-100 м.

Типовим житлом хижака є нора з надводним входом, яку тварина використовує цілорічно. Вона
має 1-2 ходи діаметром 8-10 см і довжиною 1.5 м, що ведуть у гніздову камеру розміром 48 х 55 см.
Нора завжди влаштовується під корінням дерев або підмитими берегами і віддалена від водойми  не
більше, ніж на 6-10 м. В ній або поряд з нею знаходяться туалети звірка. Окрім основного житла
норка завжди має тимчасове, яке розташоване під мостами, навислими берегами, в купах очерету або
хмизу тощо.

У межах проектної території ВЕС та під електричними лініями європейська норка не
трапляється, зате вона мешкає у заплавній зоні Дністра, де поки що знаходиться одна із процвітаючих
популяцій світу.

Тхір лісовий. Один з 20-ти видів роду; один з 6-ти видів роду в фауні України. Ареал виду
охоплює майже всю Європу, окрім північної частини Скандинавського півострова, значної частини
Англії, Ірландії та Балканського півострова (рис. 12.30). У Росії є характерним для зони європейських
лісів. Північна межа його ареалу проходить посередині Карелії до Архангельська, на сході – до
північних районів Волгоградської області. В Україні зустрічається повсюдно, крім АР Крим.

Рис. 12.30. Сучасний ареал тхора лісового.
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Зважаючи на значне скорочення світового ареалу та окремих локалітетів, цей вид є об’єктом
суворої охорони, оскільки його було включено до Європейського Червоного списку (Wildlife in a
Changing World, 2009, 2017). Причому у 1996 р. охоронний статус цього виду виглядав, як той, що
має «низький ризик зникнення» (LR/lc), а з 2008 р. – як відносно благополучний (LC).

Насправді в Україні чисельність і ареал лісового тхора дуже скоротились: у Причорномор’ї
він є рідкісним видом, у Центральній Україні реєструється спорадично, а у Приазов’ї напевно вже
зник. Причиною зниження чисельності раніше вважали безпосереднє винищення, зараз – зменшення
чисельності (або вимирання) водяної нориці (полівки), яка є основою трофічного раціону, а також
інтенсивну трансформацію річкових заплав та боліт.

Тхір лісовий – це осілий вид. У природних біотопах може рити нори, поселятися в норах
інших тварин, використовувати порожнин серед скель, каміння та коріння дерев, купи хмизу,
дуплисті пеньки, скирти. Вид з чітко вираженим синантропізмом. У населених пунктах поселяється в
присадибних спорудах, на горищах жилих будівель, у купах дров, стодолах. Живиться дрібними
ссавцями, птахами. Полює на земноводних, плазунів, за нагоди поїдає рибу, рослинний корм. Може
створювати його запаси. Найбільш типові біотопи – заплава з заливними луками, заростями
чагарників та острівного типу деревною рослинністю в долинах річок, плавні. Статевої зрілості
досягає у 10-11-місячному віці. Гін і парування відбуваються, в основному, у лютому–квітні.
Вагітність 40-42 дні, малята народжуються в травні–червні, зрідка в серпні. Виплод: 2-11, частіше 4-8
малят. Восени сімейні групи розпадаються, і тварини займають індивідуальні ділянки. Зустрічається
у відкритих біотопах з заростями чагарників, в берегових урвищах, ярах, острівних і байрачних лісах,
садах, парках, в агроценозах поблизу населених пунктів, в лісосмугах. Уникає суцільних лісів.

У межах проектної території ВЕС та під електричними лініями лісовий тхір не трапляється,
але він, як величезна рідкість, ще мешкає у заплавній зоні Дністра.

Кіт лісовий. Один з 5-ти видів роду, єдиний вид роду в фауні України. Його ареал охоплює
лісові області Середньої та Південної Європи, Малої Азії та Кавказу (рис. 12.31). Україна є східним
кордоном номінативної форми лісового кота. Сучасний ареал кота лісового у нашій країні охоплює
Карпатський регіон, окремі райони Вінницької, Кіровоградської та Одеської обл. В XVII–XVIII ст.
вид траплявся в Карпатах, на Волині та Сумщині. Незважаючи на занесення до Червоного списку
МСОП (Wildlife in a Changing World, 2009, 2017), лісовому коту присвоєно статус «відносно
благополучного виду» – Least Concern (LC). Натомість, завдяки його здатності паруватись зі
свійськими кішками, у багатьох місцях Європи досить поширеними зараз стали гібриди, що створює
значну небезпеку для зникнення виду. Занесений до Червоної книги України (1994, 2009).
Охороняється у Дунайському біосферному заповіднику та Нижньодніпровському природному
національному парку.

Рис. 12.31. Сучасний ареал лісового кота у Європі.

Глибокі всебічні дослідження дикої кішки в Україні, проведені показали, що у більшості
місць нашої країни стали жити гібриди дикої та домашньої форм. Насамперед це стосується тварин,
що мешакають у пониззі Дунаю та Дністра (Шевченко, Песков, 2009). У гирловій області Дністра
періодично або постійно за найоптимістичнішими підрахунками між селами Яски і Маяки
Біляївського району Одеської області мешкає 5-7 особин кішки лісової. Це становить не більше 2 %
від передбачуваної чисельності даного виду в Україні. З огляду на, що досліджені вченими особини
представлені переважно молодими тваринами, можна припустити, що звірі проникають сюди з
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молдавських Кодр, де щільність населення кішки лісової становить 2-3 особини/1 тис. га (Олейник,
Роженко, 2011).

Характерними біотопами на більшій частині ареалу виду є широколистяні та мішані, рідше
шпилькові та плавневі ліси. В гірських районах для виду характерні сезонні вертикальні
переміщення. Основу раціону складають мишоподібні гризуни та птахи. Тварини ведуть одиночний,
переважно присмерековий та нічний спосіб життя. Виводкові лігвища та тимчасові сховища
влаштовують в дуплах старих дерев, розколинах скель, заломах очерету та звалищах хмизу.
Народжують за рідкісними винятками раз на рік в кінці квітня – на початку травня. У виводку
зазвичай буває 3-4 кошенят. Нерідко дикий кіт відвідує території поблизу населених пунктів.
У межах проектної території ВЕС, під електричними лініями, ДОУ та навколо них цей вид не
трапляється. Окрім того  їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий

Видра. Один з 12 видів роду; у фауні України представлений підвидом Lutra lutra lutra
Linnaeus, 1758 (= vulgaris, baicalensis Dybowski, 1922; kamtschatica Dybowski, 1922; steinegeri). У
Європі угруповання звичайної або річкової видри знаходяться на межі зникнення. Завдяки цьому вид
було занесено до Червоного списку МСОП у категорії «близький до стану загрози зникнення» – Near
Threatened (NT). Незважаючи на це, в Україні вона відновила свій ареал, а її чисельність продовжує
зростати (Волох, 2014). Причиною цього можна вважати заборону на видобування видри
мисливцями, яка була запроваджена у нас задовго до появи «Червоної книги Української ССР» (1980)
і Червоної книги України (1994, 2009). За даними І.Т. Русєва (Русев, 1988, 1998), у дельті р. Дністра
чисельність видри до 1985 р. була незначною і не перевищувала 20 особин. Після всихання
дністровських плавень, яке було викликане будівництвом на Дністрі гідроелектростанцій та
обвалуванням заплави при будівництві автошляху Одеса-Рені, з дністровської дельти почалося
виселення частини тварин. Разом з розселенням видри у Придунав’ї, якому сприяло створення
значних гідромеліоративних систем та рисових чеків, це призвело до формування  потужного
південно-західного осередку виду (Роженко, 2007). Зараз видра є чисельною твариною Дністра та
інших річок (Барабой, Кучурган, В. Куяльник, Ягорлик, Сарата, Хаджидер, Алкалія тощо).

Зазначена тварина населяє різні водойми, але віддає перевагу плавням, озерам, старицям та
річкам з захаращеними берегами та заростями очерету. У деяких місцях живе на узбережжі морів.
Видра веде сутінково-нічний спосіб життя, завдяки чому часто оселюється поблизу населених
пунктів і навіть у їх межах. При цьому залишається непомітною і невідомою для більшості місцевих
жителей. Живе в самостійно виритій норі, яка може мати 1-2 входи, розташовані під водою і над нею.
Полюбляє мешкати в старих бобрових, рідше в ондатрових, норах та хатках, дуже рідко користується
дуплами упалих дерев. При небезпеці може ховатись у норах лисиці та єнотоподібного собаки. Видра
харчується переважно рибою (окунь, щука, плітка, краснопірка, бичок та інші), амфібіями та
річковими раками. Весною її раціон доповнюють водяні (скорпіон, водолюби, плавунці тощо) та
наземні (хрущі, листоїди, жужелиці та інші) комахи, п’явки. Не гербує вона і водоплавними птахами,
водними і прибережними гризунами та мідицями. Іноді до складу її кормів потрапляють рептилії
(ящірки, черепахи) та мушлі (дрейсена). Молоді тварини охоче поїдають рослинні корми (плоди
груші, вишні, калини, абрикоса; безхлорофільні частини водних рослин тощо). Взагалі скорочення
видового різноманіття жертв, яке спостерігається скрізь, на стан популяцій не впливає – в багатьох
водоймах видра задовольняється лише срібним карасем або коропом, озерною жабою та раками. При
розмноженні видра здатна до поліандрії – відомі випадки парування 1 самки з кількома самцями.
Статева зрілість наступає у віці 16-17 місяців, коли молоді тварини досягають розміру дорослих.
Еструс у самки триває 42-46 дні з грудня до початку квітня. Загальна вагітність триває 240-365 діб, а
латентний період – до січня-лютого. Період розмноження у видри дуже розтягнутий у часі, тому
пологи можуть відбуватися упродовж всього року, але найчастіше – у квітні-червні. У виплоді буває
2-3 (1-5) малюків, які  народжуються 1 раз на рік переважно у норі, хоча відомі випадки їх знахідок у
відкритому лігві. У 1,5 місячному віці щенята починають вилазити з нори, а у 2,5 місяці вже здатні до
самостійного полювання, хоча ще тривалий час потребують піклування з боку матері. Видра завжди
була об’єктом хутрового промислу, а в Україні її переслідування набуло значної сили у повоєнні
роки. На початку ХХ ст. щорічно у нас заготовляли 4-8 тис. смушків цього виду, з 50-х років шкірки
видри реалізувались нелегально і статистичні відомості про їх заготівлю не відповідають дійсності.
Завдяки охороні і інших причин, зараз чисельність виросла настільки, що у водоймах у межах
проектної території ВЕС вона стала звичайною, хоча й не чисельною твариною. За нашими
спостереженнями, функціонування ВЕС не може спричинити звичайній видрі будь-якої шкоди.

Вовк сірий. Світовий ареал цього виду охоплює Північну Америку і значну частину Євразії.
До недавнього його популяції зазнали сильного скорочення через надмірне полювання та спрямоване
знищення у будь-який спосіб. Завдяки здатності ефективно паруватись з свійськими собаками, у
багатьох місцях світу досить поширеними стали гібриди. У зв’язку зі скороченням європейських
популяцій, сірого вовка включили до Червоного списку МСОП (Wildlife in a Changing World, 2009,
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2017), але зі статусом «відносно благополучного виду» – Least Concern (LC). Його також розмістили
у додатках Вашингтонської конвенції (СІТЕС) – ІІ категорія.  Натомість в Україні спостерігається
інша ситуація, яка свідчить про невпинне зростання його чисельності. Зараз на теренах нашої
держави вовк повністю відновив свій ареал і навіть проникнув у Західну Європу (Волох, 2016). Тому
європейські перестороги відносно його еволюційної долі менш за все стосуються України. Зважаючи
на низьку щільність населення та значну чисельність вовка, яка у 2016 р. становила 2122 при
здобування мисливцями 1083 особин, функціонування ВЕС не може спричинити угрупованням його
виду будь-якої шкоди.

Характеристика критично важливих місць існування ссавців.

Пониззя р. Дністер. Вказана ділянка представляє собою поєдання водно-болотних угідь,
природного заплавного лісу та осушених заплавних територій зі значною кількістю ставків та  їх
гребель. Саме на їх території знайшли прихисток кутора мала, нічниця ставкова, вухань сірий, лилик
двоколірний, мишівка степова, горностай, тхір лісовий, норка європейська та кіт лісовий. Зараз
угруповання цих тварин перебувають у найбільш небезпечному стані, хоча у зазначеному районі
також було зафіксоване перебування  й інших занесених до різних природоохоронних документів
ссавців. Відповідно до Пункту 16 Стандарту діяльності №6 (СД6) МФК редакції 2012 року, оселище
№ 1 відповідає двом критеріям, оскільки його біота включає види, що перебувають під критичною
загрозою та/або загрозою, а також мігруючі та/або зграйні види, якими є кажани. Причому,
незважаючи на їх порівняно велике різноманіття (табл. 12.14), реальні загрози існують лише по
відношенню до 3 з них: нічниця ставкова, лилик двоколірний та вухань сірий (табл. 12.15).

Таблиця 12.15 Видове різноманіття рідкісних ссавців у оселищі № 1 «Пониззя р. Дністер»

Критерій Вид тварин
№ Вимоги Латинська назва Українська назва
1 Види, що перебувають під кри-

тичною загрозою та/або загрозою Neomys anomalus (Cabrera 1907) Рясоніжка мала

1 Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою

Spermophilus odessanus (Nordmann,
1840) Ховрах одеський

1 Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою Sicista subtilis (Pallas, 1773) Мишівка степова

1 Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою Mustela erminea (Linnaeus, 1758) Горностай

1 Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Тхір лісовий

1 Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Норка

європейська
3 Види, що перебувають під кри-

тичною загрозою та/або загрозою Felis silvestris (Schreber, 1777) Кіт лісовий

3 Мігруючі та/або зграйні види Vespertilionidae Усі кажани
3 Мігруючі та/або зграйні види Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) Лилик

двоколірний
3 Мігруючі та/або зграйні види Plecotus austriacus (Fischer 1829) Вухань сірий
3 Мігруючі та/або зграйні види Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Нічниця водяна

Найбільш загрозливе становище у зоні потенційного впливу ВЕС зараз склалося з мишівкою
степовою та норкою єаропейською, яким присвоєно статус «Зникаючий», а також рясоніжкою малою,
котом лісовим, тхором лісовим та горностаєм (Червона книга України, 2009). Таким чином всі вони
відповідають критерію 1 «Види, що перебувають під критичною загрозою та/або загрозою»,
визначених технічним завданням даного проекту. У місцях потенційного впливу ВЕС перебування
мишівки степової не фіксували з 60-років ХХ ст., лісового тхора – з 2000 р., малої кутори (рясоніжки)
– з 1992 р., лісового кота – з 2012 . За критерієм 3 «Мігруючі та/або зграйні види» у місцях наших
досліджень із ссавців відносяться всі види кажанів, але найменш чисельними є: лилик двоколірний,
вухань сірий та нічниця водяна. Основними їх місцями перебування у будь-які сезони року є лісові
масиви, населені пункти, а також урвища, які розташовані на березі Білгород-Дністровського лиману.
В останніх місцях кажани частіше за все бувають під час осінніх міграцій і не утворюють тут значних
концентрацій. Тому навіть потенційний вплив ВЕС на цих тварин  має бути несуттєвим (Волох та ін.,
2014).
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Узагальнення
За даного рівня наших знань, які ґрунтуються на результатах власних досліджень та аналізу

відомостей, отриманих іншими вченими, ми стверджуємо, що місце для будівництва ВЕС обране
цілком вдало. Розташування та функціонування вітрових турбін суттєво не вплине на теріофауну та
чисельність ссавців регіону. Більш того, відновлення степових ценозів, яке обов’язково відбудеться
на місці колишніх агроценозів, має сприяти зростанню чисельності зайця-русака, деяких хижаків та
гризунів.
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12.7 Інвентаризація кажанів території будівництва площадки ВЕС та ДОУ, визначення
критично важливих місць існування, статус видів по відношенню до національних та
міжнародних охоронних списків

Визначення критично важливих місць існування для кажанів.

Згідно пункту 16 Стандарту Діяльності №6 Міжнародної фінансової корпорації редакції 2012 р
надана оцінка дискретному елементу управління з точки зору цінності окремих ділянок для кажанів.

Критерій 1. Види, що перебувають під критичною загрозою, або загрозою.
Негативний вплив техногенного середовища знайшов відбиток у черговому виданні Червоної

книги України, де представлений повний видовий склад рукокрилих. З цього переліку 1 вид має
статус «зникаючий», 7 видів – «вразливий», 3 – «рідкісний» та ще 2 – «неоцінений» через брак
інформації.

З переліку видів Північно-Західного Приазов’я до міжнародних червоних списків занесена
лише вечірниця велетенська (Nyctalus lasiopterus), яка за результатами досліджень у 2016-2017 рр. не
буза зареєстрована, однак теоретично може зустрічатися на проектній території. Згідно
Європейського Червоного списку даних про поширення та біологію цього виду недостатньо
(категорія DD – data deficient).

Більшість видів кажанів, які зустрічаються у Північному Присивашші, Приазов’ї та
Причорномор’ї широко розповсюджені та зі стабільним станом популяцій та не перебувають під
критичною загрозою зникнення.

Критерій 2. Ендемічні види, або види з обмеженим ареалом існування.
Ендемічні види кажанів на проектній території відсутні.
Обмежений ареал існування може бути застосований для характеристики наступних видів.
Гіпсуг гірський Hypsugo savii Bonaparte, 1837 – ареал існування лежить в межах Кримських гір.

Існує припущення розширення ареалу через зміни клімату, пристосування виду до розмноження в
будівлях та спорудах. Чисельність на проектній території вкрай низька а зустріч особин цього виду –
випадкова.

Два види-двійники нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 та нетопир пігмей
Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 мають широкий ареал, який включає всю територію України. Однак
даних про поширення саме нетопира пігмея недостатньо. Його знахідки фрагментарні, тому для
цього виду можна вважати ареал, обмежений Лісовою та Лісостеповою зонами.

В Україні проходить межа ареалу вуханя австрійського Plecotus austriacus Fischer, 1829.
Поширення обмежене переважно західними і приморськими областями, однак на всьому своєму
ареалі має суцільне розповсюдження.

Критерій 3. Мігруючи або зграйні види.
З 13 видів кажанів, які були зареєстровані на проектній території або з великою вірогідністю

можуть бути заустрінені до типових мігрантів, або видів, які здійснюють перельоти на великі
відстані, належать 5 видів: вечірниця мала (Nyctalus leisleri Kuhl, 1817), вечірниця дозірна (Nyctalus
noctula Schreber, 1774), нетопир лісовий (Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839), нетопир
пігмей (Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825) та лилик двоколірний (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758).

Згідно статусу та категорій Червоної книги України ці види оцінені як 1 – рідкісний, 2
вразливий, 2 – неоцінений. Міжнародний союз охорони природи (IUCN) для всіх видів дає категорію
LC – найменший ризик.

Критерій 4. Унікальні екосистеми або екосистеми, що перебувають під високою загрозою
зникнення.

Серед екосистем, які використовуються кажанами та знаходяться під високим антропогенним
тиском, через що можуть зазнати руйнівних змін, виділяємо гирла річок, внутрішньоматерикові
солончакові луки.
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1130 Гирла річок.
Гирло р. Дністер розташоване в межах дискретної одиниці управління на відстані близько 7 км

від вітрового парку. Гирло р. Дністер має значне природоохоронне значення і характеризується
підвищеними показниками біорізноманіття. Будівництво та експлуатація вітрових установок через
значну відстань не вплине на представників хіроптерофауни, які перебувають в межах цієї
екосистеми.

1340. Внутрішньоматерикові солончакові луки.
Солончакові луки приурочені до гирлових частин р. Дністер та верхів’я Дністровського

лиману. Всі ці ділянки лежать за межами вітрового парку на відстані від 3 до 9 км від нього.
Особливого значення для кажанів не мають, оскільки територія на якій кажани полюють значна
більша за площі солончакових луків. Під час міграційних переміщень кажани долають відносно
великі відстані, проходячи ці екосистеми транзитом. Умови для знаходження кажанами тут денних
схованок, місць гібернації або розмноження відсутні, через що мало привабливі для тварин.
Будівництво та експлуатація вітрового парку на цю екосистему та кажанів не матиме негативного
впливу.

Критерій 5. Ключові еволюційні процеси.
Структурні особливості регіону, такі як топографія, геологія, ґрунти та клімат протягом

певного періоду часу можуть впливати на еволюційні процеси. Циркуляр №6 наводить наступні
приклади просторових особливостей, які асоціюються з еволюційними процесами:

– Рівень ізоляції окремих територій, які для видів відрізняються на філогенетичному рівні. В
межах всієї дискретної одиниці управління така ізоляція відсутня. Територія вітропарку являє собою
однотипний сільськогосподарський вирівняний ландшафт з великим антропогенним навантаженням.

– Ступінь ендемічності. Серед представників хіроптерофауни, які були зареєстровані на
проектній території за весь період досліджень (2017-2018) жоден з видів не має ознак ендемічності.
Карти ареалів усіх видів охоплюють більшу частину Європи. Для деяких видів (гіпсуг гірський) ареал
дуже фрагментований, однак пов’язано це з особливостями біології, коли тварини обирають для
життя гірські райони. З точку зору ключових еволюційних процесів на популяції кажанів
ендемічність території нульова.

– Просторова неоднорідність. Територія вітрового парку представлена однорідним
ландшафтом (сільськогосподарські угіддя). В межах дискретної одиниці управління (ДОУ) маємо
декілька ландшафтно-біотопічних одиниць, а саме: материкові рівнинні наземні території та ділянки
заплави р. Дністер та узбережжя та акваторіє Дністровського лиману. Окремим елементом є плакорні
ділянки с/г виробництва, які в межах ДОУ характеризуються ознаками значного антропогенного
навантаження. Просторова неоднорідність території ніяким чином не має значення з точку зору
ключових еволюційних процесів на популяції кажанів.

– Едафічні зв’язки. Фізичні та хімічні властивості ґрунтів не мають прямого впливу на
поширення кажанів дискретною одиницею управління. Опосередкований зв’язок існує між
поведінкою кажанів та формою рельєфу, коли тварини оселяються у тріщинах на урвистих берегах
лиману. Однак саме едафічні фактори в межах ДОУ не мають значення з точки зору ключових
еволюційних процесів.

– Зв’язок між областями оселення (біологічні коридори). За результатами наших спостережень
вимальовується картина використання кажанами певних ділянок в межах дискретної одиниці
управління. Так, дослідження голосової активності кажанів показали, що тварини мають тяжіння до
берегової смуги Дністровського лиману та населених пунктів. На території вітрового парку
показники голосової активності були найменшими. Таким чином, ці ділянки (берегові зони) можуть у
періоди сезонних міграцій вважатися екологічними коридорами, які розташовані за межами вітрового
парку. Однак, вони не можуть вважатися за цінні ділянки з точку зору ключових еволюційних
процесів.

Аналізуючи видовий склад, голосову активність та поширення кажанів на проектній території з
метою визначення критично важливих оселищ, констатуємо, що жоден з видів не знаходиться під
критичною загрозою зникнення (IUCN – статус CR; Червона книга України – статус EN), не має
характеристик, які б відповідали критично важливим областям оселення (табл. 12.16). Таким чином,
можна зробити висновок, що будівництво та експлуатація Дністровської ВЕС у Одеській області не
матиме негативного впливу на популяції кажанів.
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Таблиця 12.16. Кажани регіональної території (Дністровський лиман, гирлова зано р. Дністер,
прилеглі наземні території, штучні лісонасадження) та визначення критично важливих оселищ

Види ЧКУ МСОП ЄЧС Критерії Сезон2 21 3 4 5
Нічниця вусата
Myotis mystacinus Kuhl, 1817 ВР LC LC Ні Ні Ні Ні Ні В, Л, О

Вухань звичайний
Plecotus auritus Linnaeus, 1758 ВР LC LC Ні Ні Ні Ні Ні В, О (?)

Вухань австрійський
Plecotus austriacus Fischer, 1829 РК LC LC Ні Ні Ні Ні Ні В, Л, О

Вечірниця мала
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 РК LC LC Ні Ні Так Ні Ні В, О (?)

Вечірниця велетенська
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 ЗК VU DD Ні Ні ? Ні Ні ?

Вечірниця дозірна
Nyctalus noctula Schreber, 1774 ВР LC LC Ні Ні Так Ні Ні В, Л, О

Нетопир білосмугий
Pipistrelluskuhlii Kuhl, 1817 ВР LC LC Ні Ні Ні Ні Ні В, Л, О

Нетопир лісовий
Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 НО LC LC Ні Ні Так Ні Ні В, Л, О

Нетопир пігмей
Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 НО LC LC Ні ? Так Ні Ні В, О

Нетопир звичайний
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 ВР LC LC Ні Ні Ні Ні Ні В, Л, О

Лилик двоколірний
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 ВР LC LC Ні Ні Так Ні Ні В, Л, О

Пергач пізній
Eptesicus serotinus Schreber, 1774 ВР LC LC Ні Ні ? Ні Ні В, Л, О

Гіпсуг гірський
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) РК LC LC Ні Так Ні Ні Ні В, О

Примітка: Критерії: 2 – ендемічність; 21 – обмежений ареал оселення; 3 – мігруючи або зграйні
види; 4 – унікальні екосистеми; 5 – ключові еволюційні процеси. – потенційні види, що можуть
бути зустрінуті в регіоні; – види, ідентифіковані під час досліджень; ЧКУ – Червона книга
України: ВР – вразливий; ЗК – зникаючий; РК – рідкісний; НО – неоцінений; МСОП – Червоний
список Міжнародного союзу охорони природи: LC – найменший ризик; VU – вразливий; ЄЧС –
Європейський червоний список: DD – даних недостатньо. Сезон: В, Л, О – весна, літо, осінь.

Описи видів, що охороняються, у складі критично важливих місць існування в межах
зони ДОУ навколо проектної території Дністровської ВЕС.

Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817
У Європі це один з найпоширеніших видів в межах регулярного розповсюдження.
Це випадковий мігрант, із записаними рухами до 240 км (Gerell 1999). Охарактеризовано рухи

до 625 км, хоча найдовша відстань, з певною ідентифікацією видів тварин становить 165 км (Gaisler
et al., 2003, Hutterer et al., 2005). Вид активний у сутінках та вночі, але зрідка спостерігали полювання
в денний час. Зазвичай полює поблизу внутрішніх вод, але харчується неводними комахами.

За різними авторами поширення виду в України в основному обмежується західними регіонами
(Карпати) та Кримським півостровом з випадковими зустрічами на сході (Луганська обл.), Дністрі
(Одеська обл.) та у Приазов’ї (рис. 12.32).

Кажани України та суміжних країн…, 2002 The IUCN Red List of Threatened Species (2016)
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Червона книга України, 2009
Рис. 12.32 Поширення Myotis mystacinus в Україні й в світі

Нічниця вусата оселяється в дуплах великих дерев, природних утворах, печерах, але все більше
її зустрічають в урбанізованому ландшафті, де кажани знаходять житло в будівлях та спорудах.

Цей вид має великий розмір популяції і широке поширення. Дослідженнями не було виявлено
зниження чисельності кажанів цього виду, і немає відомих великих загроз. Оцінений як вид, що має
найменші побоювання. Загальні загрози цьому виду відсутні. Негативно впливають вирубка лісів та
будівель та підземних схованок.

В межах проектної території вид не фіксували.
Лісосмуги, які б мали значення для розмноження та зимівлі кажанів в межах проектної

території відсутні, через їх низький бонітет. Реалізація проекту як під час будівництва вітрової
станції, так і під час її експлуатації не завдасть суттєвого негативного впливу на стан популяції
нічниці вусатої.

Вухань звичайний Plecotus auritus Linnaeus, 1758

Поширений на більшій території Євразії, на Кавказі, у північній Африці. В Україні поширений
по всій території. В степових районах майже не зустрічається. Ізольовано живе у Гірському Криму.
Найбільш суцільним є ареал у Поліссі (рис. 12.33).

Кажани України та суміжних країн…, 2002 The IUCN Red List of Threatened Species (2016)

Червона книга України, 2009
Рис. 12.33 Поширення Plecotus auritus Linnaeus, 1758 в Україні й в світі
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Чисельність низька, проте реєструється регулярно. В Україні відомо близько 200 знахідок, як
літніх, так і зимових, які складають до 4% від обсягу колекцій кажанів, така ж частка виду у зимових
скупченнях кажанів. Загальний розмір популяції – кілька десятків тисяч особин.

Причини зміни чисельності: знищення дуплистих дерев. У підземних сховищах несприятливим
чинником є непокій.

Типовим місцем оселення є мішані та шпилькові ліси, а також заплавні і байрачні ліси і
лісопарки. Оселяється в дуплах дерев, у суворі зими зустрічається в підземеллях. Великих скупчень
не утворює. Веде переважно усамітнений спосіб життя, влітку і восени формує материнські колонії
чисельністю 15–30 особин. Осілий, здійснює лише локальні сезонні міграції. Восени нерідко
відмічають у штучних гніздівлях. Політ маневрений; полює на дрібних нічних комах на просіках,
узліссях і в садках, часто збирає поживу з субстрату (стовбури і гілки дерев).

Цей вид широко поширений майже на всьому Європейському континенті, стан його популяції
за даними IUCN оцінено як стабільний. Проектна територія розташована в степовій зоні України, де
цей вид майже не представлений. Лісосмуги, які б мали значення для розмноження та зимівлі кажанів
в межах проектної території відсутні, через їх низький бонітет. Реалізація проекту як під час
будівництва вітрової станції, так і під час її експлуатації не завдасть негативного впливу на стан
популяції вуханя звичайного.

Вухань австрійський Plecotus austriacus Fischer, 1829

Поширений на більшій частині Південної і Центральної Європи, на Кавказі, у Малій Азії, у
Північній Африці. В Україні проходить межа ареалу, поширення обмежене переважно західними і
приморськими областями (рис. 12.34).
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Червона книга України, 2009
Рис. 12.34 Поширення Plecotus austriacus Fischer, 1829 в Україні й в світі

Чисельність вкрай низька, відомо лише близько 50–70 знахідок, як літніх, так і зимових, які
становлять до 1% усіх облікованих кажанів. Загальний розмір популяції оцінено у кілька тисяч
особин.

Причини зміни чисельності – скорочення площі старих лісів, знищення дуплистих дерев,
непокоєння у сховищах.

Типовим біотопом де оселяється вухань австрійський є широколистяні ліси і печерні регіони
Карпат, Поділля, Криму. Схильний до синантропії, тяжіє до людських осель, парків і садів. Осілий.
Оселяється в дуплах дерев і тріщинах скельних відслонень, у суворі зими часто зустрічається в
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печерах і каменоломнях. Політ маневрений; полює на дрібних нічних комах, переважно на узліссях,
галявинах, садках. Веде переважно усамітнений спосіб життя, влітку самиці формують невеликі
виводкові групи. Вид-двійник вуханя звичайного.

В межах проектної території таких біотопів немає. Також не підтверджена до виду
ідентифікація голосів, які належать однозначно до роду Plecotus, але за нашим припущенням це
ймовірно вид-двійник Plecotus auritus.

Таким чином, вухань австрійський широко поширений в Західній, Центральній та частково
Східній частинах Європейського континенту. Стан його популяції за даними IUCN невідомий, але за
результатами досліджень деяких авторів може бути оцінений як стабільний (Кажани України та
суміжних країн…, 2002). Проектна територія розташована в степовой зоні України, за межами
основного ареалу виду і тут він майже не представлений. Лісосмуги, які б мали значення для
розмноження та зимівлі кажанів в межах проектної території відсутні, також відсутні печери та
природні утвори. Реалізація проекту як під час будівництва вітрової станції, так і під час її
експлуатації не завдасть негативного впливу на стан популяції вуханя звичайного.

Вечірниця мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817

Ареал виду охоплює смугу листяних лісів Палеарктики, простягаючись від Західної Європи до
Південно-Західної Азії. Вид є рідкісним і спорадично поширеним на більшій частині території
України. Загалом в Україні відмічено більше 50 місцезнаходжень виду (рис. 12.35).
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Червона книга України, 2009
Рис. 12.35 Поширення Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 в Україні й в світі

Чисельність низька. Протягом 100 років в Україні відмічено реєстрації понад 500 особин
(переважно самиць). Спостерігається деяке зниження кількості знахідок (на 15–20%) протягом
півстоліття. Зниження чисельності та збільшення спорадичності поселень відбулось на фоні
зменшення площ лісів Лісостепу, омолодження лісостанів та змін їх порідного складу з формуванням
дефіциту сприятливих дупел.

Полює на лісових галявинах, узліссях, ділянках лісових культур, а також над водоймами.
Основу раціону складають лускокрилі (Lepidoptera), двокрилі (Diptera), рідше жуки, ручайники та
сітчастокрилі. Є типовим сезонним мігрантом. Виводкові колонії розміщуються у дуплах листяних
дерев, іноді у будівлях.

Вечірниця мала є лісовим дендрофільним видом, помешкання якого в Україні приурочені до
широколистяних лісових і лісопаркових масивів Лісостепу та до річково-долинних лісів Степу.
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Проектна територія до таких біотопів не входе. Реєстрацій голосів кажанів цього виду протягом
періоду досліджень (2016-2017) також не було. Навіть сучасні дослідники не включають південні
області до районів перебування виду (Червона книга України, 2009; Кажани України та суміжних
країн…, 2002).

Таким чином, можна констатувати, що цей вид може зустрічатися на проектній території лише
гіпотетично. Умов для перебування вечірниці малої як під час сезонних міграцій, так і протягом
періоду розмноження на території майбутнього вітрового парку не існує. Вплив вітрових агрегатів на
особин цього виду відсутній як в період будівництва, так і після введення в експлуатацію.

Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780

Ареал виду охоплює південно-західну частину Палеарктики. Спорадичність поширення виду у
Європі (відомо всього 120–130 місцезнаходжень) пов’язана з розташуванням масивів
широколистяних лісів. В Україні більшість давніх знахідок приурочені до лісостепової та степової
зон (рис. 12.36). Дотепер відомо не більше 20-ти місцезнаходжень. Відома єдина сучасна знахідка
виду на території Чорнобильської зони відчуження (Гащак, Влащенко, 2009).
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Червона книга України, 2009
Рис. 12.36. Поширення Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 в Україні й в світі

Чисельність ймовірно є критично низькою. Протягом 100 років в Україні відмічено не більше
30 реєстрацій виду з різною інформативністю даних. Дані динаміки реєстрацій виду свідчать про
триваюче зниження чисельності. Можливими причинами цього є зменшення площ стиглих та
перестійних насаджень широколистяних лісів з достатньою кількістю дуплистих дерев у районах
поширення виду, зниження чисельності комах певних екологічних та розмірних груп.

Вечірниця велетенська є лісовим дендрофільним видом, який пов’язаний у своєму поширенні з
дубовими і дубово-грабовими лісами. Населяє ділянки рідколісь високостовбурних стиглих та
перестійних насаджень з достатньою кількістю дупел. Крім дупел в якості сховищ зрідка
використовує горища та інші частини будівель. Є типовим мігрантом.

На півдні знахідки вечірниці велетенської були зафіксовані на території парку Асканія-Нова у
1938 р., у заплаві Дніпра (Гола Пристань) – у 1935 р. Інші 4 знахідки відомі з Харківської (1915 р.)та
Київської (1941 р.) областей (Загороднюк, Годлєвська, 2001). Цей вид у межах проектної території,
ДОУ відсутній.
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Критичне падіння підозрюється в Україні та європейській Росії, хоча точних цифр щодо
зниження чисельності населення немає.

За останні 50 років немає достовірної інформації про зустріч вечірниці велетенської в межах
території ДОУ та регіональних ділянок Дністровського узбережжя. Наші спеціальні дослідження
також не виявили присутність цього виду серед зареєстрованих голосів кажанів. Масивів лісу з
старими дуплистими деревами на території вітропарку немає. Таким чином негативний вплив від
реалізації проекту на вечірницю велетенську відсутній.

Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774

Вид поширений на більшій частині Європи та Азії до південно-західного Сибіру, Китаю,
північного В’єтнаму. В Україні зустрічається на всій території (рис. 12.37).

У місцях розмноження (лісових і лісостепових районах) – нечисленний, місцями звичайний
вид. З кінця серпня перелітні особини масово з’являються в місцях, де влітку їх було небагато
(переважно на півдні країни).

Перелітний вид. Навесні з’являється в квітні–травні. Селиться в лісах, особливо листяних, з
високим відсотком старих дерев, у великих парках і садах. Колонії, що можуть налічувати до тисячі
особин, розташовує в дуплах дерев, за дерев’яним покриттям стін і на горищах будинків. Дальній
мігрант. Відліт на зимівлю починається в кінці серпня. Зимові сховища – в дуплах дерев, на горищах і
в щілинах будинків. В останні роки почастішали випадки зимівлі на території України. На полювання
вилітає ще під час заходу сонця. Літає високо, дуже швидко і маневрено, полює над кронами дерев,
луками або галявинами.
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Рис. 12.37 Поширення Nyctalus noctula Schreber, 1774 в Україні й в світі

Причини зміни чисельності – порушення природного середовища існування, зменшення площ
та омолодження лісів, руйнування місць поселення (вирубування дуплистих дерев, модернізація
старих будівель і герметизація дахових отворів), використання пестицидів у лісовому і сільському
господарстві.

Під час наших досліджень вечірниця дозірна була субдомінантом у двох нетопирів
(білосмугого та лісового), частка якої складала 10,2-14,13% від загального числа зареєстрованих
звуків.
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Виходячи з особливостей біології цього виду констатуємо відсутність на території проекту
лісосмуг, в яких були б представлені дерева з старими дуплами, однак під час сезонних міграцій,
особливо у серпні-вересні територія вітрового парку, особливо поблизу населених пунктів,
використовується кажанами для полювання. Також, за нашими спостереженнями, окремі особини
вечірниці дозірної можуть використовувати небезпечні висотні інтервали (понад 40 м.), хоча зазвичай
годуються над деревами (10-12 м). Таким чином, вплив вітрового парку на цей вид оцінено як
низький, а в періоди сезонних міграцій – середній.

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817

Ареал виду охоплює південну та південно-східну Європу до південної Азії. На території
Центральної та Східної Європи спостерігається експансія виду в північному напрямі. В Україні від
1990-х рр. поширився майже по всій території, однак є доволі рідкісним в північно-західній частині
(рис. 12.38).
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Рис. 12.38 Поширення Pipistrelluskuhlii Kuhl, 1817 в Україні й в світі

Протягом двох останніх десятиліть чисельність виду в Україні збільшилася від дуже рідкісного
до нечисленного, місцями звичайного виду урбанізованих ландшафтів. Значно слабше виявлений у
західних та північно-західних областях України.

Спостерігається як у рівнинній, так і низькогірній місцевостях. Проявляє схильність до
синантропності. Розселення переважно відбувається вздовж великих річок. Літні місця поселення
розташовані в будівлях, тріщинах у стінах, щілинах скель. Виводкові колонії налічують 30–100
самок. Самки народжують звичайно 2 малят. Максимальний вік життя – 8 років. Ймовірно, осілий
вид. Властиві незначні перельоти для сезонної зміни сховищ, максимально – до 5 км. Місцями
гібернації є будинки: між віконними рамами, у підвалах і надземних частинах. На полювання вилітає
незабаром після заходу сонця. Політ швидкий і спритний. Літає невисоко, роблячи великі кола.
Полює в населених пунктах: навколо вуличних ліхтарів, над водоймами, в садах. Ловить дрібних
літаючих комах (переважно метеликів і двокрилих).

Основною загрозою для збереження популяцій може бути комплекс антропогенних факторів,
що включає руйнування місць поселення (модернізація старих будівель, герметизація горищ і
закриття дахових отворів), використання отрутохімікатів для консервації деревини та дезінсекції,
пряме знищення.
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В наших регіональних дослідженнях цей вид був домінантом за кількістю зафіксованих
голосів. Разом з нетопиром лісовим вони складали у всі періоди досліджень понад 50% від усіх
зареєстрованих. В середньому частка цих двох видів була 56,39%.

Через тяжіння цього виду до населених пунктів (як для полювання, так для перебування у
схованках) та Азовського моря, роль проектної території незначна, через що вплив вітрового парку на
нетопира білосмугого оцінено як низький.

Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839

Вид поширений майже по всій Європі (окрім Північної), в Малій Азії та на Кавказі. В Україні
зустрічається по всій території (рис. 12.39).
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Рис. 12.39 Поширення Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 в Україні й в світі

Звичайний (особливо під час міграцій) на Поліссі, нечисленний – у Лісостепу й на Закарпатті,
рідкісний – на Поділлі й у Криму.

Перелітний вид. Прилітає в березні – на початку квітня. Селиться переважно у лісах різного
породного складу поблизу водойм або заболочених ділянок; рідко – в населених пунктах. Основні
сховища – дупла дерев (зі щілиноподібним льотком), штучні гніздівлі, горища й порожнини
будинків. Виводкові колонії налічують від кількох до кількох сотень самок. Дальній мігрант. Осінній
відліт – від початку серпня; може тривати до листопада. Місця зимівлі розташовані за межами
України. Відомі поодинокі випадки зимівлі в Закарпатській обл. – в порожнинах стін будівлі. Вилітає
в ранніх сутінках. Політ надзвичайно маневрений. Полює на краях лісу, в парках, над водоймами і
прибережними біотопами, вологими луками, рідше – розрідженими ділянками лісу і лісовими
озерцями. Живиться двокрилими, рідше волохокрильцями, сітчастокрилими, метеликами,
перетинчастокрилими й жуками.

Причини зменшення чисельності: трансформація трофічних біотопів і місць поселення
(вирубування дуплистих дерев, модернізація старих будівель), використання пестицидів, чинник
непокою виводкових колоній.

В наших дослідженнях частка цього виду була вдвічі меншою за нетопира білосмугого, однак
абсолютні показники зареєстрованих голосів свідчать про те, що нетопир лісовий входе до трійки
найчисельніших видів проектної території. В період розмноження нетопир лісовий є доволі рідкісним
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на проектній території, а під час міграцій його чисельність зростає. Таким чином, будівництво та
експлуатація вітрового парку буде мати вплив, оцінений як низький (період розмноження) до
середнього (період міграції).

Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774

Цей вид тут описується у традиційному обсязі, тобто включаючи обидва види-двійники,
Pipistrellus pipistrellus та Pipistrellus pygmaeus  (=mediterraneus).

Вид поширений від південної Європи до 61° пн. ш., в деяких районах південно-західної Азії та
у півніній Африці. В Україні зустрічається всюди (рис. 12.40).
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Рис. 12.40. Поширення Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 в Україні й в світі

Звичайний на Закарпатті, нечисленний на Поліссі та в Лісостепу.  Рідкісний на Поділлі, у поясі
листяних лісів Карпат і Криму. У степовій частині країни (де знаходиться проектна територія) – дуже
рідкісний у виводковий період і звичайний – під час міграцій.

Перелітний вид. З’являється в березні – на початку квітня. Селиться в населених пунктах і
прилеглих ділянках, у парках і лісах. Виводкові колонії (20–250, рідко – до 500 самок) – у будинках
(у щілинах, на горищах, під дахом), дуплах зі щілинним льотком, розколинах стовбура, під корою
дерев, у тріщинах скель. Дальній мігрант. Гібернація триває від середини листопада до березня –
початку квітня. Зимує в печерах, розколинах скель, підвалах. В Україні зимовища виявлені в Криму і
на Закарпатті (в щілинах будівель). Вилітає рано, відразу після заходу сонця. Полює як на відкритих
ділянках, так і в кронах дерев, уздовж лінійних структур: краю лісу чи великих галявин, лісових
доріг, берегів водойм, а також навколо поодиноких дерев і під вуличними ліхтарями. Живиться
комахами.

Причинами змін чисельності є трансформація кормодобувних біотопів (фрагментація
середовища існування) і місць поселення (вирубування дуплистих дерев, модернізація старих
будівель), збіднення кормової бази внаслідок використання пестицидів, чинник непокою виводкових
колоній.

За всі сезони спостережень частка цього виду не перевищувала 3%, в середньому (2017-2018)
склавши 2,18% від загального числа зареєстрованих голосів.

Таким чином, вплив вітрового парку на цей вид оцінено як низький, а в періоди сезонних
міграцій – середній.
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Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825

Ареал виду включає ймовірно Малу Азію, Кавказ. У Європі від Шотландії та південної
Скандинавії до узбережжя Середземного та Чорного морів і на схід до Середнього Поволжя.

В Україні відзначений в основному на лісовій і лісостеповій частинах (рис. 12.41).
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Рис. 12.41 Поширення Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 в Україні й в світі

Цей вид пов’язаний з водоймами: берегами річок, лиманів, вологими і болотистими
територіями. Селиться в основному поблизу або на краю лісових ділянок, населених пунктів.
Перелітний вид. Виводкові колонії (від пару десятків до кількох сотень особин) розташовані в
будівлях, дуплах і щілинах дерев, під корою. Зимує, ймовірно, в дуплах. Міграції не досліджені.
Припускають, що це дальній мігрант. На полювання вилітає в ранніх сутінках, літає невисоко. Політ
нешвидкий, маневрений. Кормові біотопи – узлісся та розріджені ділянки лісу, окраїни та вулиці
населених пунктів, сади, береги водойм. Живиться переважно комарами і мошками, і тому віддає
перевагу багатим на водойми ландшафтам.

Нечисленний вид на Поліссі й у Лісостепу. Рідкісний – на Поділлі й Закарпатті. На півдні
України зустрічається лише під час міграцій у невеликій чисельності. За нашими даними частка
цього виду в середньому становить 2,35 % від загального числа звуків.

Причини зниження чисельності – трансформація кормодобувних біотопів і місць поселення
(вирубування дуплистих дерев, модернізація старих будівель), загибель від рук людини, чинник
непокою виводкових колоній.

Через такі особливості біології, як полювання на невеликих висотах та поблизу водойм і
населених пунктів, проектна територія не може завдати суттєвої шкоди на нетопира пігмея, тому
будівництво та експлуатація вітрового парку в період розмноження цього виду взагалі не матиме
негативного впливу, а в період міграцій він оцінений як низький.

Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Ареал виду охоплює Середню, Східну Європу, Кавказ, Передню та Центральну Азію,
Південний Сибір, Монголію та Північний Китай, до Далекого Сходу. Україна повністю входить в
ареал виду (рис. 12.42). Відносно звичайний вид.
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Рис. 1.42 Поширення Vespertilio murinus Linnaeus, 1758  в Україні й в світі

Влітку оселяється в будівлях, дуплах, скельних тріщинах. Самиці утворюють виводкові колонії
чисельністю до кількох десятків особин, іноді спільні з іншими видами. Народження припадає на
кінець червня – початок липня. Самці та ялові самиці оселяються окремо. Період парування
відбувається восени та на початку зимівлі. Восени для самців цього виду характерна демонстрація
характерної шлюбної вокалізації. Донедавна вид вважався облігатним мігрантом. Останніми роками
з’явилися докази зимівлі виду у багатьох регіонах України (всі зимові знахідки – у будівлях;
ймовірно у гірських місцевостях також зимує у скельних тріщинах). За стратегією полювання
відноситься до видів відкритих просторів. Основу трофічного списку складають двокрилі, крім цього
– ручейники, жуки, лускокрилі, рівнокрилі, сітчастокрилі.

Причини зміни чисельності: зменшення кількості придатних сховищ; непокоєння тварин в
сховищах, негативне ставлення населення до рукокрилих.

Серед зареєстрованих на проектній території голосів, лилику двоколірному в середньому
належало 7,54%, що робить цей вид відносно звичайним.

На території вітропарку відсутні масиви старих дерев з дуплами, немає будівель та скельних
або урвистих тріщин, через що проектна територія використовується кажанами лише для годування
та під час транзитного перельоту в періоди сезонних міграцій.

Таким чином вплив вітрового парку на лилика двоколірного оцінений в період міграцій як
середній, а під час розмноження – низький.

Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774

Ареал виду включає Європу (крім Ірландії, північної Англії, частини Скандинавії), Північну
Африку, Близький Схід, Центральну Азію; на схід – до Китаю. На території України поширений
всюди (рис. 12.43).

Звичайний вид західних областей, Поділля, Придніпров’я. Рідше трапляється на Поліссі й у
високогірних і степових малонаселених ландшафтах. У гірських районах Криму і Карпат
зустрічається в останні десятиліття.

Переважно поширений на рівнині та горбогір’ї; у горах – до 1100 м н.р.м. Селиться біля
населених пунктів (та в них) і в мозаїчних ландшафтах. Вилітає в березні – на початку травня: це
залежить від локальних кліматичних умов. Літні сховища розташовані в будівлях: на горищах, у
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порожнинах стін, димоходах. Виводкові колонії – до кількох сотень особин. Парування відбувається
восени або навесні.
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Рис. 1.43 Поширення Eptesicus serotinus Schreber, 1774 в Україні й в світі

Осілий вид. З кінця вересня до початку листопада здійснює локальні міграції до місць зимівлі
(до 40–50 км). Місця гібернації – підземні (печери) і наземні сховища (порожнини будівель,
вентиляційні шахти тощо). Кормовий раціон змінюється залежно від сезону чи регіону і включає
жуків, метеликів, двокрилих і перетинчастокрилих.

Причини зміни чисельності – комплекс антропогенних факторів: недостатня кількість місць для
поселення в сучасних будівлях, їх руйнування та обмеження доступу (модернізація старих будівель,
герметизація горищ), знищення особин, використання отрутохімікатів для консервації деревини та
дезінсекції.

У всі періоди спостережень частка цього виду складала близько 5% від усіх зареєстрованих
звуків. Зустрічався з весни до осені. Місць денних схованок та розмноження не виявлено. Незначна
зміна сільськогосподарського ландшафту не призведе до негативного впливу на чисельність
популяції пергача пізнього. Загальний вплив вітрового парку на цей вид оцінено як низький.

Гіпсуг гірський Hypsugo savii Bonaparte, 1837

Ареал виду лежить у південному поясі гір Палеарктики від Північної Африки та Іспанії до
Японії, Кореї і Бірми. Українська частина ареалу представлена двома сегментами у приморській зоні
Головного пасма Кримських гір, на ділянках Карадаг – Судак та Ялта – Алупка (рис. 12.44).

Типовим біотопом є скельні відслонення з обрідною рослинністю. За літні сховища правлять
тріщини скель, щілини поміж камінням, іноді дупла дерев та горища. Зимові знахідки (за межами
України) відомі в будівлях, захищених від холоду щілинах, деколи в дуплах дерев. Комахоїдний вид,
живиться дрібними комахами у польоті. В Криму, скоріш за все, веде осілий спосіб життя, проте
фактичні знахідки охоплюють лише літній період.

Чисельність вкрай низька і у абсолютних вимірах, ймовірно, не перевищує 1000 особин; у
загальній вибірці колекційних зразків кажанів з Криму частка складає до 1%. Характер місць
перебування виду дозволяє говорити, що з боку людини немає чинників непокою.
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Червона книга України, 2009
Рис. 12.44 Поширення Hypsugo savii Bonaparte, 1837 в Україні й в світі

Причини зміни чисельності: обмежене поширення типових для виду біотопів.
У регіоні досліджень доволі рідкісний вид. Можливо, потепління клімату та наявність

придатних для існування окремих видів біотопів (старі будівлі) сприяло поширенню «нетипових» для
степової зони України видів кажанів.

Враховуючи той факт, що гіпсуг гірський для регіональної території нетиповий вид, а його
поява на території узбережжя Азовського моря носить випадковий характер, а також через
відсутність на проектній території біотопів, придатних для перебування виду в період розмноження,
констатуємо, що негативний вплив від будівництва та експлуатації вітрового парку на цей вид вкрай
низький, а для більшої частини року він відсутній.
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РОЗДІЛ 13 ХАРАКТЕРИСТИКА КУМУЛЯТИВНОГО ЕФЕКТУ НА ПЕРІОД
БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДНІСТРОВСЬКОЇ ВЕС У РАДІУСІ 20
КМ

Підходи до вирішення даного питання основані на рекомендаціях Керівництва Європейської
Комісії (ЄК) (Guidance on EIA, Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well
as Impact Interactions, May 1999). Оцінка кумулятивних впливів складається з 2-х етапів: -
ідентифікація (скринінг) можливих кумулятивних впливів; - оцінка кумулятивного впливу на
компоненти природного середовища. Ідентифікація можливих кумулятивних дій представляється
простою матрицею, де визначені впливи на компоненти природного середовища, які вже існують на
даній території, та ті, які плануються.

Визначають непрямий та кумулятивний впливи і взаємодію впливів.
Непрямий вплив. Впливи на природне середовище, які не є прямим результатом проекту,

виявляються на видаленні від району проекту або виникає з ланцюжка причин та ефектів, що можуть
виникати у процесі реалізації проекту.

Кумулятивний вплив. Впливи, що виникають в результаті постійно виникаючих змін,
викликаних, в свою чергу, іншими минулими, справжніми або обґрунтовано передбачуваними діями,
які супроводжують і реалізацію проекту. При оцінці потенційних кумулятивних впливів, також
враховується вплив інших проектів, яке в поєднанні з даним проектом може привести до більш
масштабним і значним впливам.

Територіальний аспект. Оцінка базується на локальному, обмеженому, місцевому та
регіональному рівнях впливу. Особливе значення при оцінці впливів приділяється локальному і
обмеженому рівням впливу, оскільки вони є безпосередніми факторами впливу на найбільш вразливі
природні компоненти  (наприклад, види тварин та рослин, які потребують охорони, або занесені до
Червоної книги України).

Локальні впливи – впливи на компоненти природного середовища, які обмежені рамками
території (акваторії) з безпосереднім розміщення об’єкту на площі (до 1 км) та впливають на
елементарні природно-територіальні комплекси на суші та воді на рівні фацій та урочищ.

Обмежений вплив – впливи, які обмежені рамками території (акваторії) з безпосереднім
розміщення об’єкту на площі (до 10 км) та впливають на природно-територіальні комплекси на суші
на рівні груп урочищ та місцевостей.

Місцевий (територіальний вплив) – вплив на природні компоненти на території (акваторії) до
100 км. кв., які впливають на рівні ландшафту.

Регіональний вплив – вплив на компоненти природного середовища у регіональному масштабі
на території (акваторії) більш за 100 км, та включають природно-територіальні комплекси на рівні
ландшафтних округів або провінцій.

Час масштабу впливів. Базується на наступній градації: - короткочасний вплив (до 3 місяців); -
вплив середньої тривалості (1-3 роки, період будівництва); - багаторічний(постійний) вплив (3-5
років, період експлуатації).

Величина інтенсивності впливу.
Незначний вплив. Зміни в природному середовищі не перевищують існуючі межі природного

мінливості.
Слабкий вплив. Зміни в природному середовищі перевищують межі природного мінливості,

Природне середовище повністю самовідновлюється.
Помірний вплив. Зміни в природному середовищі перевищують межі природного мінливості,

які призводять до порушення окремих компонентів природного середовища. Природна середа
зберігає здатність до самовідновлення.

Сильний вплив. Зміни в природному середовищі призводять до значних порушень компонентів
природного середовища або екосистем. Окремі компоненти природного середовища втрачають
здатність до самовідновлення.

13.1 Вплив планувальної структури ВЕС спільно із запланованими / завершеними
будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на ландшафтні структурні елементи в межах об’єкта
ВЕС та прилеглих територій

Площадка Дністровської ВЕС знаходиться в єдиному зональному комплексі ландшафтно-
біотопічних угруповань. Вся територія Білгород-Дністровського району знаходиться в межах
помірного клімату з великими запасами тепла і посушливістю. Району властива значна
різноманітність ґрунтів. Найродючіші з них – чорноземи – займають в регіоні, найбільшу площу
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(більше 60 % всіх сільськогосподарських угідь). Частина земель категорії «незайманих господарською
діяльністю» складає незначну частку – близько 15 %. Розораність території останнім часом дещо
зменшилася, але залишається надзвичайно високою – більше 75%. Надмірне внесення мінеральних
добрив, перевантаженість просапними культурами, низька вагома частина багаторічних трав при їх
високому відкритті (до 80 %), тривале екстенсивне використання чорноземів і інших ґрунтів,
забезпечили прогресуючу деградацію цих ґрунтів. Інтенсивною яружною ерозія уражено близько 20%
території району. Значна інтенсивність і об'єми антропогенної діяльності істотно впливають на
біорізноманітність регіону.

Проектна територія Дністровської ВЕС знаходиться в межах змінених сільськогосподарських
комплексів біотопів, які представлені сільськогосподарськими угіддями, лісосмугами, штучними
лісовими насадженнями. Дані біотопи включають різноманітні агрофітоценози з непрогнозованими
сівозмінами (80-90%) і лісосмуги та штучні лісові масиви (до 10-20%). Лісосмуги відрізняється
складом деревних насаджень, шириною та чагарниковим ярусом.

У межах 20-ти км зони природна рослинність представлена деревними та трав’янистими
насадженнями та угрупуваннями.

Природна трав’яниста рослинність зустрічається у межах балочних систем, інших незначних за
площею долин малих річок, узбережжя Дністровського лиману.

В цілому, у межах обговорюваної території (20 км) вплив будівництва площадки Дністровської
ВЕС на зональні ландшафтні комплекси відсутній, тому що основні проектні території лежать в
антропогенних ландшафтах (сільгоспугіддя), а природні ділянки з природної рослинність знаходять у
межах 1 км., або в балках, де будівництво ВЕУ не заплановано. В цих зонах будівельні роботи не
плануються, а інфраструктура площадок формується тільки у межах вітропарку.

Перетворення ландшафту людиною спричиняє зміну умов існування птахів (число гніздо
придатних місць, різноманітність, кількість і доступність кормів, наявність і якість захисних умов
тощо), а через них і поведінкових особливостей птахів. Види, поведінкові стратегії яких варіюють в
широких межах, успішно пристосовуються до існування в нових умовах і навіть розширюють свої
ареали, тоді як птахи з обмеженим набором поведінкових стратегій – навпаки, скорочують
чисельність, аж до повного зникнення.

Є всі підстави констатувати, що вплив будівництва Дністровської ВЕС на ландшафтні
комплекси характеризується як низький (практично відсутній) і він підпадає під локальні впливи, які
обмежені рамками території з безпосереднім розміщення об’єкту на площі (до 1 км) та можуть
впливати на елементарні природно-територіальні комплекси на суші та воді на рівні фацій та урочищ.
Що стосується часового масштабу впливу, то він переважно характеризується градацією впливу
середньої тривалості (1-3 роки, період будівництва). Багаторічний вплив (3-5 років, період
експлуатації) відсутній. Причому інтенсивність впливу для категорії середньої тривалості більш
характеризується слабкий впливом, при якому зміни в природному середовищі не перевищують межі
природного мінливості і природне середовище здатне до самовідновлювання.

13.2 Вплив планувальної структури ВЕС спільно із запланованими / завершеними
будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на компоненти біорозмаїття в межах об’єкта ВЕС

Ентомологічні комплекси.

Фактори впливу об’єктів ВЕС на комах. Проаналізувавши з ентомологічної точки зору
можливі впливи будівництва ВЕС на ДОУ, та врахувавши особливості популяцій комах цих
територій, можна впевнено стверджувати, що (як це видно з попередніх блоків) тієї чи іншої
трансформації та впливів зазнають лише ентомокомплекси безпосередньо на ділянках будівництва.
При виконанні запропонованих рекомендацій ці впливи в більшості можуть бути знівельовані. Немає
жодних обґрунтованих підстав вважати, що критично важливі для життєдіяльності комах території
зазнають якось впливу, що може бути спричинений будівництвом, чи функціонуванням
Дністровської ВЕС.

Проаналізувавши потенційні впливи будівництва та функціонування Дністровської ВЕС на
оселище «Правий берег Дністровського лиману», можливий кумулятивний ефект на нього можна
охарактеризувати наступним чином:

1. На стадії запланованого та завершеного будівництва ВЕС в радіусі 20 км жодного прямого
чи опосередкованого впливу на біорізноманіття комах спостерігатися не буде;

2. На стадії запланованого та завершеного будівництва ВЕС та його інфраструктурних об´єктів
в радіусі 30 км впливу на місця існування комах, включаючи ті, що охороняються міжнародним та
національним законодавством спостерігатися не буде;
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3. Будівництво та експлуатація ВЕС не буде завдавати помітного впливу на природні об´єкти
ПЗФ в межах 20 км зони, що в даному випадку є територією Нижньодністровського національного
природного парку.

Негативні явища, що можуть бути породжені впливом вищезазначених факторів:
· зникнення вразливих та корисних видів осідлих соціальних комах, що будують гнізда на

поверхні та у верхньому шарі ґрунту (джмелі, мурахи), що мешкають  на ділянці майбутнього
будівництва;

· посилення фактору турбування активно летуючих комах (бабки, метелики тощо), внаслідок
навантаження на ентомокомплекси під час будівництва і експлуатації ВЕС.

Позитивні явища, що можуть бути породжені впливом вищезазначених факторів:
· після запуску об’єктів в експлуатацію, фактор турбування для хорто- та герпетобіонтних

комах прилеглих ділянок, все ж, буде набагато меншим, ніж під час їх сільськогосподарського
використання;

·можлива фінансова підтримка дослідження та збереження навколишніх ентомокомплексів з
прибутків від експлуатації ВЕС.

Можливості компенсації чи мінімізації негативних наслідків на ділянках будівництва ВЕС.
Для запобігання негативних наслідків будівництва ВЕС можна запропонувати наступні

рекомендації:
· будівельні роботи бажано починати, або до початку льоту основних груп комах (травень-

червень), або вже після його закінчення. Це дасть можливість цим видам реалізувати свій
репродуктивний потенціал, і таким чином значно мінімізувати можливі втрати в їх чисельності;

· для своєчасного усунення непередбачених наслідків, що можуть негативно вплинути на стан
ентомокомплексів регіону, під час будівництва ВЕС, необхідно періодично проводити екологічний
контроль під час робіт по спорудженню та після початку функціонування об’єкта;

· дня мінімізації втрат серед осілих видів суспільних комах, перед початком будівельних робіт
в місціх прилеглих до майбутнього об’єкту, доцільно встановити штучні гнізда для цих комах, або
бомбідарії (згідно до стандартної методики);

· для відновлення ентомокомплексів що постраждають під час будівництва, по завершенні
робіт доцільно здійснити комплекс рекультиваційних робіт із відновлення рослинності в
довколишньому середовищі з урахуванням трофічних уподобань комах що будуть знищені, або
постраждають під час створення об’єкта.

Амфібії та рептилії.

Загальна характеристика впливу ВЕС на регіональному рівні, у межах ДОУ та площадки ВЕС.
Найбільш негативні явища, будуть спостерігатися тимчасово під час будівництва ВЕС:
1) руйнування природних місць мешкання при будівництві котлованів, фундаментів,

прокладанні під’їзних шляхів;
2) знищення рослинного покрову, що призводить до змінення кормової бази, особливо комах

під чад час підростання молоді;
3) прокладення нових доріг та зростання навантаження на існуючи, без урахування шляхів і

сезонів міграції земноводних, призводить до загибелі тварин в укриттях під час зимівлі та під
колесами техніки під час міграцій.

Найбільш вразливими є види герпетофауни, зимуючи в тимчасових укриттях, норах, щілинах
ґрунту, під камінням, тощо, тому що неминуче порушення ґрунтово-рослинного покриву, як
наслідок, руйнування укриттів тварин. Також при цьому може кардинально змінитися стан кормової
бази (чисельність та локалізація комах та гризунів), що також матиме впив на стан популяції

Під час весняної, літньої та осінньої міграції амфібій до водойм та з них висока ймовірність
попадання тварин під колеса автомобілів, важкої техніки, в цей короткочасний період, багаторазово
відмічаються загиблі тварини на дорогах. Фактор турбування, а також пряме знищення тварин
(особливо змій) людиною може вплинути на стан окремих популяцій.

Видовий склад рептилій та амфібій безпосередньо на території будівництва представлений
найбільш розповсюдженими, чисельними, благополучними видами, з високою екологічною
пластичністю, які пристосовані до постійного антропогенного навантаження, високо синантропні, які
частіше зустрічаються в населених пунктах, додатково в теплий період здатні до незначних міграцій
в безпечні середовища. Крім того, аналіз чисельності видів, які можуть відчувати на собі негативний
вплив від будівництва та експлуатації ВЕС, показує, що території площадки не є місцями їх основних
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поселень. Всі обліковані види є масовими і широко розповсюдженими, ареал їх розповсюдження
знаходяться не лише на території ВЕС та ДОУ, але далеко за її межами та охоплює значну частину
України та Східної Європи.

При оцінці впливів в період будівництва та експлуатації площадки ВЕС необхідно враховувати
наступне: використовувати ділянки, які вже підверглися сильному антропогенному впливу;
прокладати нові шляхи по мінімальній траєкторії подалі від водойм, з урахуванням міграційних
шляхів тварин; проводити роботи пов’язанні з риттям котлованів, фундаментів тощо в середині
травня, що дозволить уникнути масової загибелі тварин в зимових сховищах, а також їх кладок;
проведення роз’яснювальної роботи серед робітників і обслуговуючого персоналу. Будівництво ВЕС
матиме помірний тимчасовий вплив на чисельність популяцій, деяких (прудка ящірка, зелена ропуха)
розповсюджених видів.

Кумулятивний вплив (фактори впливу за напрямами дії).
Вплив на елементи ландшафто-біотопічних комплексів не може не відобразитися на стані

біотопів та відповідно популяцій герпето- та батрахофауни регіону. Зміни в розподіли площ
агроландшафтів, лісосмуг, доріг, тимчасових водойм тощо під час експлуатації та особливо
будівництва ВЕС, фактор турбування, навантаження на автошляхи безумовно мають вплив на окремі
групи амфібій та рептилій в районі активного будівництва. Але здатність до міграцій,
пристосованість до постійного антропогенного впливу, екологічна пластичність, існуючих на
території видів амфібій та рептилій забезпечить збереження популяцій, можливо з тимчасовим, не
критичним зниженням чисельності. Вплив на популяції видів амфібій та рептилій можна оцінити, як
обмежений, помірний та тимчасовий, максимально вразливими є рептилії та амфібії при порушеннях
земельного покрову та знищені степових біотопів в зимовий період під час зимівлі, амфібії при
порушенні мережі водойм навесні-початку літа під час розмноження: нересту, розвитку пуголовків,
проходженні метаморфозу та виходу на сушу. Дуже зростає ризик загибелі амфібій та рептилій на
автошляхах під час інтенсивного будівництва, найбільш вразливі, вони є під час ранньовесняної
нерестової міграції до водойм та місць розмноження, літньої під час виходу з водойм молодих
особин, рептилії під час відкладення  кладок та осінньої під час пошуку схованок для зимівлі.

Оскільки при будівництві ВЕС не відбудеться значних змін домінуючих ландшафтів, то
кормова цінність біотопів не зміниться. Зменшення чи збільшення чисельності амфібій та рептилій в
період будівництва та експлуатації ВЕС значною мірою залежить від популяційних хвиль і
антропогенного фактору з боку постійних сільськогосподарських робіт протягом року, які в декілька
раз перевищують ступінь впливу по відношенню до ВЕС. Виходячи з аналізу отриманих даних
констатуємо, що вплив ВЕС на герпето- та батрахофауну регіону майже відсутній з точки зору загроз
для чисельності їх популяцій

З переліку видів, які зареєстровані жодний не значиться у Червоному списку Міжнародного
союзу охорони природи (МСОП), Європейському червоному списку (ЄЧС), Червоній книзі України,
в категорії «зникаючі».

Попередні вивчення стану герпетокомплексів на вже діючих ВЕС показало, що вони ні мають
суттєвого впливу на розповсюдження, чисельність та стан популяцій земноводних та плазунів.

Ссавці (теріологічні комплекси).

Зважаючи на наші тривалі дослідження та спостереження, головним фактором впливу
запланованого будівництва ВЕС, а також технологічних споруд для обслуговування об’єкту
(будівництво доріг, ЛЕП тощо) стане трансформація домінуючих агроценозів у примітивний степ.
Завдяки цьому, потенційно ніяких суттєвих втрат теріокомплекси не понесуть.

Негативні явища, що можуть бути породжені впливом вищезазначених факторів:
· після запуску об’єктів в експлуатацію певні перестороги треба вбачати у потенційному

негативному впливу вітрових турбін на кажанів, що має місце в усіх країнах з розвинутою вітровою
енергетикою. Відомі у Європі випадки загибелі цих тварин від баротравм дотепер нам гна
працюючих ВЕС зафіксувати не вдалося. Можливо, це пов`язане зі значною дисперсією кажанів під
час весняної та літньо-осінньої міграцій. Окрім того, слід зазначити, що їх основні міграційні потоки
проходять на межі суші та моря у вузькій смузі. На значному просторі тварини летять розсіяно, а їх
перебування та концентрація у певних місцях виявляє значну залежність від сівозмін
сільськогосподарських культур, які сприяють розвитку комах – об’єктів живлення кажанів. На всіх
інших ссавців будівництво ВЕС навряд чи створить будь-який негативний вплив.

Позитивні явища, що можуть бути породжені впливом вищезазначених факторів:
· будівництво та функціонування ВЕС суттєво зменшать вплив фактору турбування на

локальні угруповання зайця-русака та дрібних хижаків.  Більш того, як ми бачили в інших місцях
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України, пагорби під вітровими агрегатами залюбки використовують лисиця та вовк для створення
лігвищ. Відновлення степових біоценозів може мати неочікуваний ефект щодо зростання чисельності
мишоподібних гризунів, у тому числі й, занесеного до Червоної книги України  (2009) сірого
хом`ячка, а також, ймовірно, ласки чи тхорів.

Для запобігання негативних наслідків будівництва ВЕС бажано:
· під час вибору майданчиків для будівництва ВЕС та проектування уникати місць,

розташованих у прибережній смузі Білгород-Дністровського лиману, оскільки потенційно вразливі
кажани використовують її для регулярних сезонних міграцій;

· по завершенню будівництва ВЕС доцільно здійснити комплекс рекультиваційних робіт із
відновлення порушеної рослинності та природних ландшафтів.

Фактори впливу об’єктів ВЕС на теріокомплекси ДОУ.
Проаналізувавши можливі впливи будівництва ВЕС на ДОУ, та врахувавши особливості

угруповань ссавців, можна впевнено стверджувати про відсутність помітних загроз для будь-яких
ссавців окрім кажанів. Але для його вивчення потрібні подальші моніторингові дослідження.
Проаналізувавши потенційні впливи будівництва та функціонування проектної території ВЕС,
можливий кумулятивний ефект можна охарактеризувати наступним чином:

1. На стадії запланованого та завершеного будівництва ВЕС у радіусі 20 км прямого чи
опосередкованого впливу на біорізноманіття ссавців спостерігатися не буде;

2. На стадії запланованого та завершеного будівництва ВЕС та його інфраструктурних об’єктів
в радіусі 20 км впливу на місця існування ссавців, включаючи ті, що охороняються міжнародним та
національним законодавством спостерігатися не буде;

3. Будівництво та експлуатація ВЕС не буде завдавати помітного впливу на природні об’єкти
ПЗФ в межах 20 км зони, яка, входить до території Нижньодністровського національного природного
парку.

13.3 Вплив будівництва інфраструктури об’єкта ВЕС спільно із запланованими /
завершеними будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на місця існування рослин та тварин,
включаючи і ті, що охороняються за міжнародним та національним законодавством

За результатами проведених досліджень можна констатувати, що загальна оцінка природності
проектної території Дністровської ВЕС є дуже низькою. 100% площі займають змінені місця
існування, які представлені сільськогосподарськими полями з рудеральною рослинністю, похідними
луками та штучними деревно-чагарниковими насадженнями (захисні лісосмуги).

Вплив планувальної структури спільно із запланованим/завершеним будівництвом території
Дністровської ВЕС на рудеральну і лучну рослинність

Охоронні місця існування, зазначені в Додатку I Директиви про природні місця існування
92/43/EEC, види рослин, що занесені у Додаток II Директиви про природні місця існування
92/43/EEC, а також види та рослинні угрупування, занесені до Червоного списку МСОП, Червоної
книги України, Європейського червоного списку та Бернської конвенції у складі даних типів
рослинності в межах проектної території ВЕС відсутні.

Таким чином, можна стверджувати що негативні впливи на вказані рослинні угруповання
внаслідок планувальної структури ВЕС спільно із запланованим/завершеним будівництвом ВЕС і
експлуатацією ВЕУ будуть відсутні.

Вплив планувальної структури спільно із запланованим/завершеним будівництвом території
Дністровської ВЕС на деревно-чагарникову рослинність

Деревно-чагарникова рослинність в межах проектної території ВЕС представляє собою змінені
місця існування (захисні лісосмуги). На місці лісосмуг в межах проектної території ВЕС заплановано
розміщення всіх ВЕУ.

Охоронні місця існування, зазначені в Додатку I Директиви про природні оселища 92/43/EEC,
види рослин, що занесені у Додаток II Директиви про природні місця існування 92/43/EEC, а також
види та рослинні угрупування, занесені до Червоного списку МСОП, Червоної книги України,
Європейського червоного списку та Бернської конвенції у складі даного типу рослинності в межах
проектної території ВЕС відсутні.

Крім того, слід зазначити, що при експлуатації ВЕУ і організації певного режиму охорони
території, такі негативні впливи як пожежі, стихійні рубки та ін. будуть усунені, що, на нашу думку,
позитивно вплине на лісовідновлення більшості лісосмуг.
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Слід зазначити виключно важливу роль цього типу рослинності для регіону – берегозахисну,
захист орних земель від повітряної ерозії, затримання вологи в зимовий період, середо- і
ландшафтоутворююча роль та ін.

У зв’язку з цим, при будівництві ВЕС важливо аби ці біотопи порушувалися б мінімально.
Окрім цього, бажано передбачити компенсаторні заходи в разі пошкодження деревних насаджень
(посадка нових лісосмуг, доповнення старих та ін.).

Вплив планувальної структури спільно із запланованим/завершеним будівництвом території
Дністровської ВЕС на критично важливі місця існування (степова рослинність) в межах 10-ти км
зони

До складу критично важливих місць існування нами віднесені ділянки з зональним степовим
типом рослинності.

В межах 10-ти км зони навколо проектної території ВЕС, степові ценози представлені дуже
невеличкою за площею ділянкою вздовж схилу Дністровського лиману (рис. 11.6).

Критично важливі місця існування для степових ділянок визначалися нами згідно пункту 16
Стандарту діяльності №6 (СД6) МФК редакції 2012 року. Вони задовольняли вимоги критерію 4 - (iv)
екосистеми, які знаходяться під загрозою, та/або унікальні екосистеми. Тобто екосистеми, що
перебувають під ризиком значного зменшення території або якості, а також мають невелике
просторове поширення.

Степові ділянки знаходяться в поганому стані. Основною причиною поганого стану степів є
випас великої рогатої худоби і овець.

Всього у складі степових угруповань в межах 10-ти км зони навколо проектної території
Дністровської ВЕС зустрічається 6 видів вищих судинних рослин, які занесені в різні природоохоронні
списки.

З них три види, внесені до Червоної книги України (2009) і три до переліку видів рослин, які не
занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою
зникнення на території Одеської області (Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин
адміністративних територій України, 2012).

Крім того, на степових ділянках в межах 10-ти км зони навколо проектної території
Дністровської ВЕС зростає три рослинні асоціації у складі двох формацій, занесених до Зеленої
книги України (2009).

Природні місця існування
Природні місця існування в межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської

ВЕС, представлені водно-болотною рослинністю гирлової частини Дністра і деревною рослинністю зі
скупченням верби білої та тополі білої.

Водно-болотна рослинність. Основним едифікаторами болотного рослинного комплексу
виступають очерет південний (Phragmites australis) та рогоз вузьколистий (Typha angustifolia).
Рослинні ценози з домінуванням Phragmites australis займають значні території і формують
важкопрохідні монодомінантні зарості з загальним проективним покриттям (ЗПП) 80-100% и
висотою 3-4 м.

У складі водно-болотних ценозів в межах 10-ти км зони навколо проектної території
Дністровської ВЕС зустрічається три види вищих судинних рослин, які занесені в різні
природоохоронні списки. З них три види внесені до Червоної книги України (2009), два види до
списків Бернської конвенції і всі три види є регіонально рідкісними.

Крім того, у складі водно-болотної рослинності в межах 10-ти км зони навколо проектної
території Дністровської ВЕС зростає 9 рослинних асоціацій у складі п’яти формацій, занесених до
Зеленої книги України (2009).

Зважаючи на те, що найближчі природні місця існування з водно-болотною рослинністю
розташовані на відстані більш ніж 2 км від найближчої ВЕУ можна стверджувати, що прямі негативні
впливи на вказані рослинні угруповання внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ будуть відсутні.

Змінені місця існування
Змінені місця існування займають 60% території 10-ти км зони навколо проектної території

Дністровської ВЕС. Вони представлені двома складовими елементами: 1) сільськогосподарські поля
(агроценози) з рудеральною рослинністю; 2) штучна дерево-чагарникова рослинність (захисні
лісосмуги).

Рудеральна рослинність. Представлена на землях сільськогосподарського призначення
(сільськогосподарськими полями), а також вздовж захисних лісосмуг і на околицях населених
пунктів.
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Домінуючі рослинні асоціації рудеральної рослинності в межах 10-ти км зони навколо
проектної території Дністровської ВЕС представлені 14 видами.

Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в різноманітні
охоронні списки у складі рудеральної рослинності сільськогосподарських полів та околиць населених
пунктів, які входять в межі 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС відсутні.

13.4 Потенційна оцінка впливу будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із
запланованими / завершеними будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на природні території,
що охороняються, в межах 20-кілометрової зони

У межах площадки Дністровської ВЕС та буферних зон (до 500 м) відсутні об’єкти природно-
заповідного фонду (ПЗФ) і останні не плануються виходячи з відсутності природних об’єктів
перспективного значення.

Об’єкти ПЗФ вищого рангу (національні парки, заповідники) в регіональному масштабі
представлені Нижньодністровським національним природний парком. Його водні ділянки
знаходяться на відстані 7 км. Крім того, його найближчі території відносяться до господарської зони,
де зберігається господарська діяльність, яка має значний антропогенний вплив на сезонні комплекси
птахів.

Інші території природно заповідного фонду в регіональному аспекті представлені
ландшафтним заказником місцевого значення «Лиманський», які знаходяться на відстані від
площадки ВЕС у 1км. Природні комплекси виходячи з їх категорій локалізовані на визначеній
території і вплив на них з боку площадки ВЕС відсутній.

Найближчими водно-болотними угіддями міжнародного значення є ВБУ «Північна частина
Дністровського лиману» та «Міжріччя Дністра і Турунчука» . Ділянки ВБУ знаходяться на значній
відстані від площадки ВЕС – від 8 км до 44 км. Про значення цих ВБУ, як місця перебування
сезонних комплексів птахів в рамках характеристики природно-заповідного об’єкту можливо
зауважити, що площадка ВЕС з працюючими ВЕУ, на орнітокомплекси ВБУ не матимуть
негативного впливу. У межах ВБУ розміщуються території IBA та Смарагдової мережі, вплив на
природні комплекси яких відсутній завдяки різниці у біотопічних характеристиках та значній відстані
від площадки ВЕС.

Таким чином, проектна територія площадки ВЕС не відносяться до земель природно-
заповідного фонду і не мають впливу на стан біорізноманіття на території даної категорії, включаючи
і території ПЗФ на прилеглих ділянках та інші території високого біорізноманіття.

13.5 Потенційна оцінка впливу будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із
запланованими / завершеними будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на сезонні та
трансконтинентальні міграції

Особливістю регіону є наявність міграційного коридору, що проходить по північному
узбережжю Азовського і Чорного морів огинаючи їх. Цей фактор зумовлює високу різноманітність
пролітних видів – під час міграцій в регіоні нараховується більше 200 видів птахів.

Під час весняного прольоту та частина міграційного потоку, яка огинає Азовське море із заходу
ділиться на декілька рукавів. Один з них перетинає морський простір у північному напрямку, і прямує
вглиб континентальної частини Східної Європи, використовуючи акваторію Молочного лиману і
долину Дніпра. На схід від Молочного лиману птахи, що летять від узбережжя вглиб материка,
складають незначну частку. Решта потоку прямує вздовж північного узбережжя Азовського моря на
північний схід. Таким чином, в районі ключових водно-болотних угідь (Утлюцький та Молочний
лимани, коса Обитічна та затока Обитічна, Бердянська затока) відбувається згущення міграційного
потоку, який, однак, відразу ж розділяється на потоки нижчого порядку. Левова частка мігрантів далі
летить вздовж Азовського узбережжя у північно-східному напрямку.

Осіння міграція. Осіння міграція птахів на Азово-Чорноморському узбережжі починається вже
у другій половині липня, інтенсивність якої поступово наростає з середині серпня, набуває
максимуму в вересні та першій половині жовтня, і до середині листопада, зазвичай, закінчуються, так
звані, «транзитні» міграції. Натомість у другій половині листопада та на початку грудня на Азово-
Чорноморському узбережжі відбуваються передзимові міграції переважно водоплавних птахів (гусок
та качок) з континентальних частин країни, де погодні умови ускладнюють життя цих птахів. Окрім
водоплавних птахів, такі міграційні  пересування властиві також шпакам, омелюхам, дроздам, гракам
та деяким іншим горобцеподібним видам птахів.

Завершуючи опис деяких загальних особливостей осінньої міграції, треба додати, що напруга
пташиних перельотів через ділянки ВЕС починає зростати з вересня місяця, завдяки таким видам як
качки, денні хижі птахи, шпаки, плиски. З кінця вересня і у жовтні до них приєднуються  гуси та
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журавлі, а в листопаді качки та гуси формують основний фон орнітологічних пересувань через
ділянки ВЕС. До загальних особливостей осінніх міграцій слід додати, що переважна більшість видів
горобцеподібних птахів летить вздовж правого високого берегу лиману. Тільки жайворонки та
ластівки летять широким фронтом через ділянки парку ВЕС, але вплив агрегатів на ці види під час
прольоту нульовий. Більш того, ластівки, та деякі види соколів використовують агрегати ВЕС, що
тимчасово не працюють, для відпочинку.

В темну частину доби більшість транзитних мігрантів летять на значних висотах і лише ті  зграї
птахів, що здійснюють зупинку на лимані, чи його узбережжі можуть опинитися у тих висотних
прошарках, де працюють агрегати ВЕС. Але вірогідність таких явищ значно менше 0,1%.

В цілому, парк ВЕС під час роботи всіх агрегатів може незначно зменшити площу кормових
угідь для деяких хижих птахів, в тому числі занесених до ЧКУ ( луні, кібці, боривітри, канюки), але
за наявністю значної кількості таких угідь на відстані 2-5 км від проектної території значно
компенсує вищеназвані втрати.

Весняна міграція. Розподіл птахів під час весняної міграції пов’язаний з водною прибережною
акваторією та узбережжям Чорного моря та Дністровського лиману. Значно менше вона охоплює
територію парку ВЕС та буферні зони, тому значного впливу на орнітологічну обстановку
будівництво ВЕС не привнесе. Найбільш потужними через територію екологічного коридору є
транзитні міграції сірого журавля з місць зимівель на північному узбережжі Африки до місць
гніздування в центрі та на півночі Європи та Західної Азії, а також червоноволої казарки – з
«добруджанських» (Румунія) та місцевих зимівель до тундри Західного Сибіру. Через територію
екокоридору проходять міграційні шляхи багатьох популяцій качок та мартинів з
середземноморських зимівель далі в вглибину Північної Євразії.

Особливого значення мають транзитні міграції білолобої гуски. Для весняної міграції
характерними є північні та східні напрями прольоту. Аналіз спостережень показує, що 56,89% від
всіх зареєстрованих зграй, прямували саме в цих напрямах, з домінуванням північно-східного
(50,00%). Доволі висока чисельність зграй (23) зареєстровані в нетиповому південно-східному
напрямку, частка яких становила 39,66%. Картина дещо змінюється під час аналізу чисельності
птахів. Традиційних напрямів дотримувались вже 74,86% від усіх зареєстрованих мігрантів,
натомість частка південно-східних перельотів становила лише 20, 91%.

Розмір зграй коливався від 8 до 360 особин і для всіх спостережень становив 85,03 ос./зграї.
Найбільшими були зграї птахів, що прямували на північ (190 ос., 1 зграя) та схід (186,7 ос./зграї), а
найменшими – на південний схід (43,3 ос./зграї).

Характер міграцій для більшості видів транзитний, з короткими зупинками вздовж річкових
заплав (більшість видів), та з довгими зупинками в дельті р. Дністер та Дністровському лимані
(качки, гуси, лебеді, казарки, мартини) та в штучних лісових насадженнях (хижі птахи, голуби тощо).
Основні напрямки міграції – з південного заходу на північний схід, або с заходу на схід. Скупчення
можуть досягати тисяч особин серед водоплавних птахів, а шпаків – навіть десятки тисяч. Менша
частка популяцій (побережника болотяного, слукви, скопи, та мартина жовтоногого проходить у
меридіональному напрямку з півдня на північ, але їх скупчення завжди не є численними.

Зазвичай міграції весною починаються вже на при кінці лютого, тривають понад двох місяців і
продовжуються то середини травня, коли місцеві популяції багатьох видів вже почали сезон
гніздування.

Доволі показовою міграційною характеристикою є співвідношення кормових та транзитних
мігрантів, яке характеризує інтенсивність міграції. В березні динаміка чисельності кормових
мігрантів має тенденцію до зниження абсолютних показників, з невеликим сплеском чисельності
наприкінці місяця (31.03), натомість чисельність транзитних мігрантів навпаки, поступово зростає до
кінця березня, але 31.03 різко падає, а в квітні знову зростає.

Порівнюючи напрямки прольоту птахів під час кормових та транзитних міграцій говоримо про
вузьку спрямованість транзитних мігрантів (північ, північний схід та схід) та широкий діапазон
розльоту кормових мігрантів (з різною інтенсивністю у всіх напрямках). Пояснення цьому факту
лежить в площині добової активності різних груп мігрантів. Так, особливістю транзитного прольоту
птахів є масовість процесу із залученням достатньо великої кількості птахів та видів,
цілеспрямований активний тип польоту (маховий та ширяючий) у відповідному напрямку, велика
дистанція разового перельоту (до 600 км), відсутні затримки та зупинки на шляху міграції. Натомість
кормові мігранти виявляють дещо інший тип поведінки, який характеризується тривалим
перебуванням птахів в межах регіону, щоденними кормовими перельотами з місць ночівлі до місць
годівлі, всім спектром міграційних напрямків, обумовленим лише пошуком їжі, утворенням різних за
розміром скупчень, короткими відстанями перельотів.

Порівнюючи висоти прольоту різних груп птахів зауважимо на тому, що транзитні мігранти
летіли вище, ніж кормові. Особливо помітно це в березні, коли мігрують великі за розміром птахи
(лебеді, гуси, качки, чаплі) на великі відстані. Через це висоти прольоту доволі значні. В квітні, коли
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видовий склад мігрантів змінюється у бік домінування горобцеподібних птахів, висоти прольоту
зменшуються як для транзитних, так і для кормових мігрантів.

Порівнюючи висоти прольоту різних груп птахів, відмітимо те, що транзитні мігранти летіли
вище, ніж кормові. Особливо помітно це в березні, коли мігрують великі за розміром птахи (лебеді,
гуси, баклани, мартини тощо) на великі відстані. Через це висоти прольоту доволі значні, більшість
птахів обирає інтервали більше 200 м. В квітні, коли видовий склад мігрантів змінюється у бік
домінування горобцеподібних птахів, висоти прольоту зменшуються як для транзитних, так і для
кормових мігрантів.

Фактор відлякування шумом практично відсутній, завдяки відсутності на території площадки
ВЕС значних за чисельністю міграційних скупчень. Кормові мігранти мобільно переміщуються по
території і мають значні площі альтернативних кормових територій поза нею. В прилеглих зонах є
більші джерела шуму (сільськогосподарська техніка, місцеві автомобільні дороги). Крім цього, у
птахів, які обліковані на площадці ВЕС, кормові території більш пов’язані із сівозмінами, ніж з
проектними роботами.

Відлякування візуальними ефектами не є загрозливим, тому вплив цих факторів
характеризується на птахів як низький. На наш погляд, дія цього фактору на період міграцій буде
зменшувати ризики щодо негативного впливу ВЕС на птахів.

Фізичні розміри площадки ВЕС досить малі, що дозволяє птахам безперешкодно оминати
робочі майданчики з розташованим на них обладнанням в період будівництва. Територія, яку
займатимуть робочі майданчики та обладнання, не буде перевищувати 1% від загальної площі. Це
дозволить птахам безперешкодно оминати робочі майданчики з розташованим на них обладнанням в
період будівництва. Крім того, незначна щільність розміщення робочих майданчиків та обладнання
не перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу площадки ВЕС і
значні відстані між вітроагрегатами (близько 500 м). Як показали власні спостереження на вже
працюючих ВЕС, птахи швидко звикають до побудованих ВЕС. Тому даний негативний вплив в
період будівництва на мігруючих птахів низький, а в період експлуатації ВЕС він відсутній.

Негативний вплив на транзитних мігруючих птахів відсутній, а для кормових мігрантів він
низький. Для тих видів, які по закінченню міграції залишаються для гніздування в межах проектної
території ВЕС, втрата місць розмноження не є суттєвою. Низька щільність гніздування птахів,
незначний видовий склад дає можливість без перешкод обирати місця гніздування. Незначна втрата
місць гніздування, через будівництво ВЕС, носитиме не суцільний, а мозаїчний характер, залишаючи
більшу частину території ВЕС для вільного вибору місць для гніздування. Крім того, більшість
облікованих на гніздуванні видів є звичайними та широко поширеними в регіоні, з високою їх
чисельністю. Негативний вплив даного фактору оцінюється як низький.

Оскільки територія площадки ВЕС представлена здебільшого антропогенними типами біотопів
(с/г угіддя, лісосмуги), то створення незначної за площею інфраструктури не стане загрозливим для
скупчень та кормових переміщень птахів, оскільки більша частина території залишиться без змін.

Аналіз польових досліджень вказує на незначні міграційні скупчення птахів та міграційні
зупинки в межах площадки ВЕС. Щодо кормових мігрантів, то обліковані види характеризуються
широким їх поширенням та спроможністю без перешкод маневрувати територією. Негативний вплив
на мігруючих птахів низький. Для мігруючих птахів вертикальні конструкції є сигналом для
короткочасної зміни курсу, при цьому велика площа вітропарку дозволить зробити це без перешкод.
Крім того, незначна щільність розміщення обладнання не перешкоджатиме кормовим перельотам
птахів, через велику загальну площу ВЕС і значні відстані між вітроагрегатами. Поруч із площадкою
проходять потужні лінії електричних мереж. Спеціальні спостереження не виявили негативного
впливу на мігруючих птахів як з боку вертикальних конструкцій (опори), так і горизонтальних
(електричні дроти). Негативний вплив на мігруючих птахів оцінюється як низький.

Відносно бар’єрного впливу і перешкоди для перельоту зауважимо, що технічні
характеристики вітроагрегатів створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які
летять в інтервалі 50-170 м. Наприклад, за результатами досліджень навесні 2016 року на Ботієвській
ВЕС, більша частина птахів, що мігрують (1540 ос., або 86,9% від загальної кількості мігрантів),
летіли на висотах до 50 м. Також, певна частина від мігрантів (231 ос., 13,1%) була облікована на
висотах більше 200 м (в основному, на висоті 300-400 м). За період спостережень в межах вітропарку
та в буферних зонах навесні 2016 року у висотному інтервалі 50-170 м, який може бути загрозливим
для перельотів, не було зареєстровано жодної зграї. Виходячи з сумарного аналізу висот міграцій
птахів, можливо констатувати, що вони не є загрозливими і вплив ВЕС на них оцінюється як низький.

Технічні характеристики вітроагрегатів потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху
ротора для мігруючих птахів, які летять на висотах 50-170 м. Аналіз досліджень показує, що цей
висотний інтервал у межах проектної площадки ВЕС не використовувався. За нашими
спостереженнями на вже працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактору на птахів в період
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міграцій. Таким чином, негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків
світла оцінюється як низькі, а для більшості птахів, які перебувають на площадці ВЕС, відсутні.

Відсоток птахів, які мігрують вночі є незначним. А невеликі за чисельністю та видовому
різноманіттю транзитні мігранти не відчуватимуть нічного освітлення у межах площадок завдяки
освітленню прилеглих селищ. Паралельні дослідження активності кажанів в темну частину доби на
території ВЕС, дозволили провести спостереження нічної орнітологічної ситуації. В результаті
проведених робіт жодних випадків створення небезпечної ситуації через нічні міграції птахів нами не
виявлено. Вплив даного впливу оцінюється як дуже низький.

13.6 Потенційна оцінка впливу будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС на популяції
кажанів з урахуванням сезонного стану кажанів, включаючи і міграційні цикли

Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією ВЕС на кажанів.
1. Впливи, обумовлені будівництвом.
1 а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть

перевищувати припустимі норми завдяки відсутності стаціонарних джерел забруднення та короткому
періоду будівельних робіт. У відкритому просторі концентрація полютантів навряд чи буде більшою,
ніж у індустріальних центрах з високим рівнем забрудненості повітря, де кажани мешкають постійно.
Негативний вплив на мігруючих кажанів відсутній.

1 b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Періоди добової активності
будівельників і кажанів можуть не збігатися. Люди і кажани співіснують у великих містах, де рух
автотранспорту не припиняється цілодобово. В прилеглих зонах є більші джерела шуму (населені
пункти, сільськогосподарська техніка, автомобільні дороги). Відлякування візуальними ефектами не
є загрозливим, тому вплив цих факторів на кажанів відсутній.

1 c – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Простору на площадці
цілком вистачає для обминання перешкод. Крім того, проектна щільність розміщення робочих
майданчиків та обладнання не буде перешкоджати кормовим перельотам кажанів, через велику
площу площадок ВЕС і значні відстані між вітроагрегатами. Негативний вплив на мігруючих кажанів
відсутній.

1 d – втрата місць розмноження. На територіях площадки ВЕС та у буферних зонах (за
виключенням населених пунктів де чисельність також низька) відсутні місця масового мешкання
кажанів. На проектній території кажани зустрічаються тільки в період кормових міграцій і в
незначній чисельності в період транзитних міграцій. Негативний вплив на мігруючих кажанів
відсутній.

1 e – втрата окремих індивідуумів окремих видів. Простору на площадці цілком вистачає для
обминання перешкод тваринами, які володіють ехолокацією. Як правило кормові міграції
реєструвалися на висотах не більше 20 м і цей висотний інтервал є безпечним для кажанів.
Негативний вплив на мігруючих кажанів характеризується як низький.

2. Впливи, обумовлені обладнанням.
2 а – тривале зайняття території та зміна характеристик території. Закладання площадки

ВЕС серед агроценозу не змінить кормові біотопи кажанів. Оскільки площадки ВЕС представлені
переважно сільськогосподарськими угіддями, то створення незначної за площею інфраструктури не є
загрозливим для кормових переміщень кажанів, оскільки більша частина території залишається без
змін. Техніка та персонал, які незначний проміжок часу працюватимуть на будівництві, створюють
несуттєве антропогенне навантаження на кажанів (технологічні роботи на площадці не співпадають у
добовому аспекті з активністю кажанів). Негативний вплив на мігруючих кажанів низький, а більшу
частину їх репродуктивного циклу - відсутній.

2 b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. На півночі та північному
сході площадок ВЕС та буферних зон проходять високовольтні лінії електричних мереж. Спеціальні
спостереження не виявили негативного впливу на мігруючих кажанів як з боку вертикальних
конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти). Не відмічений вплив щільних ліній
електромереж також і в населених пунктах, які є основними місцями мешкання кажанів. Простору на
площадці ВЕС та у буферних зонах цілком вистачає для обминання тваринами перешкод. Негативний
вплив на мігруючих кажанів відсутній.

2 с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Кажани не мають усталеного вузького
кормового перелітного коридору. На території площадок ВЕС не проходять шляхи інтенсивних
транзитних міграцій. Перелітний коридор переважно пролягає уздовж берега Азовського моря.
Негативний вплив на мігруючих кажанів характеризується як низький.

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку.
3 а – відлякування внаслідок руху ротора. Технічні характеристики вітроагрегатів

потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху ротора для транзитних мігруючих кажанів,
але на території площадок ВЕС вони не відмічені. Аналіз візуальних досліджень свідчить, що
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висотний інтервал у межах площадки ВЕС в період кормових міграцій не перевищує 20 м.
Відлякування через рух ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла для кажанів не відмічено за
нашими моніторинговими спостереженнями на вже працюючих ВЕС у Херсонській та Запорізькій
областях. Таким чином, негативні впливи від дії цих факторів оцінюється як низький.

3 в – додаткове освоєння території. Потенційно кажани можуть використовувати для денних
схованок різні ніші у конструкціях інфраструктурних елементів ВЕС (вітроагрегати, підстанції,
господарські будівлі). Негативний вплив на мігруючих кажанів оцінюється як низький.

3 с – турбування внаслідок нічного освітлення. Кажани, з одного боку, уникають світла, а з
другого – полюють поряд з ліхтарями, які приваблюють комах. Освітлення площадки ВЕС
характеризується значно меншими показниками ніж в населених пунктах – місцях основного їх
мешкання. Негативний вплив на мігруючих кажанів низький.

3 d – зіткнення з вітроенергетичними установками. Низька чисельність кажанів місцевого
угруповання, незначні за чисельністю та інтенсивністю кормові переміщення на території площадок
ВЕС, відсутність інтенсивних транзитних міграційних шляхів дають підстави вважати вплив цього
фактору як низький. Але для підтвердження оцінки дії цього фактора необхідні моніторингові
спостереження на вже діючій площадці ВЕС.

Таким чином, дослідження умов існування рукокрилих в межах Дністровської ВЕС не дають
підстав вважати, що розміщення тут вітроагрегатів негативно позначиться на їх популяціях.
Негативний вплив на мігруючих кажанів оцінено як низький.

Вплив будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із запланованим / завершеним
будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на кажанів.

Для характеристики кумулятивного ефекту від запланованої діяльності з урахуванням
завершеного будівництва ВЕС в радіусі до 20 км дамо характеристику видового складу кажанів, які
були зареєстровані на регіональній території протягом 2012-2018 років із зазначенням їх
природоохоронного статусу (табл. 13.1) та змоделюємо розташування Дністровської ВЕС в межах
дискретної одиниці управління.

Таблиця 13.1. Кажани регіонального комплексу в охоронних списках державного та
міжнародного рівня*.

№ Види ЧКУ МСОП ЄЧС БК БО ВА
1 Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817 ВР LC unknown LC unknown 2 2 –
2 Вухань звичайний Plecotus auritus Linnaeus, 1758 ВР LC stable LC stable 2 2 –
3 Вухань австрійський Plecotus austriacus Fischer, 1829 РК LC unknown LC unknown 2 2 –
4 Вечірниця мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 РК LC unknown LC unknown 2 2 –
5 Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 ЗК VU decreasing DD unknown 2 2 –
6 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 ВР LC unknown LC unknown 2 2 –
7 Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 ВР LC unknown LC increasing 2 2 –
8 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 НО LC unknown LC unknown 2 2 –
9 Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 НО LC unknown LC unknown 2 2 –
10 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 ВР LC stable LC unknown 3 2 –
11 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 ВР LC stable LC unknown 2 2 –
12 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774 ВР LC unknown LC stable 2 2 –
13 Гіпсуг гірський Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) РК LC stable LC increasing 2 2 –

Примітки: – потенційні види, що можуть бути зустрінуті в регіоні; – види, ідентифіковані під час досліджень;
ЧКУ – Червона книга України: ВР – вразливий; ЗК – зникаючий; РК – рідкісний; НО – неоцінений; МСОП – Червоний
список Міжнародного союзу охорони природи: NT – близький до стану загрози зникнення; ЄЧС – Європейський червоний
список: DD – даних недостатньо; БК – Бернська конвенція 1979 р.; додаток 2 включає види, які підлягають особливій
охороні, 3 – підлягають охороні; БО – Боннська конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин 1979 р.: додаток 2
включає види, стан яких несприятливий, збереження та регулювання використання яких потребує міжнародних угод, а
також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результаті міжнародного співробітництва на основі міжнародних
угод; ВА – Вашингтонська конвенція, CITES; " – " – вид не занесений до списку.

Підходи до вирішення даного питання основані на рекомендаціях Керівництва Європейської
Комісії (ЄК) (Guidance on EIA, Guidelines for the Assessment of Indire ct and Cumulative Impacts as well
as Impact Interactions, May 1999). Оцінка кумулятивних впливів складається з 2-х етапів:

– ідентифікація (скринінг) можливих кумулятивних впливів;
– оцінка кумулятивного впливу на компоненти природного середовища.
Ідентифікація можливих кумулятивних дій представляється простою матрицею, де визначені

впливи на кажанів, які вже існують на даній території, та ті, які плануються. Згідно з аналізом
поведінки кажанів по відношенню до вітрових парків в роботі Родригеза (Rodrigues et al., 2008)
проаналізовані можливі впливи, та їх взаємодія з окремими видами рукокрилих. Зведені дані
представлені в таблиці 13.2.
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Таблиця 13.2. Кажани регіонального комплексу та існуючи взаємовідносини з вітровими станціями та агрегатами*.

Вид

Додаток 2
Оселищної
Директиви
Євросоюзу

Полювання
поблизу

біотопічних
структур

Мігрує,
або літає
на великі
відстані

Літає
понад
40 м

Літає
низько

Ймовірний
вплив

ультразвуку
від турбін

Приваблює
світло

Доведена
втрата місць
полювання

Ризик
втрати
місць

полювання

Відомі
випадки
зіткнень
з ВЕУ

Існує
ризик
зіткнень

Нічниця вусата
Myotis mystacinus Kuhl, 1817 – + – + – – – – – +

Вухань звичайний
Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – + – + + – – – – + +

Вухань австрійський
Plecotus austriacus Fischer, 1829 – + – + + – – – – + +

Вечірниця мала
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 – – + + – + + – + + +

Вечірниця велетенська
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 – – ? + – ? – + + +

Вечірниця дозірна
Nyctalus noctula Schreber, 1774 – – + + – + + – + + +

Нетопир білосмугий
Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 – + – + + ? + – – + +

Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii
Keyserling et Blasius, 1839 – + + + + ? + – – + +

Нетопир пігмей
Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 – + + + + ? + – – + +

Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus
Schreber, 1774 – + – + + ? + – – + +

Лилик двоколірний
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 – – + + – – + – + + +

Пергач пізній
Eptesicus serotinus Schreber, 1774 – – ? + – + + (+) – + +

Гіпсуг гірський
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) – + – + + ? + – – + +

Примітки: Дані в таблиці наводяться у відповідності до EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. Annex III: Bat
behavior in relation to wind farms (Rodrigues et al., 2008)
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Визначають непрямий вплив та кумулятивний вплив і взаємодію впливів.
Непрямий вплив. Впливи на природне середовище, які не є прямим результатом проекту,

виявляються на віддалені від району проекту або виникає з ланцюжка причин та ефектів, що можуть
виникати у процесі реалізації проекту.

До непрямого впливу на кажанів, який не є результатом реалізації проекту відносимо в першу
чергу антропогенне навантаження на територію. Вітровий парк, як суцільне сільськогосподарське
угіддя, має всі ознаки території на якій проводяться роботи пов’язані з землеробством:

– робота сільськогосподарської техніки;
– сівозміни на полях;
– застосування інсектицидів, пестицидів, гербіцидів.
Всі ці чинники непрямо впливають на об’єкти живлення кажанів – комах, метеликів, жуків.

Такий вплив має ознаки негативного (наприклад, використання інсектицидів), але може в окремих
випадках мати й позитивний ефект (наприклад сівозміни, коли поля зайняті культурами, що
приваблюють комах – соняшник, бобові).

Також непрямим впливом можна вважати переобладнання житлових будинків та промислових
споруд, коли в результаті герметизації утворів та щілин кажани не мають можливості
використовувати їх під денні схованки, у періоди гібернації чи під час розмноження.

До непрямого впливу відносимо освітлення у населених пунктах. Навколо території вітрового
парку розташовані населені пункти сільського типу. Нашими дослідженнями доведено тяжіння
кажанів до населених пунктів, оскільки завжди (у всі сезони спостережень) голосова активність
кажанів в урбанізованому ландшафті була достовірно вище за показники з території вітрового парку.
Це пояснюється в основному фактором освітлення, яке приваблює об’єкти живлення, а через них й
кажанів. Оскільки в межах населених пунктів негативного впливу на кажанів від працюючої вітрової
станції немає, дію цього фактору оцінюємо як позитивну.

Кумулятивний вплив. Впливи, що виникають в результаті постійно виникаючих змін,
викликаних, в свою чергу, іншими минулими, сучасними або обґрунтовано передбачуваними діями,
які супроводжують і реалізацію проекту. При оцінці потенційних кумулятивних впливів, також
враховується вплив інших проектів, яке в поєднанні з даним проектом може привести до більш
масштабних і значних впливів.

Територіальний аспект. Оцінка базується на локальному, обмеженому, місцевому та
регіональному рівнях впливу. Особливе значення при оцінці впливів приділяється локальному і
обмеженому рівням впливу, оскільки вони є безпосередніми факторами впливу на найбільш вразливі
природні компоненти (наприклад, види тварин та рослин, які потребують охорони, або занесені до
Червоної книги України).

Локальні впливи – впливи на компоненти природного середовища, які обмежені рамками
території з безпосереднім розміщення об’єкту на площі (до 1 км) та впливають на елементарні
природно-територіальні комплекси на суші та воді на рівні фацій та урочищ.

Серед локальних впливів, які будуть мати місце під час будівництва вітрової станції виділяємо
наступні.

– Руйнування ділянок лісосмуг під розташування вітрового агрегату. Як вже зазначалося,
лісосмуги в межах проектної території мають низький бонітет. Вік дерев до 50 років і багато з них
мають ознаки незаконної рубки з відновленням порослевою молоддю. Дерев, які б мали дупла та
відшарування кори та були б придатні для схованок кажанам, нами не знайдено. Можна припустити
використання кажанами дендрофільної групи окремих ділянок лісосмуг, однак незначні масштаби
вирубок (менш ніж 10% від усіх лісосмуг на території вітропарку) та наявність таких само біотопів на
прилеглих ділянках нівелюють негативну дію цього фактору.

– Створення антропогенних ландшафтних елементів (інфраструктури). Під час будівництва
територія вітрового парку зазнає суттєвої зміни елементів ландшафту. Вертикальні конструкції
вітрових агрегатів з рухомим вітроколесом – несуть найбільшу загрозу кажанам. Серед 13 видів
кажанів, які були зареєстровані на проектній території протягом наших досліджень, для 12 видів на
основі літературних даних доведені факти зіткнень з вітровими агрегатами (Rodrigues et al., 2008;
табл. 13.2). Прослуховування простору ультразвуковим детектором Pettersson D500x на висоті 42 м,
показали, що видове різноманіття обмежено 2 видами, а чисельність тварин на цих висотах менша за
2% від загального числа зафіксованих звуків. Тобто, поведінка кажанів та їх незначна чисельність в
межах вітрового парку може нівелювати в деякій мірі ризики зіткнень з вітроагрегатами.

– Будівництво електричних підстанцій та інших промислових та житлових будівель.
Спостереження, які були проведені поблизу електричних підстанцій на вже працюючий Ботієвській
ВЕС показали, що кажани використовують факт освітлення цих інфраструктурних елементів для
вдалого полювання на комах, метеликів, жуків тощо. Деякі будівлі мають пустоти, які теоретично
можуть бути використані кажанами для денних схованок. Таким чином, дія цього фактору на рівні
локального впливу може мати позитивний ефект.
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– Прокладання ліній електричних мереж. Факти зіткнень з дротами електричних мереж нам
невідомі. За нашими візуальними спостереженнями, проведеними в сутінках, тварини добре
орієнтуються у просторі з легкістю оминаючи лінії електричних мереж.

Обмежений вплив – впливи, які обмежені рамками території з безпосереднім розміщення
об’єкту на площі (до 10 км) та впливають на природно-територіальні комплекси на суші на рівні груп
урочищ та місцевостей.

Як вже зазначалось, за нашими візуальними спостереженнями, проведеними в сутінках, кажани
добре орієнтуються у просторі з легкістю оминаючи лінії електричних мереж. Кумулятивний вплив
на кажанів за межами вітрового парку (обмежений вплив), але пов’язаний з його діяльністю
мінімальний (незначний), а в період гібернації відсутній.

Місцевий (територіальний вплив) – вплив на природні компоненти  на території (акваторії) до
100 км2, які впливають на рівні ландшафту.

Будівництво та експлуатація вітрового парку в більш розширеному територіальному аспекті
повинна розглядатися з урахуванням вже існуючих ВЕС, які на даний час відсутні у межах ДОУ та
кумулятивного впливу (20 км).

Регіональний вплив – вплив на компоненти природного середовища у регіональному масштабі
на території (акваторії) більш за 100 км, та включають природно-територіальні комплекси на рівні
ландшафтних округів або провінцій.

Представники хіроптерофауни мають широкі ареали існування. Жоден з видів не є ендемічним
або його існування було б обмежено територією, яка підпадає під регіональний вплив. Жоден з видів
не має критичного охоронного статусу як на рівні міжнародних (IUCN), так і національних (Червона
книга України) документів.

Будівництво та експлуатація вітрового парку Дністровської ВЕС стосовно життєдіяльності
кажанів та загроз існування їх популяціям на рівні ландшафтних округів або провінцій не завдасть
негативного впливу.

Час масштабу впливів. Базується на наступній градації:
- Короткочасний вплив (до 3 місяців) має місце під час будівництва, коли будуть зайняті окремі

ділянки, проводитися нічні роботи та буде підвищений фактор антропогенного навантаження на
екосистему вітрового парку. Сучасні технології будівництва вітрових станцій свідчать про те, що на
монтаж одного вітрового агрегату на вже існуючий фундамент займає близько 3,5-7 діб, після чого
техніка та людські ресурси переносяться на інший об’єкт (вітроагрегат). Такий графік роботи на
будівництві з одного боку мінімізує вплив через короткочасність процесу, з іншого, якщо
будівництво буде проводитися в періоди масової міграції (з середини серпня до середини вересня),
негативний вплив на вільне пересування простором кажанами буде зростати.

- Вплив середньої тривалості (1-3 роки, період будівництва). Вітрові станції є об’єктами
високотехнологічного будівництва, яке для великих парків відбувається у декілька етапів. Наприклад,
з 65 вітрових агрегатів на Ботієвській ВЕС, перша черга (30 вітроагрегатів) була побудована та
введена в експлуатацію протягом року, а наступного – друга черга. Таким чином, вплив середньої
тривалості буде продовжуватися близько 3 років. Чинники негативного впливу в цей період пов’язані
з активністю техніки та людей на час будівництва. Мінімізація впливу може відбутися через
планування будівельних робіт, графік яких передбачає найбільш активну фазу у періоди покою для
кажанів – з середини жовтня по середину квітня.

- Багаторічний(постійний) вплив (3-5 років, період експлуатації). Після введення вітрового
парку в експлуатацію, активні пересування техніки та нічне освітлення припиняться. Головним
чинником впливу буде рухоме вітроколесо. За нашими спостереженнями на небезпечних висотах
кажани майже не зустрічалися, однак протягом 3-5 років після введення парку в експлуатацію
потрібні моніторингові дослідження для перевірки прогнозів з оцінки впливу ВЕС на кажанів.

Величина інтенсивності впливу.
Незначний вплив. Зміни в природному середовищі не перевищують існуючі межі природного

мінливості. Будівництво вітрового парку призведе до вирубки певних ділянок лісосмуг, серед яких
теоретично можуть бути дерева, що використовуються видами кажанів дендрофільної групи. Нам не
відомі випадки перебування кажанів в дуплах дерев або в щілинах відшарованої кори на території
вітрового парку, однак якщо такі факти будуть, інтенсивність цього впливу незначна.

Слабкий вплив. Зміни в природному середовищі перевищують межі природної мінливості,
Природне середовище повністю самовідновлюється. Зміни в природному середовищі (вирубка дерев,
встановлення вітрових агрегатів) не впливатимуть на кажанів в період розмноження через їх вкрай
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низьку чисельність, а в періоди міграцій діючи вітроагрегати становлять певну загрозу для
пересування окремих особин. Однак, аналіз видового складу та чисельності кажанів на території
вітрового парку, а також спостереження за використанням тваринами висотних інтервалів дозволяє
оцінити цей вплив як слабкий.

Помірний вплив. Зміни в природному середовищі перевищують межі природного мінливості,
які призводять до порушення окремих компонентів природного середовища. Природна середа
зберігає здатність до самовідновлення. З урахуванням всього спектру чинників, які негативно можуть
впливати на кажанів в межах 20-км зони навколо Дністровської ВЕС констатуємо відсутність
порушень, після яких природна середа не мала б змоги відновитися. Будівництво та експлуатація
вітрового парку не спричинить впливу, який підпадає під категорію «помірний».

Сильний вплив. Зміни в природному середовищі призводять до значних порушень компонентів
природного середовища або екосистем. Окремі компоненти природного середовища втрачають
здатність до самовідновлення.

Будівництво та експлуатація вітрового парку за нашими прогностичними розрахунками не
призведе до значних втрат особин кажанів та критичного зменшення популяцій зареєстрованих на
проектній території видів. Сильний вплив на представників рукокрилих – відсутній.

13.7 Вплив будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із запланованими /
завершеними будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на птахів та кажанів (щодо птахів –
описується вплив на найважливіші види (на кожен окремо), щодо кажанів – на кожен
вид окремо)

Характеристика впливів будівництва та експлуатації площадки ВЕС на птахів.

Прогнозна оцінка впливу вітроелектростанції на птахів, яку буде використано для експертизи,
розроблена на підставі загально прийнятих нормативів організації ВirdLife International, що містяться
в керівному документі «Вітрові електростанції та птахи», а саме: «Аналіз впливу вітрових
електростанцій на птахів» та «Керівництво з оцінки стану навколишнього середовища і питань
вибору майданчика».

Додатково під час оцінки використовувалися рекомендації, наведені в довіднику «EU Guidance
on wind energy development in accordance with the EU nature legislation», виданого Європейським
Союзом у 2011 р. Додаток II зазначеного довідника містить перелік птахів, які вважаються
експертами Європейського Союзу такими, що в значній мірі схильні до впливу вітрових
електростанцій. До уваги бралися три основних типи негативного впливу, а саме:

• втрата середовища існування;
• загибель, спричинена зіткненням із турбінами;
• виникнення ефекту носія.
Рекомендована шкала оцінки ризику має наступні ступені: значний, помірний, потенційний та

граничний.
На етапі планування будівництва ВЕС можливо визначити тільки впливи, які ґрунтуються на

прогнозах зі статистичною ймовірністю. Підтвердження прогностичних даних можливо після
проведення досліджень на площадках з працюючими ВЕС. На даному етапі необхідно, з
відповідними припущеннями, розділити можливі впливи на природні комплекси з боку ВЕС та
потужного впливу антропогенних факторів і природних флуктуаційних процесів. Але можна
констатувати, що остання група впливу є домінуючою у регіоні для більшості площадок ВЕС,
включаючи площадку та буферні зони (1-2 км).

Для експертної оцінки очікуваних небезпек для птахів, спричинених парком вітроенергетичних
установок, необхідно диференціювати небезпеки по різних аспектах і описати їх, по можливості,
повністю. Необхідно визначити негативні впливи, які можуть бути створені парком
вітроенергетичних установок і можуть бути диференційовані у наступному форматі.

1. Впливи, обумовлені будівництвом, на види рослин і тварин, які, згідно із законодавством про
охорону видів, можуть розцінюватися, як значні.

• 1/а – викиди шкідливих речовин під час робіт на будівельному майданчику, наприклад,
будівельною технікою й транспортом (вихлопні гази, витоки, застосування матеріалів, що створюють
загрозу) і пов’язані із цим потенційні небезпеки для розмноження й середовища перебування тварин,
а також місць росту рослин.

• 1/b – Відлякування й витиснення візуальними ефектами, відлякування шумом, наприклад, при
можливих польових і бурових роботах, а також будівельною технікою, транспортом, що працює на
будівельному майданчику, а також перебуванням людей.
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• 1/с – Зайняття території робочими майданчиками і обладнанням, яке працює на будівельному
майданчику, і пов’язане із цим створення можливих перешкод для  шляхів міграцій тварин
під’їзними дорогами і обладнанням, яке працює на будівництві.

• 1/d – Втрата місць розмноження для видів внаслідок зайняття території при підготовці
будівельних робіт.

• 1/е – Втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються, під час будівельних робіт.
2. Впливи, обумовлені обладнанням, на види рослин і тварин що охороняються, які згідно із

законодавством про охорону видів можуть розцінюватися як значні.
• 2/а – Тривалим зайняттям територій і, як наслідок цього, зміною характеристик середовища

перебування й порушенням біотопічних комплексів.
• 2/b – Відлякуванням щогловими вертикальними конструкціями кажанів і видів птахів.
• 2/с – Бар’єрний вплив на мігруючі види птахів і перешкоди для перельоту птахів і кажанів.
3. Впливи, обумовлені виробництвом, на види рослин і тварин, які згідно із законодавством про

охорону видів можуть бути розцінені як значні.
• 3/а – Відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла й емісії шуму.
• 3/b – Відлякування внаслідок додаткового освоєння територій елементів ландшафту, які

раніше не зазнавали впливу.
• 3/с – Турбування або подразнення видів що охороняються та інших видів птахів і кажанів,

внаслідок нічного освітлення.
• 3/d – Зіткнення окремих індивідуумів різних видів птахів і кажанів з вітроенергетичними

установками.
Важливим аспектом оцінки впливу ВЕС на птахів є прогнозування значимості додаткової

смертності. Моделлю, що давала б можливість такої оцінки, є аналіз біологічно безпечного рівня
поглинання (так званого «потенційного біологічного вилучення», PBR). Це є свого роду метод
«зверху вниз», який визначає безпечний рівень додаткової смертності, якого можуть зазнавати
популяції (Уаттс, 2010; Рунґе, Сауер, Авері, Блеквел, та Конефф, 2009).

З урахуванням даної моделі для 89 видів птахів, які у регіональному аспекті зустрічаються як у
межах площадки ВЕС, так і у межах буферних зон та територій ДОУ (до 10 км) з урахуванням
сучасних даних щодо субрегіональної чисельності, були визначені показники потенційного
біологічного вилучення (PBR) – табл. 13.3.

Таблиця 13.3. Показники потенційного біологічного вилучення (PBR) для видів птахів щодо їх
субрегіональної чисельності.

№ Birds a s f Nmin,
ос. PBR, ос.

1 Podiceps cristatus 2 0,8 0,5 500 33,8
2 Pelecanus onocrotalus 3 0,85 0,5 50 2,2
3 Phalacrocorax carbo 3 0,88 1 2000 164,0
4 Ardeola ralloides 2 0,7 0,5 0 0,0
5 Egretta alba 2 0,72 0,5 100 7,8
6 Ardea cinerea 2 0,732 0,5 100 7,6
7 Platalea leucorodia 3 0,776 0,5 0 0,0
8 Plegadis falcinellus 3 0,799 0,5 25 1,3
9 Ciconia ciconia 4 0,745 1 15 1,3
10 Rufibrenta ruficollis 3 0,91 0,1 200 1,5
11 Anser anser 3 0,83 1 2500 235,0
12 Anser albifrons 3 0,724 0,5 25000 1406,0
13 Cygnus olor 4 0,85 1 1000 72,7
14 Cygnus cygnus 4 0,801 0,5 500 20,1
15 Tadorna ferruginea 2 0,8 0,5 50 3,4
16 Tadorna tadorna 2 0,886 1 1000 106,0
17 Anas platyrhynchos 1 0,627 1 15000 4580,5
18 Anas strepera 1 0,72 1 250 66,1
19 Anas penelope 1 0,53 0,5 5000 857,0
20 Anas quеrquedula 1 0,589 0,5 10000 1602,7
21 Netta rufina 2 0,69 0,5 0 0,0
22 Aythya ferina 1 0,65 0,1 5000 147,9
23 Aythya nуroca 2 0,69 0,3 10 0,5
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№ Birds a s f Nmin,
ос. PBR, ос.

24 Aythya fuligula 1 0,71 1 5000 1346,3
25 Aythya marila 2 0,48 0,5 5000 495,3
26 Bucephala clangula 2 0,772 1 20 2,9
27 Mergus serrator 2 0,81 1 20 2,6
28 Pandion haliaetus 3 0,85 1 5 0,4
29 Milvus migrans 2 0,63 0,5 0 0,0
30 Circus cyaneus 2 0,81 0,5 250 16,5
31 Circus macrourus 2 0,79 0,3 20 0,8
32 Circus pуgargus 3 0,72 0,5 20 1,1
33 Circus aeruginosus 3 0,74 1 500 55,1
34 Accipiter gentilis 2 0,83 0,5 10 0,6
35 Accipiter nisus 1 0,69 1 50 13,9
36 Buteo lаgopus 2 0,887 1 500 52,8
37 Buteo rufinus 3 0,89 1 10 0,8
38 Buteo buteo 3 0,9 1 1000 76,1
39 Haliaeetus albicilla 5 0,936 1 10 0,5
40 Falco cherrug 1 0,77 0,1 5 0,1
41 Falco peregrinus 2 0,8 1 5 0,7
42 Falco subbuteo 2 0,745 0,5 100 7,5
43 Falco columbarius 1 0,62 1 25 7,7
44 Falco vespertinus 1 0,66 0,3 200 17,5
45 Falco tinnunculus 1 0,69 0,5 500 69,6
46 Grus grus 4 0,9 1 2500 156,3
47 Anthropoides virgo 3 0,9 1 100 7,6
48 Fulica atra 2 0,701 1 15000 2393,0
49 Otis tarda 4 0,7 0,1 20 0,2
50 Vanellus vanellus 1 0,705 0,3 150 12,2
51 Himantopus himantopus 2 0,7 1 200 31,9
52 Recurvirostra avosetta 2 0,78 0,5 200 14,1
53 Calidris ferruginea 2 0,74 0,3 10000 452,1
54 Philomachus pugnax 2 0,524 0,5 25000 2394,7
55 Numenius tenuirostris 2 0,6 0,1 0 0,0
56 Numenius arquata 2 0,736 0,3 20 0,9
57 Numenius phaeopus 2 0,89 0,5 10 0,5
58 Limosa limosa 2 0,94 0,3 10 0,2
59 Glareola pratincola 1 0,733 0,5 25 3,2
60 Larus ichthyaetus 4 0,913 1 10 0,6
61 Larus melanocephalus 3 0,86 0,5 300 13,1
62 Larus ridibundus 4 0,898 0,5 5000 157,4
63 Larus cachinnans 5 0,88 1 1200 68,5
64 Hydroprogne caspia 3 0,9 1 10 0,8
65 Sterna albifrons 3 0,899 0,5 150 5,7
66 Columba oenas 1 0,55 1 10 3,4
67 Streptopelia turtur 1 0,5 0,1 500 17,7
68 Asio flammeus 1 0,72 0,5 5 0,7
69 Otus scops 1 0,65 0,5 25 3,7
70 Caprimulgus europaeus 1 0,7 0,5 10 1,4
71 Apus apus 4 0,808 1 3000 237,9
72 Coracias garrulus 2 0,67 0,5 40 3,3
73 Merops apiaster 1 0,699 1 15000 4114,8
74 Upupa epops 1 0,38 0,5 100 19,7
75 Calandrella rufescens 1 0,53 0,5 50 8,6
76 Alauda arvensis 1 0,513 0,5 2000 348,9
77 Corvus frugilegus 2 0,79 0,5 25000 1723,5
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№ Birds a s f Nmin,
ос. PBR, ос.

78 Sturnus vulgaris 2 0,687 0,5 15000 1218,8
79 Turdus iliacus 1 0,43 0,3 25 2,8

Примітка: a – вік першого року розмноження; s – вірогідність виживання дорослої особини; f –
коефіцієнт захищеності; Nmin – мінімальна оціночна кількість особин у субрегіональній
чисельності; PBR – оцінка потенційного біологічного вилучення.

Видова оцінка впливів на птахів.
Оцінка впливів на птахів з описом приводиться  нижче та надається у під/розділі 1.5.

Лебідь-шипун Cygnus olor.
Лебідь-шипун оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші ризики.

Даний вид є широко розповсюдженим. Він має велику всесвітню популяцію, яка класифікується
чисельністю у 598000-615000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 83400-116000 пар,
що відповідає 167000-231000 зрілим особинам. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і
не є ендемічним. Вид підлягає захисту на ділянках ПЗФ.

На проектній території місця виведення потомства присутні. Відповідно до рекомендацій
Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно сприйнятливий до роботи
вітроелектростанцій. Окрім цього, як показують виконані за методом (PBR) (потенційного
біологічного вилучення) підрахунки (проведеними для регіональної популяції, що налічує мінімум
1000 особин), більше 72,7 особин мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції), щоб
місцева популяція зазнала негативного впливу. Згідно із підрахунками CRM (комплексної системи
керування ризиками) жодна із особин не буде вбита турбінами.

На підставі даних про висоту польоту, невеликої кількості особин на проектній території,
відсутності місць для виведення потомства у межах площадки, розрахунків PBR та CRM не
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.

Лебідь-кликун Cygnus cygnus
Лебідь-кликун оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. Даний вид є широко розповсюдженим. Він має велику всесвітню популяцію, яка
оцінюється у > 1800000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 259000-427000 зрілих
особин. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним. Вид підлягає захисту y
межах територій ПЗФ.

На території ДОУ та регіональної території у 20 км виведення потомства відсутні. Як
показують виконані за цим методом підрахунки PBR (проведеними для місцевої популяції, що
налічує 500 особин за даними ВОТ), більше 20,1 особини мали б бути вбиті щороку (за умови їх
малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй
маловірогідним.

На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час
фази будівництва та експлуатації.

Гуска сіра Anser anser
Гуска сіра оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші побоювання.

Даний вид є широко розповсюдженим. Він має велику всесвітню популяцію, яка оцінюється у
1000000-1100000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 259000-427000 зрілих особин.
Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним. Вид підлягає захисту y межах
територій ПЗФ.

Під час спостережень в 2016 та 2017 рр. жодного індивідууму не було зареєстровано.
Незважаючи на відсутність цього виду, в проектній зоні були проведенні підрахунки PBR. Як
показують виконані за цим методом підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що налічує
мінімум 2500 особин за регіональними даними), більше 235 особин мали б бути вбиті щороку (за
умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй
маловірогідним.

На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час
фази будівництва та експлуатації.

Гуска білолоба Anser albifrons
Гуска білолоба оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. Даний вид є широко розповсюдженим. Він має велику всесвітню популяцію, яка
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оцінюється у 3100000-3200000 особин. Європейська популяція оцінюється у 518000-620000 зрілих
особин1. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним. Вид підлягає захисту
на регіональній території.

На території ДОУ місця виведення потомства відсутні. Як показують виконані за методом
(PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що налічує 25000 – регіональна територія),
більше 1406 особин мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для того, щоб
місцева популяція зазнала негативного впливу. Згідно із підрахунками CRM жодна із особин не буде
вбита турбінами.

На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час
фази будівництва та експлуатації.

Чернь морська Aythya marila
Чернь морська оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. В Червоній книзі України цей вид віднесений до уразливого. Даний вид має
надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція класифікується чисельністю у 4920000-
5130000. В Європі популяція здатних до відтворення птахів оцінюється у 134000-178000 пар, що
відповідає 269000-355000 зрілим особинам2. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є
ендемічним.

На проектній території місця виведення потомства відсутні. Цей вид наявний на регіональній
території під час міграції та у зимовий період. Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки
(проведеними для місцевої популяції, що налічує 5000 особин за даними регіональної території),
більше 495,3 особин мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для того, щоб
місцева популяція зазнала негативного впливу. Згідно із підрахунками CRM жодна із особин не буде
вбита турбінами.

На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу проектної території
на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.

Крижень Anas platyrhynchos
Крижень оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші побоювання. Цей

вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція налічує більше 19000000
особин. Європейська популяція виду оцінюється у 2850000-4610000 пар, що відповідає 5700000-
9220000 зрілим особинам3. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним.

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що
налічує мінімум 15000 особин за даними регіональної території), більш 4580,5 особин мали б бути
вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву
популяцію, що є украй маловірогідним.

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.

Пірникоза велика Podiceps cristatus
Пірникоза велика оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція
характеризується чисельністю у 915000-1400000 особин («Міжнародні водно-болотні угіддя», 2015
р.). Європейська популяція виду оцінюється у 330 000-498 000 пар, що відповідає 660000-997000
зрілим особинам4. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним.

Всі представники виду, що розглядаються, спостерігалися за межами запланованої під
вітроелектростанцію території. Як показують виконані за методом (PBR)5 підрахунки (проведеними
для місцевої популяції, що налічує 500 особин за даними регіональної території), більше 33,8 особин
мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на
місцеву популяцію, що є украй маловірогідним.

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.

1 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/greylag-goose-anser-anser/text
2 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22680398
3 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/mallard-anas-platyrhynchos/text
4 http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22696602
5 http://www.bioone.org/doi/abs/10.5253/078.097.0307
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Чапля сіра Ardea cinerea
Чапля сіра оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші побоювання.

Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція класифікується
чисельністю у 790000-3700000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 223000-391000 пар,
що відповідає 447000-782000 зрілим особинам. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і
не є ендемічним.

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що
налічує 100 особин за даними регіональної території), більш 7,6 особин мали б бути вбиті щороку (за
умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй
маловірогідним.

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.

Чепура велика Ardea alba
Чепура велика оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Європейська популяція чепури
великої оцінюється у 20700-34900 пар, що відповідає 41500-69900 зрілим особинам.6 Отже цей вид не
має обмежений ареал проживання і не є ендемічним.

На підставі спостережень, які проводилися під час моніторингу у 2017-2018 рр., цей вид
постійно знаходився за межами майданчику з незначною чисельністю. У 2017-2018 рр. жодної
особини не було знайдено на проектній території. Окрім цього, як показують виконані за методом
(PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що налічує 100 особин за даними
регіональної території), більш 7,8 особин мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної
ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй маловірогідним.

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.

Баклан великий Phalacrocorax carbo
Баклан великий оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція
характеризується у 1400000-2100000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 401000-
512000 пар, що відповідає 803000-1020000 зрілим особинам7. Отже цей вид не має обмежений ареал
проживання і не є ендемічним.

На майданчику ВЕС умови для виведення потомства цього виду відсутні. Цей вид постійно
обліковувався за межами майданчику ВЕС. Окрім цього, як показують виконані за методом (PBR)
підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що налічує 2000 особин за даними регіональної
території), більш164,0 особин мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для
значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй маловірогідним.

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.

Чоботар Recurvirostra avosetta
Чоботар оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші побоювання. Цей

вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція характеризується чисельністю
у 280000-470000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 58400-74300 пар, що відповідає
117000-149000 зрілим особинам. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є
ендемічним.

На підставі спостережень, які проводилися під час попереднього моніторингу, цей вид постійно
знаходився за межами майданчику ВЕС. У 2017-2018 рр. жодної особини не було знайдено на
проектній території. Окрім цього, як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними
для місцевої популяції, що налічує 50-200 особин за даними регіональної території), від 5 до 14,1
особини мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного
впливу на місцеву популяцію, що є украй маловірогідним.

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.

6 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/great-white-egret-ardea-alba
7 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/great-cormorant-phalacrocorax-carbo/text
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Лунь очеретяний Circus aeruginosus
Лунь очеретяний оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція - 415000-
765000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 199000- 367000 зрілих особин. Отже цей
вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним.

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що
налічує 500 особин за даними регіональної території), більш 55,1 особина мали б бути вбиті щороку
(за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є
украй маловірогідним.

Згідно із підрахунками CRM жодна із особин не буде вбита турбінами. На підставі наведеної
вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та
експлуатації.

Лунь польовий Circus cyaneus
Лунь польовий оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. В Червоній книзі України цей вид класифікується як уразливий. Даний вид має
надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція класифікується у 176000-321000
особин. Європейська популяція виду оцінюється у 60000-109000 зрілих особин. Отже цей вид не має
обмежений ареал проживання і не є ендемічним.

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що
налічує 250 особин за даними регіональної території), більш 16,5 особин мали б бути вбиті щороку
(за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є
украй маловірогідним. Згідно із підрахунками CRM раз на 100 років 1 особину буде вбито турбінами.
На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час фази
будівництва та експлуатації.

Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla
Орлан-білохвіст оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. У Червоній книзі України цей вид оцінюється як рідкісний. Цей вид має надзвичайно
великий ареал проживання. Всесвітня популяція класифікується у 24200-49000 особин. Європейська
популяція виду оцінюється у 17900-24500 зрілих особин. Отже цей вид не має обмежений ареал
проживання і не є ендемічним.

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що
налічує 10 особин за даними регіональної території), більш 0,5 особин мали б бути вбиті щороку (за
умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй
маловірогідним.

Можливість кормової міграції цих птахів до території вітроелектростанції вкрай низька через
незадовільний стан кормової бази для хижих птахів. Під час фази будівництва та експлуатації
негативний вплив вітрової електростанції буде характеризуватися як низький.

Канюк степовий Buteo rufinus
Канюк степовий оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. У Червоній книзі України цей вид оцінюється як рідкісний. Цей вид має надзвичайно
великий ареал проживання. Всесвітня популяція налічує 139000-226000 особин. Європейська
популяція виду оцінюється у 23700-38400 зрілих особин. Отже цей вид не має обмежений ареал
проживання і не є ендемічним.

Даний вид було зафіксовано на території площадки ВЕС та прилеглих територіях з одиночною
чисельністю. Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої
популяції, що налічує 10 особин за даними регіональної території), більш 0,8 особин мали б бути
вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву
популяцію, що є украй маловірогідним. Згідно із підрахунками CRM жодна із особин не буде вбита
турбінами. На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під
час фази будівництва та експлуатації.

Кібчик Falco vespertinus
Кібчик оцінюється МСОП та МСОП Європи як близький до ураження вид. Всесвітня популяція

оцінюється у 300000-800000 особин із 30000-64000 парами в Європі. Отже цей вид не має
обмеженого ареалу проживання і не є ендемічним.

Даний вид було зафіксовано на території площадки ВЕС та прилеглих територіях з незначною
чисельністю. В період гніздування щільність виду складає 0,028 особин/км2).

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що
налічує 200 особин за даними регіональної території), більш 17,85 особин мали б бути вбиті щороку
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(за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є
украй маловірогідним. Згідно із підрахунками CRM жодна із особин не буде вбита турбінами. На
підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час фази
будівництва та експлуатації.

Журавель сірий Grus grus
Журавель сірий оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. У Червоній книзі України цей вид оцінюється як рідкісний. Даний вид має надзвичайно
великий ареал проживання. Всесвітня популяція – 491000-503000 особин. Європейська популяція
виду оцінюється у 225000-370000 зрілих особин. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і
не є ендемічним. Є транзитним мігрантом на регіональній території. Вид обліковується в періоди
міграцій восени та навесні. Міграційні скупчення та зупинки у межах проектної території відсутні.

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для міграційної місцевої
популяції, що налічує 2500 особин за даними регіональної території), більш 156,3 особин мали б бути
вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву
популяцію, що є украй маловірогідним.

Мартин жовтоногий Larus cachinnans
Мартин жовтоногий оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші

побоювання. Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Світова популяція невідома через
нещодавні розщеплення такснонів. Європейська популяція оцінюється у 54100-87500 пар, що
відповідає 108000-175000 зрілим особинам8 . Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не
є ендемічним. На підставі спостережень, які проводилися під час попереднього моніторингу, цей вид
постійно знаходився за межами майданчику. На проектній території було зустрічається одиничними
особинами, на ділянках поблизу узбережжя Дністровського лиману.

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що
налічує 1200 особин за даними регіональної території), більш 68,5 особин мали б бути вбиті щороку
(за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є
украй маловірогідним.

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. Згідно із Додатком 1 приблизно одну особину
протягом 1 року буде вбито під час стадії експлуатації вітроелектростанції, що дорівнює 0,0068 –
0,0049% від популяції регіональної території. Отже ризик істотного впливу проекту на мартина
жовтоногого низький.

Потенційні оцінки впливів на гніздовий орнітокомплекс проектної території
Дністровської ВЕС.

Оскільки потенційні оцінки впливу на сезонні та трансконтинентальні міграції розглядається у
відповідних розділах, тому у цьому підрозділі ми наведемо потенційні оцінки впливу на гніздові
комплекси у межах площадки ВЕС.

В межах площадки Дністровської ВЕС існує лише два типи біотопів: сільськогосподарські
угіддя та лісосмуги. В буферних зонах – населені пункти (урболандшафти).

Гніздовий орнітокомплекс в межах площадки ВЕС характеризується низькою чисельністю і
видовим різноманіттям. При цьому, всі види птахів, які входять до його складу на даних територіях,
характеризуються тим, що їх кормові ділянки збігаються з гніздовими територіями, або ж знаходяться
у безпосередній близькості до них.

Чисельність та щільність гніздування птахів штучних лісонасаджень дуже низька як на
площадці ВЕС, так і у межах буферних зон. Практично для всіх видів цієї групи біотопів вплив ВЕС
можна характеризувати як низький, оскільки їм не характерні значні за відстанню кормові міграції.
Виключення становить тільки грак, який здійснює значні кормові переміщення.

Сукупний аналіз орнітологічної ситуації в гніздовий період в межах площадки ВЕС, в буферних
зонах та на прилеглих територіях, дав змогу виявити наступні її основні особливості. Видовий склад
птахів, що гніздяться на досліджуваній території, за ознакою взаємного розміщення гніздової і
кормової території поділяється на три групи:

а) гніздова і кормова територія співпадають – таких видів переважна більшість;

8 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/caspian-gull-larus-cachinnans/text
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б) кормова територія може в більшій чи меншій мірі бути просторово розділеною (деякі птахи
деревно-чагарникового комплексу);

в) кормова територія знаходиться поза гніздовою (іноді навіть віддалена на декілька кілометрів)
– мартин жовтоногий (Larus cachinnans).

При цьому, у межах площадки ВЕС та буферних зонах в період гніздування зустрічаються
переважно види, які належать до перших двох груп, через особливості їх територіальної поведінки
під час гніздування та незначної їх чисельності. Види птахів, які належать до третьої групи,
гніздяться переважно на досить віддалених від площадок ВЕС ділянках. Зальоти птахів цієї групи на
територію ВЕС існують, але вони характеризуються незначною частотою та низькими показниками
чисельності. Крім того, висоти їх переміщення на кормових міграціях не перевищують 25 м, а частіше
вони використовують висоти до15 м.

В цілому, з огляду на видовий склад гніздових орнітокомплексів, їх біотопічний розподіл,
біологічні і поведінкові особливості кожного із видів птахів, можна зробити висновок, що
будівництво і експлуатація Дністровської ВЕС не несе загрози для зазначеного орнітокомплексу і
вплив характеризується як дуже низький.

Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією площадки Дністровської
ВЕС під час гніздування у 2018 році.

1. Впливи, обумовлені будівництвом.
Під час будівництва вітроагрегатів негативні впливи можуть бути обумовлені наступними

чинниками:
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть

перевищувати припустимі норми через незначну кількість техніки та обладнання, а також відсутність
стаціонарних джерел забруднення. Негативний вплив на птахів, що гніздяться відсутній.

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Перебування в межах площадки техніки
та людей, а також шум, який вони спричиняють може мати незначний негативний вплив на птахів,
якщо ця діяльність здійснюється в межах гніздових ділянок, або поблизу них. Це, насамперед
актуально для жайворонків та птахів лісосмуг (сорока – Pica pica, боривітер – Falco tinnunculus). Дія
цього фактору знижується через наявність альтернативних місць гніздування не тільки у межах
площадки ВЕС, а і за її межами (навіть більш придатних, ніж на території ВЕС), що дає можливість
птахам обирати безпечні території. Таким чином, негативний вплив цього фактору може бути
оцінений як дуже низький.

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри
площадки ВЕС не значні, тому інфраструктура при будівництві ВЕС за масштабами має локальний
характер і характеризується коротким періодом технологічних робіт. Не дивлячись на відносно
значну кількість ВЕУ, їх щільність, як і розміщення робочих майданчиків та обладнання
характеризується низькими показниками, тому вони не перешкоджатимуть кормовим міграціям
птахів та розміщенню гнізд. Даний негативний вплив в період будівництва на птахів оцінюється як
низький, а в період експлуатації ВЕС він відсутній.

1d – втрата місць розмноження. Для видів птахів, що гніздяться в межах площадки ВЕС,
втрата місць розмноження не є суттєвою. Незначний видовий склад та їх низька чисельність дасть
можливість без перешкод обирати місця гніздування у межах площадки ВЕС. Приблизний процент
зайнятості обладнанням буде невеликим. Незначна втрата місць гніздування через будівництво ВЕС,
носитиме не суцільний, а вкрай мозаїчний характер, залишаючи більшу частину території ВЕС для
вільного вибору місць для гніздування. Крім того, більшість облікованих на гніздуванні видів є
звичайними та широко поширеними в регіоні. Негативний вплив даного фактору оцінюється як
низький.

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. У 2018 році в межах площадки
Дністровської ВЕС гніздування було доведено тільки для 1 рідкісного виду птахів – совки Otus scops,
але чисельність її гнізд була незначною (1 гніздо). Гніздові пари на прилеглих територіях на
узбережжі Дністровського лиману зареєстровані тільки для сиворакш. Можливість втрати окремих
видів, що охороняються, яка обумовлена будівництвом ВЕС, вкрай низька, а для коловодних птахів
цієї загрози не існує. Негативний вплив оцінюється, як низький.

2. Впливи, обумовлені обладнанням.
2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія

проектованої ВЕС представлена виключно антропогенними типами біотопів (с/г угіддя, лісосмуги),
то створення інфраструктури площадки ВЕС не є загрозливим для гніздування птахів та кормових
переміщень. Техніка та персонал, які певний проміжок часу працюватимуть на будівництві,
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створюють несуттєве антропогенне навантаження на птахів та їх місця гніздування. Значних змін у
домінуючих гніздових біотопах (лісосмуги) не планується завдяки планувальної структурі
розміщення ВЕС. Вплив оцінюється як незначний.

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для птахів, що гніздяться,
вертикальні конструкції є сигналом для вибору іншого місця для гніздування, а велика площа
вітропарку дозволяє зробити це без перешкод. Спеціальні спостереження не виявили негативного
впливу на птахів як з боку вертикальних конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні
дроти). Негативний вплив на птахів в гніздовий період низький.

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. В гніздовий період, коли не стоїть завдання
подолати великі відстані і птахи переходять в стан підвищеної обережності, висоти перельотів стають
меншими і характеризуються інтервалом до 15 м. Видовий склад птахів, які в гніздовий період
розмножуються в межах площадок ВЕС або відвідують його для годування, є меншим, аніж під час
міграцій. Проектована відстань між агрегатами (500-800 м і більше) достатня для того, щоб не
створювати лінійних бар’єрів. Місцеві птахи швидко звикають до існуючих конструкцій, тому
негативний вплив на них низький, а для більшості видів, що гніздяться, він відсутній.

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку.
3а – відлякування внаслідок руху ротора, миготіння тіней, відблисків світла. Технічні

характеристики вітроагрегатів створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які
летять на висотах 50-170 м. Аналіз досліджень в період гніздування птахів показує, що цей висотний
інтервал у межах площадки ВЕС птахи не використовують. За нашими спостереженнями на вже
працюючій ВЕС, не виявлено впливу цього фактору на гніздові комплекси птахів. Таким чином,
негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюються як низькі,
а для більшості птахів, які перебувають на гніздуванні і кормових територіях площадки ВЕС, вони
відсутні.

3b – додаткове освоєння територій. Оскільки при будівництві ВЕС не відбудеться значних
змін домінуючих ландшафтів, то гніздова ємність біотопів не зміниться. Зменшення чи збільшення
кількості птахів в період гніздування значною мірою залежить від популяційних хвиль і
антропогенного фактору з боку постійних сільськогосподарських робіт протягом року, які в декілька
раз перевищують ступінь впливу по відношенню до ВЕС.

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. В гніздовий період активність птахів в нічні
часи припиняється. Спостереженнями за гніздами птахів поблизу будівель, які освітлюються, не
виявили негативної дії світла на успішність розмноження. Негативний вплив від турбування птахів в
межах ВЕС внаслідок нічного освітлення відсутній.

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за
поведінкою птахів поблизу високовольтної лінії електричних мереж, констатуємо безперешкодне їх
пересування через цей суцільний лінійний бар’єр. Спеціальні дослідження на території вже
побудованих ВЕС також говорять про те, що для більшості птахів працюючий вітроагрегат не є
перешкодою. Негативний вплив низький.

Впливи, обумовлені ризиком зменшення чисельності популяцій птахів.
Аналіз чисельності птахів, види яких можуть відчувати на собі негативний вплив від ВЕС,

показує, що територія площадок не є місцями їх основних поселень. Практично всі обліковані види є
масовими і широко розповсюдженими. Гніздові ділянки знаходяться не лише на території ВЕС, але й
за її межами (на прилеглих територіях).

Показники чисельності птахів, що гніздяться на проектній території по відношенню до
Європейської популяції облікованих видів дають можливість стверджувати, що майже для всіх видів,
їх процент не перевищує 1,0%. Більш детальний аналіз показує, що їх частка від Європейської
популяції складає 0,00... – 0,002%.

Виходячи з аналізу отриманих даних констатуємо, що в період гніздування вплив ВЕС на
птахів відсутній з точки зору загрози для чисельності їх популяцій. Негативні впливи, які можуть
скоротити чисельність популяцій птахів, відсутні.

Системно аналізуючи інформацію щодо чисельності, поведінки, особливостей живлення,
аспектів гніздової біології, вплив ВЕС на птахів, які перебували у межах площадки ВЕС у 2018 році в
період гніздування характеризується як низький.

В гніздовий період, коли не стоїть завдання подолати великі відстані і птахи переходять в стан
підвищеної обережності, висоти перельотів стають меншими і характеризуються інтервалом до 15 м.
Видовий склад птахів, які в гніздовий період розмножуються в межах площадки ВЕС або відвідують
її для годування, є меншим, аніж під час міграцій. Відстані між агрегатами (500-800 м і більше) буде
достатньо для того, щоб не створювати лінійних бар’єрів. Місцеві птахи швидко звикають до
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існуючих конструкцій, тому негативний вплив на них низький, а для більшості видів, що гніздяться,
він відсутній. Крім того, низька щільність гніздування птахів, незначний видовий склад дасть
можливість без перешкод обирати місця гніздування на вже побудованій площадці ВЕС. Незначна
втрата місць гніздування, через будівництво ВЕС, носитиме не суцільний, а мозаїчний характер,
залишаючи більшу частину території ВЕС для вільного вибору місць для гніздування. Більшість
облікованих на гніздуванні видів є звичайними та широко поширеними в регіоні, з високою їх
чисельністю. Негативний вплив даного фактору оцінюється як низький.

Характеристика впливів будівництва та експлуатації площадки ВЕС на кажанів.

Оцінка впливів на кажанів з описом приводиться у підрозділі 12.7 стосовно наступних видів:
- Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817;
- Вухань звичайний Plecotus auritus Linnaeus, 1758;
- Вухань австрійський Plecotus austriacus Fischer, 1829;
- Вечірниця мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817;
- Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780;
- Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774;
- Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817;
- Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839;
- Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774;
- Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825;
- Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825;
- Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758;
- Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774;
- Гіпсуг гірський Hypsugo savii Bonaparte, 1837.
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РОЗДІЛ 14 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА СТРУКТУРНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ В МЕЖАХ
ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ

14.1 Концептуальні підходи

Формування системи моніторингу, оцінки та прогнозу стану біорізноманіття на територіях
вітрових електростанцій у межах Азово-Чорноморського регіону вкрай важлива. Це пов’язано із
наявністю на Азово-Чорноморському узбережжі України природних територій, які є не тільки
резервуарами унікального біорізноманіття, але й підтримують численні популяції мігруючих птахів в
масштабах Євразії та унікальні степові рослинні угруповання. Цей факт накладає суттєві обов’язки
відносно визначення якісних оцінок комплексних змін у контрольованих екосистемах, охорони,
моніторингу та управління компонентами природних комплексів як на природних, так і на
техногенних територіях.

Головним завданням проведення робіт з моніторингу ландшафтного та біологічного
різноманіття є створення комплексної системи досліджень, узгодженої у просторі і часі з єдиним
форматом системи моніторингових змін, що базується на природних територіальних одиницях
(екосистеми, ландшафтно-біотопічні угруповання, трансформовані території) різного рангу та рівнях
природних комплексів рослин і тварин. Стан різноманіття є одним з головних індикаторів, який
забезпечує об’єктивну оцінку та напрями змін у природних комплексах.

При подальшому впроваджені моніторингових робіт на технологічних площадках ВЕС
необхідно розробити комплексні моніторингові програми (комплекс домінуючих природних
компонентів) та спеціальні – видові (окремо рослинність, амфібії та плазуни, орнітологічні
комплекси, рукокрилі), які будуть основою для проведення моніторингу на площадках. З
урахуванням географічного розміщення, топоніміки територій, ландшафтно-біотопічних
характеристик, близькості або віддаленості територій ПЗФ, стану біорізноманіття за рішенням
дирекцій ВЕС визначаються пріоритети з впровадження першочергових моніторингових програм.

На даний час Науковим центром «Біорізноманіття» МДПУ, Науково-дослідним інститутом
біорізноманіття наземних та водних екосистем України МДПУ, громадською екологічною
організацією «Лагуна» у межах Азово-Чорноморського екологічного коридору проводяться
моніторингові роботи, які дають можливість впровадити новітні науково-практичні розробки з оцінки
впливів будівництва і експлуатації ВЕС на природні компоненти. Вони включають наступні авторські
розробки:

- методики розрахунку ступеня впливу та схеми формування прогностичної оцінки впливу
будівництва і експлуатації ВЕС на сезонні комплекси птахів та міграції з урахуванням особливостей
екологічної характеристики площадки та буферних зон, ландшафтної структури, фаз життєвих циклів
птахів, сезонних особливостей їх поведінки «Method-prognosis-Birds» (авторське свідоцтво);

- математична модель з програмним забезпеченням і комп’ютерним моделюванням оцінки
впливу ВЕС на природні компоненти та комплекси на основі Веб-додатку «WebBirds» (авторське
свідоцтво);

- комплексна орнітологічна моніторингова програма, яка адаптована до площадок ВЕС;
- пілотна комплексна моніторингова програма природних компонентів, яка адаптована до

площадок ВЕС.
Моніторингові роботи, які вже проводить Виконавець, дають можливість (за результатами

досліджень) впровадження новітніх науково-практичних розробок, які своєю багатофакторністю
перевищують аналоги в інших країнах.

Це дає можливість розробки нового напряму комплексних дій, які забезпечують з одного боку
виконання державного замовлення з розвитку вітроенергетики, а з другого – спрямовані на
збереження природних комплексів та забезпечення мінімального впливу ВЕС шляхом організації та
проведення моніторингу на площадках ВЕС з відповідною розробкою заходів менеджменту
природних комплексів та мінімізації впливу площадок ВЕС. Ключовою технологічною основою є
розробка мобільного WEB-додатку на основі серверного накопичення моніторингових даних з метою
удосконалення та оперативності у технологічній ланцюзі: «польові дослідження – створення баз
даних – комп’ютерна обробка моніторингових даних». А розробка математичної моделі з
програмним забезпеченням і комп’ютерним моделюванням оцінки впливу ВЕС на основі
моніторингу сезонних орнітологічних та інших природних комплексів дасть можливість
представлення об’єктивної експертної оцінки для подальшої розробки менеджмент-планів та
механізмів мінімізації антропогенних впливів на природні компоненти.

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 площадок ВЕС, є обов’язковим.



273

14.2 Структурні підходи до організації та проведення моніторингу природних
комплексів в межах площадки ВЕС

Структура комплексної моніторингової програма, що пропонується, є спеціалізованою
моніторинговою програмою, яка пов’язана з завданнями оцінки впливу площадок ВЕС на сезонні
природні комплекси та їх менеджмент. Ця програма відлічаться від базових моніторингових програм
за кількістю моніторингових параметрів та об’єму, періодичністю їх формування та переліку заходів
з менеджменту. Представлені матеріали у даному підрозділі формують тільки структурні підходи до
організації та проведення моніторингу. Сама програма буде створена після прийняття рішення про її
впровадження та вимогами Замовника. Більш детальніше розглядається структура проведення
моніторингу сезонних орнітокомплексів. Методики проведення моніторингових робіт з рослинності
та рослинних угруповань, рукокрилих наводяться у приблизному форматі.

Головним завданням проведення робіт з моніторингу є об’єднання трьох блоків досліджень, які
б були пов’язані між собою відповідною логістикою та акумулювали на кінцевому етапі узагальнену
інформацію для її використання не тільки для розвитку економіки, але і для дотримання
природоохоронного законодавства. Це дає можливість концептуально та практично об’єднати три
наступні головні блоки (етапи досліджень):

- оцінка стану біорізноманіття на проектній стадії будівництва;
- проведення моніторингу в періоди експлуатації вітрових електростанцій;
- формування даних моніторингу з біорізноманіття в автоматизованій системі моніторингу на
регіональних рівнях.

Рівні проведення моніторингу природних комплексів у межах проектних територій ВЕС.
Визначаються три рівні моніторингу природних комплексів:
A – базовий моніторинг;
B – поглиблений моніторинг;
C – спеціальний моніторинг (створення моделей впливу ВЕС на сезонні комплекси птахів).

A – БАЗОВИЙ МОНІТОРИНГ.

Структурні підходи до організації та проведення моніторингу.
Включають 3 етапи.
Перший етап. Визначення завдань, створення схеми впровадження моніторингу.
Другий етап.  Включає наступні дії:
- визначення термінів та етапів проведення моніторингових досліджень;
- визначення переліку моніторингових параметрів;
- визначення переліку моніторингових територій з відповідними координатними параметрами;
- визначення базових методик щодо проведення моніторингових досліджень;
- створення картографічних матеріалів на ГІС основі та програмі АВТОКАД, KML файлів;
- створення автоматизованої системи формування баз даних, структури файлів  та їх

управління;
- визначення формату передачі моніторингової інформації Замовнику.
Третій етап. Проведення моніторингу та оформлення їх результатів для розробки заходів з

менеджменту та оцінки впливів будівництва і експлуатації ВЕС на природні компоненти.

Терміни проведення моніторингових досліджень.
У даному аспекті слід розрізняти періодичність та тривалість обліків у межах року та

тривалість моніторингових робіт по рокам.
Періодичність та тривалість обліків у межах року. Терміни проведення досліджень пов’язані з

періодами активності  природних компонентів (табл. 14.1), які більш характерні для Азово-
Чорноморського екологічного коридору.

Птахи. Моніторинг птахів розрахований на довготривалий період і включає як технологічні
періоди створення інфраструктури і будівництво площадок ВЕС так і період функціонування ВЕС
(від 3 до 5 років).

Сезонна активність птахів у даному регіоні складає 11 місяців і включає періоди гніздування,
міграцій навесні та восени, зимівлі. Загалом пропонується 11 виїздів на протязі року. При визначені
термінів та періодів досліджень ми виходимо з можливості отримання максимального числа
моніторингових показників, які характеризують конкретний період року і функціонально пов’язані з
площадками ВЕС.
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Таблиця 14.1. Періоди активності та структура обліків

№ Об’єкти 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 Птахи з(1) з(1) мв(2) мв(1)
гн(1) гн(1) гн(1) ск(1) мо(1) мо(2) мо(1) з(1)

2 Рослинність (1) (1) (1)
3 Амфібії (1) (1) (1)
4 Плазуни (1) (1) (1)
5 Рукокрилі м(1) р(1) р(1) м(1) м(1) м(1)

Примітка: Птахи; з – зимівля, мв – весняна міграція, гн – гніздування, ск – скупчення восени, мо –
міграції восени, (1-2) –кількість моніторингових виїздів. Кажани; м – міграції, р – період
розмноження

Конкретні терміни проведення обстежень у межах року визначені на основі багаторічних робіт
на даних територіях.

Весняна міграція. Проведення робіт у даний період приходиться на першу і третю декади
березня, першу декаду квітня. Додатковий облік приходиться на березень, або квітень. В залежності
від погодних характеристик конкретного року терміни обстеження можуть бути змінені у межах
березня-квітня місяців шляхом прийняття оперативних рішень. Додатковий облік приходиться на
березень, або квітень.

Гніздування. Перший гніздовий облік відповідає періоду 25-28.04, а другий – 25.05-28.05.При
необхідності проводиться і третій гніздовий облік (05-15.06). При таких термінах проведення обліків
інформація буде включати дані щодо ранніх та пізно гніздуючих птахів.

Скупчення восени. Дані обліки необхідно проводити у першу декаду серпня. Це дає можливість
порівнювати обліки з даними за попередні роки. Крім того у другу-третю декади серпня починається
полювання і орнітологічний стан територій буде значно змінений.

Міграція восени. Обліки охоплюють другу декаду вересня, першу і другу декади жовтня і
першу декаду листопада. Два додаткових обліків приходяться на жовтень листопад. Допускається
корегування термінів обліків відповідно до погодних умов та стану міграційних хвиль.

Зимівля. Терміни проведення обліків на період зимівель розподіляються наступним чином.
Стан сформованих зимівель – друга декада січня. Період розпаду зимівель – друга декада лютого.
Дані терміни також визначені за результатами багаторічних досліджень.

Рослинність. Моніторинг рослинних угрупувань переважно розрахований на технологічні
періоди створення інфраструктури і будівництво площадок ВЕС. Включає три терміни обстеження з
трьома періодами польових робіт (квітень, травень, вересень), які дають можливість оцінити стан
рослинності з різними стадіями вегетації. Моніторинг площадок ВЕС після їх введення в експлуатації
може бути проведений у стислому форматі для визначення стану рослинних угрупувань (2-3 роки).

Амфібії та плазуни. Моніторинг цих груп тварин також  переважно розрахований на
технологічні періоди створення інфраструктури і будівництво площадок ВЕС (2-3 роки). Включає
чотири терміни обстеження з чотирма періодами польових робіт(квітень, травень, червень), які дають
можливість оцінити їх розповсюдження, стан чисельності відповідно від стадій їх репродуктивних
циклів. Моніторинг площадок ВЕС після їх введення в експлуатації може бути проведений у
стислому форматі для виявлення наслідків у розповсюджені та чисельності амфібій та плазунів.

Рукокрилі. Моніторинг кажанів розрахований на довготривалий період і включає як
технологічні періоди створення інфраструктури і будівництво площадок ВЕС так і період
функціонування ВЕС (3-4 роки). В зв’язку з тим, що за нашими дослідженнями та ретроспективними
даними, території площадок ВЕС та буферних зон не являються місцями підвищених зон
різноманіття високої чисельності кажанів, включаючи як їх місця у період репродуктивних циклів,
так і міграцій. Пропонується 6 виїздів і ще 2 резервуються на міграційні періоди. Обліки що
резервуються, приходяться на весняну міграцію – один, і один – на міграцію восени. Але при
проведенні спеціальних моніторингових досліджень слід планувати до 10 виїздів на рік.

Моніторингові території.
При обговоренні даного підрозділу слід виходити з того, що більшість регіональних територій

у межах Азово-Чорноморського екологічного коридору характеризуються відносно високою
вивченістю на протязі останніх років. При визначенні моніторингових територій, на наш погляд, слід
враховувати наступні моменти:
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- площадки ВЕС повинні включати комплексні моніторингові ділянки  на природних
територіях (для оцінки стану гніздуючих птахів, рослинності, амфібій та плазунів), спеціалізовані
моніторингові ділянки (для окремої оцінки гніздуючих птахів, рослинності, амфібій та плазунів,
кажанів). На сільськогосподарських угіддях (для оцінки використання птахами, кажанами як
кормових територій). Безпосередньо на ділянках розміщення ВЕС (для оцінки можливої загибелі
птахів та кажанів);

- у межах буферних зон повинні також знаходитися комплексні та спеціалізовані моніторингові
ділянки, які відображають структуру домінуючих ландшафтно-біотопічних  комплексів (для оцінки
стану гніздуючих птахів, кормової активності рукокрилих), а також моніторингові трансекти (для
визначення кормової та міграційної активності кажанів у різні сезони року);

- кількість моніторингових ділянок визначається при розробці моніторингової програми і
погоджується із Замовником. Але їх кількість не повинна перевищувати можливість їх обстеження у
межах 1-2 діб. При визначені моніторингових ділянок слід включати й ті, на яких проводилися
багаторічні дослідження і проводилися обліки в період виконання проекту з підготовки наукового
обґрунтування.

Основні задачі моніторингових досліджень.
Орнітологічний моніторинг. Включає періоди гніздування (Г), міграцій (навесні та восени,

післягніздових скупчень) – М, зимівлі (З). Дані позначення будуть використовуватися при
подальшому створенні картографічних та табличних матеріалів.

Г. Гніздування.

Загальна схема оформлення моніторингових робіт включає у даному періоді включає чотири
блоки (1-4) з відповідним переліком завдань.

1. Характеристика та уточнення видового складу птахів що гніздяться.
1.1. Складання видових списків по відношенню до:
- основних типам гніздових біотопів;
- рідкісних видів національного законодавства;
- рідкісних видів міжнародних конвенцій та списків видів, що охороняються;
- визначених вразливих видів птахів, які мають різну ступінь впливу з боку ВЕС.
2. Ландшафтно-біотопічна характеристика місць гніздування.
2.1. Картографічна характеристика біотопічного різноманіття.
2.2. Визначення площ, які використовуються птахами як місця гніздування.
2.3. Визначення факторів впливу на стан ландшафтно-біотопічних комплексів.
3. Розподіл та чисельність птахів що гніздяться.
3.1. Картографічна характеристика розміщення гніздових комплексів.
3.2. Визначення рівня стабільності і «комфортності» гніздових поселень.
3.3. Визначення факторів впливу на чисельність та розподіл птахів, включаючи і можливий

вплив з боку ВЕС.
4. Трофічні міграції.
4.1. Розміщення і характеристика кормових ділянок та визначення трофічних груп птахів.
4.2. Трофічні міграції та її сезонна динаміка, складання картографічних матеріалів для дальніх

мігрантів та загрозливих видів.
4.3. Визначення факторів впливу на кормову поведінку та трофічні міграції у межах площадок

ВЕС та буферних зон(1-2 км), включаючи і можливий вплив з боку ВЕС.

М. Міграції та післягніздові скупчення.

Загальна схема  представлення моніторингових робіт з сезонного розміщення птахів включає
2 періоди на протязі  року з відповідним переліком завдань.

Весна (Мв).
а) Динаміка прильоту, міграції та формування міграційних скупчень:
- хронологічні зміни чисельності і видового складу;
- видовий склад міграційних хвиль, домінуючи і загрозливі види та їх чисельність;
- завершення міграції (реєстрація транзитних зграй останніх мігрантів).
Осінь (Мо).
б) Формування післягніздових скупчень (динаміка видового складу та чисельності, основні

місця скупчень).
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в) Міграції місцевих видів птахів.
г) Динаміка прольоту, міграції та формування міграційних скупчень:
- хронологічні зміни чисельності і видового складу мігрантів;
- міграційні хвилі, видовий склад, домінуючи і загрозливі види та їх чисельність;
- фенологічна реєстрація останніх мігруючих скупчень та зграй.

З. Зимівля.

1. Визначення та характеристика ландшафтних елементів на яких формуються зимувальні
комплекси птахів.

2. Складання списків зимуючих птахів відповідно до динаміки їх формування, максимального
різноманіття та розпаду.

3. Характеристика різноманіття і чисельності зимувальних комплексів та дисперсних видів в
водних та наземних ландшафтних елементах у межах площадок ВЕС, буферних зон та прилеглих
територіях високого різноманіття.

4. Визначення тенденцій у динаміки чисельності птахів коловодного комплексу та розміщенні
зимувальних комплексів.

5. Визначення добових трофічних міграцій та ступеню використання птахами кормових
біотопів у межах площадок ВЕС та буферних зон, факторів впливу, включаючи і можливий вплив з
боку ВЕС.

6. Визначення факторів впливу на формування та існування зимувальних комплексів птахів
(абіотичні, антропогенні, кормові, вплив ВЕС).

7. Картографічна характеристика розміщення зимувальних комплексів та кормових ділянок.

Моніторинг рослинних угрупувань.
1. Загальна характеристика рослинного покрову ландшафтних елементів у регіональному

аспекті та у межах площадки ВЕС.
2. Картування комплексних та спеціалізованих флористичних моніторингових ділянок з

природною рослинністю.
3. Характеристика впливу на  природні рослинні угрупування в результаті проведення робіт

щодо створення інфраструктури, будівництва та експлуатації ВЕС.
4. Розробка менеджмент плану з мінімізації впливу будівництва ВЕС та визначення заходів

щодо відновлення природних рослинних комплексів після завершення будівництва.
5. Проведення контрольних моніторингових робіт у інтервалі 3-4 роки після завершення

будівництва ВЕС з оцінки стану рослинних угрупувань у межах площадки ВЕС.

Моніторинг амфібій та плазунів.
1. Характеристика, типізація і картування основних біотопів мешкання.
2. Визначення видового складу і біотопічного розподілу дорослих тварин.
3. Характеристика впливу абіотичних факторів до розподілу по біотопам та по сезонам.
4. Характеристика впливу на місця проживання амфібій та плазунів в результаті проведення

робіт щодо створення інфраструктури, будівництва та експлуатації ВЕС.
5. Розробка менеджмент плану з мінімізації впливу будівництва ВЕС та визначення заходів

щодо відновлення природних місць проживання амфібій та плазунів після завершення будівництва.
8. Проведення контрольних моніторингових робіт на 2-3 рік після завершення будівництва

ВЕС з оцінки стану місць проживання амфібій та плазунів у межах площадок ВЕС.

Моніторинг рукокрилих.
1. Визначення місць для проведення обліків на трансептах та моніторингових ділянка за

допомогою широкосмугового детектора (із записуючим пристроєм) для реєстрації ехолокаційних та
соціальних сигналів кажанів.

2. Характеристика періоду розмноження (визначення видів кажанів, приблизна чисельність та
розподіл по місцях мешкання, створення реєстру їх домівок з визначенням типів та їх розміщення,
визначення територій полювання та їх добової активності, характеристика локальної міграційної
активності кажанів.

3. Характеристика періоду регіональних та континентальних міграцій  (визначення видів
кажанів, приблизна чисельність та розподіл по місцях мешкання, напрямки міграцій та їх
інтенсивність і висоти, визначення термінів найбільшої інтенсивності міграцій (міграційні хвилі),
можлива характеристика основних міграційних шляхів на регіональному рівні.
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4. Створення кадастру сезонних ключових територій в системі координат.
5. Висновки щодо впливу ВЕС на формування та стан сезонного мешкання кажанів та можливі

шляхи мінімізації впливу ВЕС.
6. Визначення факторів впливу на сезонний стан кажанів, розробка менеджмент-планів з

мінімізації можливого впливу ВЕС.

Моніторингові параметри.
Остаточний перелік моніторингових параметрів буде визначений під час створення

моніторингової програми. Попередній перелік моніторингових параметрів у вигляді структури баз
даних, як приклад, показаний для періоду міграцій птахів в табл. 14.2-14.3.

Таблиця 14.2. Перелік моніторингових показників для оцінки міграцій (М)

Код Назва параметрів Примітка
М 1 Дата ДД.ММ.РР
М 2 Час Начало-кінець спостережень
М 3 Код місця або моніторингової

ділянки Згідно визначеного кодування

М 4 Назва або код біотопу Згідно створеного реєстру або визначеного кодування
М 5

Хмарність в балах

0-безхмарно, 1-окремі кучеві хмари, 2-меньш половини
небоскиду в хмарах, 3-чисте від хмар менш половини
небоскиду, 4-суцільна хмарність,
5-слоїста хмарність

М 6 Опади За даними метеопунктів та портативної метеостанції (в
інтервалі 3-х годин)

М 7 Напрямок вітру (8 румбів) 1-північ, 8 – північно-західний напрям
М 8 Сила вітру в балах (0-5) 0-штиль, 1-легкий бриз, до 3 м/с., 3-свіжий до 10 м/с., 4 –

сильний до 17 м/с., 5 – штормовий до 25 м/с. вітер.
М 9 Вид птаха Назва або визначений код
М 10 Абсолютна чисельність або

щільність Числовий показник

М 11 Статус видів Частково осілий, гніздуючий або частково мігруючий,
мігруючий, линяючий, зимуючий.

М 12 Характер перебування видів Відпочинок, ночівля, кормління, линька
М 13 Висота прольоту З даними висотоміру та іншим даним
М 14 Дальність трофічних міграцій На основі картографічних матеріалів
М 15 Тип кормового поля Згідно створеного реєстру або визначеного кодування

Таблиця 14.3. Структура комп’ютерних баз даних з міграції птахів на пункті спостереження
або моніторинговій ділянці

Поле Ім’я поля Тип Ширина
1 Дата Date 8
2 Місце або код моніторингової ділянки Character 6
3 Координати Lat Character 5
4 Координати Lon Character 5
5 Початок спостережень Numeric 5
6 Кінець спостережень Numeric 5
7 Вид Numeric 2
8 Чисельність в 1-й час (ранок) Numeric 4
9 Чисельність в 2-й час (ранок) Numeric 4
10 Чисельність в 3-й час (ранок) Numeric 4
11 Чисельність в 4-й час (ранок) Numeric 4
12 Чисельність в 1-й час (вечір) Numeric 4
13 Чисельність в 2-й час (вечір) Numeric 4
14 Чисельність в інші часи світлого періоду доби Numeric 4

15-22 Чисельність по румбам Numeric 5
23-26 Чисельність по висотам Numeric 5

27 Максимальна чисельність в зграї Numeric 3
28 Середня чисельність в зграї Numeric 3
29 Інформатор / спостерігач Character 6
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B – ПОГЛИБЛЕНИЙ МОНІТОРИНГ.

Міжнародна програма «Європа – правовим актам»

Включає адаптацію загальноприйнятих методик збирання польових матеріалів з вивчення
домінуючих компонентів ландшафтного та біологічного різноманіття до завдань розміщення та
експлуатації площадок ВЕС з дотриманням міжнародних вимог.

Стандарт форматів моніторингових показників з використанням сучасного обладнання, який
рекомендовано для моніторингу природних компонентів на площадках ВЕС щодо реалізації
міжнародної програми «Європа – правовим актам» наводиться у табл.14.4.

Таблиця 14.4.Стандарт форматів моніторингових показників для оцінки природних
компонентів на площадках ВЕС

Що картографується Де робиться
картографування

Коли здійснюється
картографування Що документується

Нанесення на мапу птахів,
які відпочивають або
мігрують, звертаючи
особливу увагу на
лякливих/чуттєвих,
рідкісних, тих, що суворо
охороняються, та зникаючі
види.

У межах вітропарку плюс
2000 м навколишня
місцевість.

У прибережній зоні, при
необхідності, прибережні
біотопи включаються у
дослідження.

Під час міграцій
навесні та восени.

Одне дослідження
територій приблизно
раз на 10 днів

· При кожному картографуванні та
обліках повинно здійснюватись
цілодобове повне спостереження, при
необхідності – кількома спостерігачами.

· Для птахів, які відпочивають або
мігрують необхідно документувати на
мапі та у списку дату/час, вид птахів,
кількість, територію відпочинку або
висоту та напрямок перельоту.

Нанесення на мапу птахів,
що гніздяться.

У межах вітропарку плюс
1000 м. навколишня
місцевість,
„Великі птахи“ (денні
хижі птахи, журавлі,
лелеки та ін.) та
«важливі» птахи, які
гніздяться на землі у
межах вітряного парку
плюс 2000 м навколишня
місцевість - великі денні
хижі птахи (до 6 км.).

Під час висиджування
проводити одне
дослідження на
тиждень.

· У якості основи для картографування
складається мапа усіх наявних на
досліджуваній території біотопів.

· Спостереження за всіма видами птахів
відображаються на цій мапі.

· Птахи, що гніздяться наносяться на
мапу разом із місцем розташування їх
гнізд або передбачуваним центром
ділянки.

· Для птахів, що шукають собі їжу,
наноситься на мапу місце
спостереження.

· Документуються усі спостереження (у
тому числі і широко розповсюджені)

· Широко розповсюджені птахи, яким не
загрожує зникнення («Червона» книга) і
які не дуже охороняються, помічають у
списках, при цьому для кожного
біотопу, який є на досліджуваній
території - складається окремий список.

· Особливо точно наносяться на мапу
спостереження за птахами, які
знаходяться під загрозою зникнення
(Червона книга), та за птахами, що
особливо охороняються (або з інших
причин важливими птахами).

Нанесення на мапу
територій, якими
користуються птахи.

Вітропарк плюс 1000 м.

Влітку, після
висиджування яєць та
взимку після осіннього
перельоту птахів

· На мапі та у списках документуються
спостереження за птахами, які на
досліджуваній території у цей час
шукають собі їжу або затримуються там
з інших причин.

Вітропарк плюс
навколишня місцевість
(у деяких випадках на
віддаленні до 6 км)

Ввесь рік, робота
проводиться відповідно
до всіх термінів
дослідження.

· Важливі кормові території птахів, задля
відвідування яких птахи змушені
будуть летіти через вітропарк, понад
ним або навкруги;

· Місця ночівель та інші місця, де
регулярно затримуються багато птахів
або «важливі» птахи, які при цьому
можуть увійти у контакт з вітропарком.

З’ясування мисливської
активності кажанів.

Вітропарк плюс 1000 м
(переважно біля та
посеред чагарників,

В усі пори року, коли у
цій місцевості
полюють кажани.

· Встановлення видів, що полюють, та
інтенсивності полювання за допомогою
візуального та акустичної регістрації,
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Що картографується Де робиться
картографування

Коли здійснюється
картографування Що документується

коловодних територій та
інших привабливих
біотопів).

або за необхідності застосуванням
звукового аналізу.

· Ділянки полювання позначаються на
мапі; дата, час, температура та вітер,
види кажанів, кількість полюючих
тварин і т. ін. документуються у
списках.

З’ясування міграційної
активності кажанів. Вітропарк плюс 1000 м.

В усі пори року, коли у
цій місцевості
зустрічаються кажани.

· Проводиться дослідження, щодо
визначення наявних на даній території
шляхів перельоту регулярного
користування, якими кажани можуть
перетинати вітряний парк (наприклад
на шляху з домівки до кормових
територій, якими вони постійно
користуються).

· Шляхи перельоту позначаються на мапі
і залежно від їх використання (види,
час, температура та вітер, кількість
тварин, що перелітають і т. ін.)
документуються у списках.

З’ясування усіх форм житла
кажанів (зимових,
тимчасових і т.д.).

Вітряний парк плюс
навколишня місцевість
(залежно від значення, у
деяких випадках на
відстані до 10 км)

В усі пори року.

· Шляхом пошуку, спостереженнями за
активністю, пов’язаної з залітанням та
вилітанням.Встановлюється і
позначаються на мапі місця розміщення
домівок та місць зимівлі.

· Домівки документуються у списках;
тип домівки, види кажанів, що їх
населяють, кількість тварин та опис
домівки (розміри, стан та ін.) -
фіксуються у протоколі.

Рекомендації Шотландського Фонду Природної Спадщини (Scottish Natural Heritage, далі
SNH) – детальна методика проведення робіт наводиться у Розділі 2.

Загальна схема проведення досліджень із пунктів спостережень.
Методичні розробки досліджень сезонної орнітологічної ситуації в межах площадок ВЕС

базуються на рекомендаціях Шотландського Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage,
далі SNH). Схема проведення досліджень включає наступне. Інформація збирається з пунктів
спостереження (далі – ПС), кількість яких повинна охоплювати заданий район обстеження, що сягає
на 500 м за межі проектованих найбільш віддалених турбін, щоб врахувати неточності розташування
при спостереженні ліній польоту птахів та ландшафтно-біотопічної характеристики всієї площадки
ВЕС.

Метою при виборі ПС є охоплення всієї області дослідження льотної активності, коли жодна
точка не перебуває на відстані більше 2 км від ПС. При цьому буде мінімізований вплив спостерігача
на поведінку птахів, так як він буде якомога більше непомітний на місцевості. Сектор огляду
спостерігача не повинен перевищувати 180о на кожному ПС (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.4.).

Спостереження проводяться при хорошій видимості (> 2 км) біля землі, у відсутність опадів
(можна і в дощові дні, за умови, що дощі не надто часті і затяжні) (згідно рекомендацій SNH, пункт
3.8.5.).

На один ПС витрачатиметься мінімум 72 години на рік (36 годин в період розмноження і 36
годин – у позагніздовий період) (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.6.).

При спостереженнях основний упор робиться на реєстрацію птахів цільових видів. Особини
цих видів відслідковуються до того моменту, поки вони не припинять політ або не зникнуть з поля
зору. Відстежений маршрут наноситься в полі на картах масштабу 1:25000. Висота польоту птаха
оцінюється в момент його реєстрації, а потім з інтервалами у 15 секунд. Висота буде класифікуватися
по смугах: зона нижче обертання ротора, зона обертання ротора і зона вище обертання ротора (згідно
рекомендацій SNH, пункт 3.8.8).

Для другорядних видів використовуються зведення активності. Кожне спостереження ділиться
на 5-хвилинні періоди, в кінці яких фіксуються чисельність і активність всіх спостережуваних
другорядних видів (список цих видів, як і цільових, буде наведений нижче). Якщо в кінці 5-
хвилинного періоду відслідковуються цільові види, то зведення активності за цей період видаляється,
і розпочинається нове, після завершення спостереження за особинами цільових видів. Спостереження
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за цільовими видами має пріоритет над другорядними. Нерухомих птахів, і тих, що летять,
реєструють окремо. Сидячих птахів записують тільки 1 раз на початку спостережень. Після цього в
зведення активності включають тільки птахів, що летять (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.8.).

Дані за цільовими видами записують у форми, які наведені в таблицях 14.5-14.7. Це
виконується для кожного ПС окремо, не залежно від того, чи спостерігалися цільові види. При
необхідності будуть використані додаткові карти, щоб не допустити плутанину між лініями польотів,
що перекриваються (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.10).

В. Оформлення результатів досліджень.
Результати досліджень на ПС заносяться у таблиці, приклади яких наведено нижче.

Таблиця 14.5.Зведена таблиця результатів спостережень на ПС. Загальні дані

Зведена таблиця результатів спостережень з ПС

Дата Спостерігач ПС Час Час Тривалість спостережень
(год.) Погода

20.09.17 А.Спостерігач 1 08:00 11:00 3 Мінлива хмарність, вітер ПдЗ F4-5,
видимість добра

21.09.17 А.Спостерігач 2 09:00 12:00 3 Мінлива хмарність, вітер ПдС F2-3,
видимість добра

10.10.17 А.Спостерігач 1 08:00 11:00 3 Сухо, сонячно, вітер С1

Таблиця 14.6. Зведена таблиця результатів спостережень на ПС. Реєстрація прольоту цільових
видів

Зведена таблиця результатів спостережень з ПС

Вид Дата ПС К-сть
птахів

Тип польоту / вік
птаха

Час при висоті
ризику для
польоту в
секундах

Загальний час на висоті ризику
(помножений на більш ніж

одного птаха, що приймає участь
у польоті)

Кулик 12.03.13 1 1 Демонстраційний політ 30 30

Кулик 14.04.13 2 30 Напрямок ПнЗ на с/г
район поза площадкою 15 450

Лунь
польовий
(Circus
cyaneus)

15.04.13 1 1
Доросла особина.
Демонстраційний

політ.
25 25

Таблиця 14.7. Відображення міграційної картини на ПС. До таблиці додається картосхема у
програмі АВТОКАД з нанесеною інформацією за шарами (слоями) на кожну годину спостережень

№ Час Вид Чисельність Тип
міграції

Висота
(м) Напрям

Шар (слой) 1
1 09.00 Гуска білолоба (Anser albifrons) 22 Транзитна 400 ПнС
2 Дрізд чорний (Turdus merula) 3 Транзитна 5 Пд
3 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 18 Кормова 10 С
4 Просянка (Emberiza calandra) 22 Транзитна 5 С

Шар (слой) 2
5 10.00 Припутень (Columba palumbus) 1 Кормова 5 Пн
6 Зяблик (Fringilla coelebs) 26 Транзитна 10 ПнС
7 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 7 Кормова 10 ПдЗ
8 Зяблик (Fringilla coelebs) 12 Транзитна 5 ПнС
9 Гуска білолоба (Anser albifrons) 43 Транзитна 400 Пн

10 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 8 Кормова 15 ПнЗ
Шар (слой) 3

11 11.00 Гуска білолоба (Anser albifrons) 28 Транзитна 400 Пн
12 Зимняк (Buteo lаgopus) 2 Транзитна 10 Пн
13 Турухтан (Philomachus pugnax) 35 Кормова 10 ПнС
14 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 14 Кормова 20 Пд
15 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 6 Кормова 10 Пн
16 12.00 Грак (Corvus frugilegus) 11 Кормова 20 ПнС

Всього особин (12 видів) – під час міграцій 258

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний захід,
С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь.
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Г. Особливості спостережень.

Для птахів різних таксономічних груп існують свої особливості при проведенні спостережень у
межах площадки ВЕС та буферних зон у 500 м від меж площадки.

Хижі птахи (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.7.2).
Будуть застосовані методики, описані у Харді та ін. (Hardey et al., 2009). Район дослідження

буде перевищувати стандартні 500 м буферної зони. Деякі види птахів (зокрема, шуліка рудий Milvus
milvus, орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla і лунь польовий Circus cyaneus) формують спільні ночівлі
по завершенню гніздового періоду; тому при проведенні досліджень буде здійснене виявлення
наявності / відсутності таких місць в межах до 2 км від проектної території.

Птахи лісосмуг та сільськогосподарських полів ряду горобцеподібних (аналогічно
рекомендацій SNH, пункт 3.7.5).

Дослідження горобцеподібних у штучних лісонасадженнях, як правило, не потрібні, але для
деяких птахів (грак Corvus frugilegus, сіра ворона Corvus cornix, сорока Pica pica, припутень Columba
palumbus, жайворонок польовий Alauda arvensis, дрізд чорний Turdus merula, дрізд-чикотень Turdus
pilaris та інші), потрібно провести дослідження типу «Загальний облік птахів» (Common Bird Census)
або, при необхідності, точкові обліки.

Нічні види птахів, особливо сови (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.7.6.).
У гніздовий період їх дослідження проводяться в межах до 500 м від проектної території (для

сов – до 1 км). Методи дослідження відповідають опублікованим щодо сов Asio spp. (Hardey et al.,
2009) і дрімлюги Caprimulgus europaeus (Gilbert et al., 1998). Сови та дрімлюга також виявляються
прослуховуванням птахів, що кричать, в сутінках (ранньою весною, починаючи з лютого, щодо сов, і
в травні-липні – по відношенню до дрімлюги).

Зимуючі і перелітні водоплавні птахи, особливо гуси і лебеді (згідно рекомендацій SNH,
пункт 3.7.8).

Дослідження гусей Anser spp. і лебедів Cygnus spp. проводяться раз на два тижні, коли
передбачається, що види знаходяться на зимівлі, або щотижня для ділянок, де передбачається, що
птахи присутні тільки в період міграцій. Дослідження кормового розподілу проводяться шляхом
трансект або спостереження з ПС. Але, так як гуси дуже чутливі до порушення спокою під час
ночівель, всі відомі місця ночівлі в межах 1 км від проектної території обстежуються раз на два
тижні.

Там, де може очікуватися значна льотна активність гусей, виходячи зі спостережень на ПС,
також може знадобитися дослідження ночівель на відстані більше 1 км від проектованої площадки
ВЕС.

Прибережні види (включаючи мартинів, що гніздяться, або створюють сезонні міграційні
скупчення на прилеглих до площадки ВЕС водних територій) (аналогічно рекомендацій SNH,
пункт 3.7.9.).

Дослідження спрямовані на виявлення скупчень морських птахів, особливо таких, як мартин
жовтоногий Larus cachinnans, мартин звичайний Larus ridibundus, в межах до 2 км від проектної
території. Така схема застосовується і для видів, які годуються на віддалених від моря територіях, а
також тих видів, що літають між місцями гніздування, живлення і відпочинку, і можуть перетинати
досліджувану територію.

У позагніздовий період водоплавні птахи, що зимують та ночують, виявлятимуться в межах 2
км, особливо, якщо ці птахи демонструють постійні маршрути перельотів до місць ночівлі та від них,
якщо є ймовірність, що ці маршрути будуть перетинати проектну територію.

Список посилань.
1. Anderson, R.L., Morrison, M., Sinclair, K. & Strickland, D. with Davis, H & Kendall, W. (1999) Studying Wind Energy

/ Bird Interactions: A Guidance Document. National Wind Coordinating Committee, c/o RESOLVE, Washington DC.
2. Gilbert, G., Gibbons, D.W. & Evans, J. (1998) Bird monitoring methods. RSPB, Sandy.
3. Hardey, J., Crick, H., Wernham, C., Riley, H. & Thompson, D. (2009) Raptors: a field guide to survey and monitoring .

2nd Edition Edinburgh: The Stationery Office.
4. Scottish Natural Heritage, 2014. Recommended Bird Survey Methods to Inform Impact Assessment of Onshore Wind

Farms. Scottish Natural Heritage.

Маршрутний метод орнітологічного обстеження площадки ВЕС.

Методика. Даний метод включає як пішохідні так і автомобільні обліки птахів. Площа,
охоплена обліками птахів, дорівнювала не менше 80% для території площадки ВЕС. Данні обліки у
межах площадки ВЕС загалом складають біля 80-95 км. В періоди сезонних маршрутних обліків
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фіксуються всі види птахів, які зареєстровані. У подальшому, при обробці результатів обліків, види
поділяються на цільові та другорядні.

В період сезонних міграцій використовується практично однаковий маршрут з незначними
змінами. Маршрути фіксуються GPS-треками. Терміни проведення досліджень наводяться у таблиці
№ 1 .

Обліки виконуються як у межах площадок ВЕС, так і поза ними. Вони можуть бути
фіксованими в просторі й вибірковими. Ширина облікової смуги диференціюється в залежності від:

- особливостей пересування (пішки, на автомобілі),
- проглядання біотопу (відкритий біотопи, лісосмуга),
- особливостей біології видів (скритні, мешкають у відкритих біотопах),
- розміру особин,
- освітлення (ясно, хмарно),
- сезону року (гніздовий, міграційний, зимовий).
Перелік обов’язкових для фіксації параметрів:
Дата
Час
Місце
Обліковці
Вид обліку (піший, автомобільний)
Наявність супроводжувальної карти
Вплив погоди на якість обліку (заважає, не заважає)
Довжина маршруту в кожному біотопі та загальна
Чисельність кожного виду
В період гніздування обирається декілька змінений маршрут, який включає не тільки

домінуючи біотопи (сільськогосподарські поля та лісосмуги), так і незначні за площею природні
степові ділянки.

Перелік обов’язкових моніторингових параметрів.
Характеристика сезонних орнітокомплексів в межах площадок ВЕС, буферних зон в 1-2 км.,

прилеглих територій включала наступні головні параметри:
1. Видова характеристика сезонних орнітокомплексів;
2. Чисельність та динаміка сезонних орнітокомплексів;
3. Частота зустрічі птахів за часом та біотопами;
4. Напрями прольоту мігрантів, включаючи кормових і транзитних;
5. Висотні характеристики міграцій і кормових переміщень;
6. Поведінкові характеристики птахів в період міграцій у межах площадки ВЕС;
7. Ступінь привабливості площадки ВЕС для сезонних орнітокомплексів;
8. Трофічні міграції і ступінь використання біотопів як кормових ділянок;
10. Визначення чинників впливу антропогенного і природного характеру на стан птахів

сезонних орнітокомплексів.
Обладнання. Спостереження проводиться за допомогою біноклів Etherna та Bushnell (10-х) та

телескопу VIXEN Geoma (20-60х80) – 6 од. Для визначення видової приналежності, статі, віку птахів,
а також характеристики зимових та перехідних нарядів, використовували визначник птахів Європи
(Collins Bird guide/Second edition, 2009). Картування місць скупчень птахів а також просторова
характеристика наших пересувань проводиться за допомогою навігатора GARMIN GPSMAP 78s.
Лінійні розміри між об’єктами та висота польоту пташиних зграй вимірювались за допомогою
лазерного висотоміра NICON Forestry 550. Метеорологічні дані фіксуються компактною
метеостанцією Le Crosse 1700.

Картографія. Практично всі картографічні матеріали для характеристики сезонного стану
птахів виконуються у програмі АВТОКАД і відповідають таблицям обліків та реєстрації мігрантів.
Для кожного маршрутного обліку окремо створюються картосхеми на які наносяться за шарами
(слоями) результати обліків і міграції птахів (транзитні та кормові).

Оформлення результатів досліджень. У межах площадки ВЕС для кожного окремого
маршрутного обліку створюється таблиці обліків (табл.14.8) та міграційних переміщень(табл.14.9).
Відповідно до цих двох таблиць на кожний облік створюються і дві картосхеми у програмі Автокад
(планується 10 сезонних обліків, які включають 10 таблиць та картосхем обліків та 10 таблиць та
картосхем з міграційними переміщеннями).
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Таблиця 14.8. Результати обліку птахів у межах площадки ВЕС 25.09.2017 р. (відповідно до
картосхеми, рис. Д 5.)

№ місцеположення
на картосхемі Час Вид Тип біотопу Чисельність

1 08.00 Дрiзд чорний (Turdus merula) Лісосмуга 6
2 Канюк звичайний (Buteo buteo) С/г поле 2
3 09.00 Яструб малий (Accipiter nisus) С/г поле 3
… … … … …

Всього особин (29 видів) – під час обліків 208

Таблиця 14.9. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки ВЕС,
25.09.2017 року (відповідно до картосхеми Автокад, рис. Д 6.)

№ Час Вид Чисельність Тип міграції Висота
(м) Напрям

1 09.00 Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 22 Транзитна 400 ПнС
2 Дрізд чорний (Turdus merula) 3 Транзитна 5 Пд
3 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 18 Кормова 10 С
4 Просянка (Emberiza calandra) 22 Транзитна 5 С
5 10.00 Припутень (Columba palumbus) 1 Кормова 5 Пн
6 Зяблик (Fringilla coelebs) 26 Транзитна 10 ПнС
7 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 7 Кормова 10 ПдЗ
8 Зяблик (Fringilla coelebs) 12 Транзитна 5 ПнС
9 Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 43 Транзитна 400 Пн
10 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 8 Кормова 15 ПнЗ
11 11.00 Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 28 Транзитна 400 Пн
12 Зимняк (Buteo lаgopus) 2 Транзитна 10 Пн
13 Турухтан (Philomachus pugnax) 35 Кормова 10 ПнС
14 Мартин звичайний(Larus ridibundus) 14 Кормова 20 Пд
15 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 6 Кормова 10 Пн
16 12.00 Грак (Corvus frugilegus) 11 Кормова 20 ПнС
Всього особин (12 видів) – під час міграцій 258

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний захід, С – схід,
ПдС – південний схід, Пд – південь.

За результатами проведених досліджень сезонних орнітокомплексів поза ПС створюється
підсумкова таблиця 14.10, яка визначає види які найбільш часто зустрічаються (згідно рекомендацій
SNH, пункт 3.7, Додаток 1, табл.1.6).

Таблиця 14.10.(табл. 1.6- згідно SNH) Підсумкові спостереження поза ПС за видами та
групами, що найбільш часто зустрічаються (приклад).

Підсумкова таблиця обліків при спостереженнях в період гніздування, зимівля та міграцій

Вид Період
спостережень

Відстань до
площадки, де

збираються дані
Примітки

Грак
(Corvus
frugilegus)

Період
розмноження

В радіусі
1 км

Визначення використання лісосмуг для створення гніздових колоній та
сільськогосподарських ланів для кормових  вилетів Оцінка наявності
птахів, що не розмножуються. Визначення динаміки місць
розмноження та чисельності. Схеми міграційних кормових переміщень
та визначення головних кормових територій.

Турухтан
(Philomachus
pugnax)

Період
міграцій

В радіусі
1 км

Визначення використання кормових територій у межах площадки
(сільськогосподарські угіддя). Характеристика добової кормової
активності, чисельності та її динаміки за періодами весняної та осінньої
міграції. Схеми маршрутів відвідування територій площадки ВЕС та
визначення місць ночівлі на водних територіях (Молочний лиман).

Мартин
звичайний
(Larus
ridibundus)

Періоди
міграцій,
зимівлі

В радіусі
6 км

Визначення використання кормових територій у межах площадки
(сільськогосподарські угіддя). Характеристика добової кормової
активності, чисельності та її динаміки за періодами весняної та осінньої
міграції, зимівлі. Схеми маршрутів відвідування територій площадки
ВЕС та визначення місць ночівлі на водних територіях (Молочний
лиман).

Списки цільових та другорядних видів птахів.
Дані переліки складаються за результатами ретроспективних даних, результатів обліків та конкретної
площадки ВЕС з урахуванням орнітологічної ситуації на прилеглих територіях.
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Таблиця 14.11.Цільові види (приклад) Таблиця 14.12. Другорядні види
(приклад)

№ Вид Обґрунтування
1 Лебідь-кликун (Cygnus cygnus) ПД (Bird

Directive)2 Гуска сіра (Anser anser)
3 Гуска білолоба (Anser albifrons) ПД
4 Казарка червоновола (Ruf. ruficollis) ПД, ЧКУ
5 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) ПД
6 Лунь польовий (Circus cyaneus) ПД, ЧКУ
7 Лунь степовий (Circus macrourus) ПД, ЧКУ
8 Лунь лучний (Circus pуgargus) ПД, ЧКУ
9 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) ПД, ЧКУ
10 Сапсан (Falco peregrinus) ПД, ЧКУ
11 Балабан (Falco cherrug) ПД, ЧКУ
12 Підсоколик малий (Falco columbarius) ПД
13 Канюк степовий (Buteo rufinus) ПД, ЧКУ
14 Кібчик (Falco vespertinus) ПД
15 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) ПД
16 Яструб малий (Accipiter nisus) ПД
17 Турухтан (Philomachus pugnax) ПД
18 Мартин середземн. (L. melanocephalus) ПД
19 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) *
20 Мартин звичайний (Larus ridibundus) *
21 Припутень (Columba palumbus) ПД
22 Голуб-синяк (Columba oenas) ЧКУ
23 Совка (Otus scops) ЧКУ
24 Сова вухата (Asio otus) ПД
25 Дрімлюга (Caprimulgus europaeus) ПД
26 Сиворакша (Coracias garrulus) ПД, ЧКУ
27 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) *
28 Грак (Corvus frugilegus) *
29 Ворона сіра (Corvus cornix) *
30 Кропив’янка рябогруда (Sylvia nisoria) ПД
31 Щеврик польовий (Anthus campestris) ПД
32 Сорокопуд терновий (Lanius collurio) ПД
33 Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor) ПД
34 Горобець польовий (Passer montanus) *
35 Зяблик (Fringilla coelebs) *
36 Щиглик (Carduelis carduelis) *

№ Вид Обґрунтування
1 Просянка

(Emberiza calandra) *

2 Ластівка сільська
(Hirundo rustica) *

3 Галагаз
(Tadorna tadorna)

4 Крижень
(Anas platyrhynchos) *

5 Бджолоїдка звичайна
(Merops apiaster)

6 Горлиця звичайна
(Streptopelia turtur) *

7 Чикотень
(Turdus pilaris)

8 Дрізд чорний
(Turdus merula)

9 Жайворонок польовий
(Alauda arvensis)

10 Лебідь-шипун
(Cygnus olor)

11 Чапля сіра
(Ardea cinerea)

12 Сорока
(Pica pica)

* - чисельність повинна складати більше 100 ос.
за 1 сезон спостережень

* - висока чисельність або велика ймовірність пересування
на небезпечних висотах



Додаток 1

Додаток 1. Рослинність ДОУ. Табличні матеріали та картографічні матеріали у
програмі АВТОКАД (у форматі А 3)
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Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 1.1
20 4КМ

Зона ДОУ

степова рослиннiсть

деревна рослиннiсть

водно -болотна рослиннiсть



Додаток 2

Додаток 2. Птахи, обліки на пунктах спостережень (ПС). Картографічні
матеріали (формат А 4)
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Додаток 3

Додаток 3. Птахи, міграції, гніздування. Табличні матеріали та картографічні матеріали
у програмі АВТОКАД (у форматі А 3).



Таблиця 3.1. Результати обліку птахів у межах площадки Дністровської ВЕС 23.09.2017 р.
(відповідно до картосхеми, рис. Д 3.1).

№ Час Вид Чисельність
1 09.00 Горобець польовий (Passer montanus) 6
2 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 3
3 Галка (Corvus monedula) 2
4 Галка (Corvus monedula) 4
5 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1
6 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 1
7 Грак (Corvus frugilegus) 4
8 Галка (Corvus monedula) 2
9 Ворона сіра (Corvus cornix) 2
10 10.00 Галка (Corvus monedula) 5
11 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 12
12 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 6
13 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 28
14 Горлиця садова (Streptopelia decaocto) 14
15 Горобець польовий (Passer montanus) 50
16 Грак (Corvus frugilegus) 21
17 Галка (Corvus monedula) 30
18 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
19 Щиглик (Carduelis carduelis) 35
20 11.00 Синиця велика (Parus major) 3
21 Грак (Corvus frugilegus) 10
22 Фазан (Phasianus colchicus) 4
23 Горлиця садова (Streptopelia decaocto) 15
24 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) 1
25 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 380
26 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 320
27 Плиска біла (Motacilla alba ) 4
28 Плиска жовта (Motacilla flava ) 12
29 12.00 Сорока (Pica pica) 2
30 Грак (Corvus frugilegus) 6
31 Ворона сіра (Corvus cornix) 5
32 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 2500
33 Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 1
34 Грак (Corvus frugilegus) 8
35 Крук (Corvus corax) 1
36 Припутень (Columba palumbus ) 1
37 13.00 Горобець польовий (Passer montanus) 8
38 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
39 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 27
40 Галка (Corvus monedula) 5
41 Плиска біла (Motacilla alba ) 6
42 Куріпка сіра (Perdix perdix ) 4
43 Ворона сіра (Corvus cornix) 7
44 14.00 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 21

Всього особин (22 види) – під час обліків 3579
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.1

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.2. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки Дністровської
ВЕС 23.09.2017 р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.2).

№ Час Вид Чисельність Тип міграції Висота(м) Напрям

1 09.00 Баклан великий (Phalacrocorax carbo)

250,150,260,120,
230,60,87,120,54,
80,160,24,46,35,

60,120,24,38,120,
60,46,60,35,60,

48 (2347)

кормова 35 ПдС

2 09:30 Шпак (Sturnus vulgaris) 450 кормова 20 ПдЗ
3 Мартин жовтоногий (L. cachinnans) 21 кормова 20 ПнЗ
4 Галка (Corvus monedula) 5 кормова 10 Пд
5 Шпак (Sturnus vulgaris) 20 кормова 10 Пн
6 Горлиця садова (Strept. decaocto) 7 кормова 5 ПдС
7 Горобець польовий (Passer montanus) 10 кормова 5 ПдЗ
8 Грак (Corvus frugilegus) 14 кормова 10 ПнЗ
9 10:00 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 12,6,7,12,4 (41) кормова 10 ПдС
10 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 3,5,6,8,4,8 (34) кормова 10 ПнЗ
11 Галка (Corvus monedula) 12 кормова 15 Пд
12 Галка (Corvus monedula) 4 кормова 10 ПнЗ
13 11:00 Плиска жовта (Motacilla flava ) 18 кормова 3 С
14 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 250,300,120(670) кормова 10 Пн
15 Грак (Corvus frugilegus) 68 кормова 20 ПнЗ
16 Грак (Corvus frugilegus) 14 кормова 10 С
17 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 250 кормова 30 Пн
18 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 2300 кормова 30 З
19 Шпак (Sturnus vulgaris) 23 кормова 10 Пн
20 12:00 Ворона сіра (Corvus cornix) 4 кормова 15 ПдС
21 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 30 ПдС
22 Сорока (Pica pica) 5 кормова 10 ПдС
23 Крук (Corvus corax) 1 кормова 20 Пд
24 Шпак (Sturnus vulgaris) 16 кормова 5 Пд
25 13:00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 30 ПнС
Всього особин (12 видів) – під час міграцій 6326

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний
захід, С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь.
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.2

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.3. Результати обліку птахів у межах площадки Дністровської ВЕС 15.10.2017 р.
(відповідно до картосхеми, рис. Д 3.3).

№ Час Вид Чисельність
1 8.00 Горобець польовий (Passer montanus) 15

2 Грак (Corvus frugilegus) 12
Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 19

3
Горобець хатній (Passer domesticus) 23
Горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto) 3
Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 31

4 Ворона сіра (Corvus cornix) 5
Сорока (Pica pica) 2

5 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1
6 9.00 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) 2

7 Галка (Corvus monedula) 2
Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 2

8 Галка (Corvus monedula) 3
Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 2

9 Галка (Corvus monedula) 2
Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 5

10 10.00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1

11 Фазан (Phasianus colchicus) 3
Куріпка сіра (Perdix perdix) 2

12
Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 2
Припутень (Columba palumbus) 4
Щиглик (Carduelis carduelis) 35

13 Горобець хатній (Passer domesticus) 11
Сорока (Pica pica) 1

14 Горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto) 3
Грак (Corvus frugilegus) 7

15 11.00 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1
16 Куріпка сіра (Perdix perdix) 3

17 Плиска біла (Motacilla alba) 3
Плиска жовта (Motacilla flava) 8

18 11.30 Ворона сіра (Corvus cornix) 2
Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 4

19
Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 85
Мартин звичайний (Larus ridibundus) 1100
Крижень (Anas platyrhynchos) 590

20 12.00 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) 1
21 Галка (Corvus monedula) 5
22 Куріпка сіра (Perdix perdix) 2
23 Грак (Corvus frugilegus) 17

24
Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 110
Горобець хатній (Passer domesticus) 24
Горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto) 7

25
12.30 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 650

Галагаз (Tadorna tadorna) 97
Крижень (Anas platyrhynchos) 300

26 Плиска біла (Motacilla alba) 2
Сорока (Pica pica) 1

27 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
28 13.00 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 55
29 Грак (Corvus frugilegus) 35
30 Лунь польовий (Circus cyaneus) 1
31 13.30 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1
32 Фазан (Phasianus colchicus) 1

33
Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 2
Горобець польовий (Passer montanus) 10
Сорока (Pica pica) 2

34 14.00 Припутень (Columba palumbus) 2
Всього особин (24 видів) – під час обліків 3320
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.3

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.4. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки Дністровської
ВЕС 15.10.2017 р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.4).

№ Час Вид Чисельність Тип міграції Висота(м) Напрям

1 8.00 Грак (Corvus frugilegus) 22 кормова 10 ПдЗ
2 Галка (Corvus monedula) 2,2 (4) кормова 7 З
3 Крук (Corvus corax) 1 кормова 15 Пд
4 9.00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 25 Пн
5 Гуска білолоба (Anser albifrons) 150 транзитна 400 ПдЗ
6 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 2,2,2,2 (8) кормова 20 ПнС
7 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1 кормова 15 Пн
8 10.00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 30 ПдС
9 Зяблик (Fringilla coelebs) 70 транзитна 7 ПдЗ
10 Гуска білолоба (Anser albifrons) 200 транзитна 400 Пд
11 Гуска білолоба (Anser albifrons) 100 транзитна 400 Пд
12 11.00 Зяблик (Fringilla coelebs) 50 транзитна 7 ПдЗ
13 Крук (Corvus corax) 1 кормова 15 З
14 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 30 Пн
15 12.00 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 30 кормова 5 Пн
16 Крижень (Anas platyrhynchos) 2,3,2 (7) кормова 10 ПдС
17 Щиглик (Carduelis carduelis) 20,25 (45) транзитна 7 ПдЗ
18 13.00 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1 кормова 20 Пд
19 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 15 ПдЗ
20 Грак (Corvus frugilegus) 7 кормова 10 С
21 14.00 Зяблик (Fringilla coelebs) 33 транзитна 7 ПдЗ
Всього особин (11 видів) – під час міграцій 734

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний
захід, С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь.
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.4

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.5. Результати обліку птахів у межах проектної площадки Дністровської ВЕС 03.11.2017
р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.5).

№ Час Вид Чисельність
1 7.30 Грак (Corvus frugilegus) 28
2 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
3 Голуб сивий (Columba livia var. domestica) 45
4 8.00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
5 Горобець польовий (Passer montanus) 10
6 Горлиця садова (Streptopelia decaocto) 3
7 Дрізд чорний (Turdus merula) 2
8 9.00 Синиця велика (Parus major) 3
9 Дрізд чорний (Turdus merula) 1

10 Зяблик (Fringilla coelebs) 15
11 Фазан (Phasianus colchicus) 3
12 Сорока (Pica pica) 2
13 Фазан (Phasianus colchicus) 2
14 Горобець польовий (Passer montanus) 5
15 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1
16 Сорока (Pica pica) 2
17 10.00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
18 Circus spp. 1
19 11.00 Сорока (Pica pica) 1
20 Канюк звичайний (Buteo buteo) 2
21 Яструб малий (Accipiter nisus) 1

Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 70
22 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 1250

Крижень (Anas platyrhynchos) 840
12.00 Грак (Corvus frugilegus) 230

23 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 25
Ворона сіра (Corvus cornix) 12
Галка (Corvus monedula) 21

24 13.00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 2
Всього особин ( 17 видів) – під час обліків 2580
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.5

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.6. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки Дністровської
ВЕС 03.11.2017 р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.6).

№ Час Вид Чисельність Тип міграції Висота(м) Напрям

1 7:35 Грак (Corvus frugilegus) 28 кормова 15 ПнЗ
2 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 30 З
3 8.00 Зяблик (Fringilla coelebs) 15 кормова 5 ПдЗ
4 Яструб малий (Accipiter nisus) 1 кормова 5 ПнЗ
5 Passer spp. 18 кормова 5 ПнЗ
6 Шпак (Sturnus vulgaris) 550 кормова 25 ПнС
7 Гуска білолоба (Anser albifrons) 64 транзитна 300 ПдЗ
8 9.00 Сорока (Pica pica) 2 кормова 10 С
9 Крук (Corvus corax) 1 кормова 15 Пд
10 Сова болотяна (Asio flammeus) 1 кормова 5 Пд
11 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 50 Пн
12 Канюк звичайний (Buteo buteo) 2 кормова 50 ПнЗ
13 Зяблик (Fringilla coelebs) 20 кормова 10 Пд
14 Зимняк (Buteo lagopus) 2 кормова 25 ПдС
15 10.00 Шпак (Sturnus vulgaris) 35 кормова 10 Пд
16 Крук (Corvus corax) 1 кормова 15 Пд
17 Сорока (Pica pica) 2 кормова 10 ПнЗ
18 Гуска білолоба (Anser albifrons) 47 транзитна 400 ПдЗ
19 11.00 Passer spp. 30 кормова 7 ПнС
20 Яструб малий (Accipiter nisus) 1 кормова 5 ПнС
21 Крук (Corvus corax) 1 кормова 30 Пн
22 Канюк степовий (Buteo rufinus) 1 кормова 12 ПнС
23 Крук (Corvus corax) 1 кормова 10 З
24 12.00 Passer spp. 25 кормова 10 ПдЗ
25 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 11 кормова 15 ПдС
26 13.00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 2 кормова 25 Пн
Всього особин (12 видів) – під час міграцій 863

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний
захід, С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь.
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.6

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.7. Результати обліку птахів у межах площадки Дністровської ВЕС 19.02.2018 р.
(відповідно до картосхеми, рис. Д 3.7).

№ Час Вид Чисельність
1 8.00 Дрізд чорний (Turdus merula) 2
2 Сорока (Pica pica) 1
3 Ворона сіра (Corvus cornix) 1
4 Грак (Corvus frugilegus) 12

9:00 Норець великий (Podiceps cristatus) 35
Баклан великий (Phalacrocorax carbo) 14
Крижень (Anas platyrhynchos) 750

5 Попелюх (Aythya ferina) 120
Чернь чубата (Aythya fuligula) 45
Лебідь-шипун (Cygnus olor) 28
Лебідь-кликун (Cygnus сygnus) 2

6 10.00 Крук (Corvus corax) 2
7 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
8 Зимняк (Buteo lаgopus) 1
9 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1

10 Горобець хатній (Passer domesticus) 10
11 Голуб сизий (Columba livia var. domestica) 17
12 11.00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
13 Синиця блакитна (Parus caeruleus) 1
14 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1
15 Канюк степовий (Buteo rufinus) 1
16 Просянка (Emberiza calandra) 1
17 Горобець польовий (Passer montanus) 25

Мартин звичайний (Larus ridibundus) 40
Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 15

18 Крижень (Anas platyrhynchos) 250
Попелюх (Aythya ferina) 45
Лебідь-шипун (Cygnus olor) 12

19 12.00 Синиця велика (Parus major) 2
20 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 25
21 Горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto) 7
22 Сойка (Garrulus glandarius) 1
23 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
24 13.00 Фазан (Phasianus colchicus) 1
25 Зимняк (Buteo lаgopus) 1
26 Куріпка сіра (Perdix perdix) 8
27 Зимняк (Buteo lаgopus) 1
28 14.00 Дятел сирійський (Dendrocopos syriacus) 1
Всього особин (30 видів) – під час обліків 1482
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.7

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.8. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки Дністровської
ВЕС 19.02.2018 р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.8).

№ Час Вид Чисельність Тип міграції Висота(м) Напрям

1 8.00 Грак (Corvus frugilegus) 9 кормова 10 Пд
2 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 11 кормова 5 ПдС
3 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 5 кормова 5 ПдС
4 Лебідь-шипун (Cygnus olor) 4 кормова 5 ПнЗ
5 9.00 Сорока (Pica pica) 1 кормова 7 ПнЗ
6 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 15 ПдС
7 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 15 кормова 15 ПнС
8 Зяблик (Fringilla coelebs) 25 кормова 7 ПдЗ
9 Сорока (Pica pica) 2 кормова 12 ПнЗ
10 10.00 Грак (Corvus frugilegus) 20 кормова 15 ПдС
11 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова 25 Пд
12 11.00 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 11 кормова 20 ПдС
13 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 21 кормова 15 ПдС
14 Чернь чубата (Aythya fuligula) 15 кормова 5 ПдС
15 Крижень (Anas platyrhynchos) 40 кормова 10 ПдС
16 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 10 кормова 15 ПнЗ
17 12.00 Зимняк (Buteo lаgopus) 1 кормова 25 Пн
18 Грак (Corvus frugilegus) 20 кормова 15 ПнЗ
19 Ворона сіра (Corvus cornix) 1 кормова 10 Пн
20 13.00 Зимняк (Buteo lаgopus) 1 кормова 20 З
21 Крук (Corvus corax) 2 кормова 35 С
22 Підсоколик малий (Falco columbarius) 1 кормова 5 Пд
23 14.00 Чикотень (Turdus pilaris) 50 кормова 15 С
Всього особин ( 15 видів) – під час міграцій 267
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.8

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.9. Результати обліку птахів у межах площадки Дністровської ВЕС, буферних зон
та прилеглих територій 27.03.2018 р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.9).

№ Час Вид Чисельність
1 11:30 Грак (Corvus frugilegus) 9
2 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 11
3 Ворона сіра (Corvus cornix) 1
4 Сорока (Pica pica) 1
5 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
6 12:00 Одуд (Upupa epops) 1
7 Сорока (Pica pica) 1
8 Ворона сіра (Corvus cornix) 2
9 Щиглик (Carduelis carduelis) 12

10 Грак (Corvus frugilegus) 10
11 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 10
12 Горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto) 1
13 Ворона сіра (Corvus cornix) 1
14 Плиска біла (Motocilla alba) 5
15 13:00 Горобець польовий (Passer montanus) 14
16 Грак (Corvus frugilegus) 21

17

Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1
Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 39
Норець великий (Podiceps cristatus) 46
Крижень (Anas platyrhynchos) 285
Лиска (Fulica atra) 30
Галагаз (Tadorna tadorna) 14
Чапля сіра (Ardea cinerea) 2

18 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
19 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 10
20 14:00 Сорока (Pica pica) 1

21

Лебідь-шипун (Cygnus olor) 63
Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 15
Мартин звичайний (Larus ridibundus) 80
Лиска (Fulica atra) 10
Крижень (Anas platyrhynchos) 150

22 Сорока (Pica pica) 1
23 Посмітюха (Galerida cristata) 2
24 Сорока (Pica pica) 1
25 15:00 Ворона сіра (Corvus cornix) 1
26 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
27 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
28 Ворона сіра (Corvus cornix) 1
29 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 15
30 Зяблик (Fringilla coelebs) 15
31 Ворона сіра (Corvus cornix) 2
32 Ворона сіра (Corvus cornix) 1
33 16:00 Щиглик (Carduelis carduelis) 10
34 Грак (Corvus frugilegus) 20
35 Зяблик (Fringilla coelebs) 25
36 Крук (Corvus corax) 1
37 17:00 Галка (Corvus monedula) 4
Всього особин (23 видів) – під час обліків 949
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.9

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.10. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки Дністровської
ВЕС, буферних зон та прилеглих територій 27.03.2018 р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.10).

№ Час Вид Чисельність Тип
міграції Напрям Висота (м)

1 11:30 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 10 кормова ПдС 5
2 Горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto) 2 кормова ПнС 5
3 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 транзитна Пн 15
4 Ворона сіра (Corvus cornix) 1 кормова ПнС 10
5 12:00 Зяблик (Fringilla coelebs) 15 кормова З 7
6 Сорока (Pica pica) 1 кормова Пн 7
7 Зяблик (Fringilla coelebs) 10 кормова ПдС 7
8 Passerinae spp. 12 транзитна Пд 12
9 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова З 25
10 Зяблик (Fringilla coelebs) 10 кормова ПнЗ 10
11 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 15 кормова ПнЗ 10
12 Плиска біла (Motacilla alba) 25 кормова ПнС 5
13 13:00 Passerinae spp. 20 транзитна ПнС 15
14 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 19 кормова ПдС 5
15 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 8 кормова ПдС 5
16 Крижень (Anas platyrhynchos) 21 кормова ПнЗ 5
17 Норець великий (Podiceps cristatus) 17 кормова ПдС 3
18 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 10 кормова ПдС 10
19 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 5 кормова Пд 7
20 14:00 Зяблик (Fringilla coelebs) 12 транзитна Пд 7
21 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 14 кормова Пд 10
22 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 транзитна ПнС 50
23 Ворона сіра (Corvus cornix) 1 кормова С 10
24 15:00 Сорока (Pica pica) 1 кормова ПнС 10
25 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 транзитна ПдЗ 40
26 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 10 кормова ПнС 10
27 16:30 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова ПнЗ 30
Всього особин (11 видів) – під час міграцій 244

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний захід,
С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь.
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.10

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.11. Результати обліку птахів у межах площадки Дністровської ВЕС, буферних зон
та прилеглих територій 23.04.2018 р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.11).

№ Час Вид Чисельність
1 7:00 Горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto) 2
2 Грак (Corvus frugilegus) 8

3

Лебідь-шипун (Cygnus olor) 11
Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 5
Мартин звичайний (Larus ridibundus) 12
Лиска (Fulica atra) 10
Крижень (Anas platyrhynchos) 33
Галагаз (Tadorna tadorna) 6
Попелюх (Aythya ferina) 9
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) 1

4 Сорока (Pica pica) 1
5 8:00 Ворона сіра (Corvus cornix) 1
6 Ворона сіра (Corvus cornix) 1
7 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 12
8 Сорока (Pica pica) 2
9 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 15

10

Лебідь-шипун (Cygnus olor) 10
Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 15
Мартин звичайний (Larus ridibundus) 65
Лиска (Fulica atra) 10
Крижень (Anas platyrhynchos) 20
Галагаз (Tadorna tadorna) 2
Чапля сіра (Ardea cinerea) 1

9:00 Лебідь-шипун (Cygnus olor) 4
11 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 6

Мартин звичайний (Larus ridibundus) 10
12 Горобець польовий (Passer montanus) 10
13 Ворона сіра (Corvus cornix) 2
14 10:00 Плиска біла (Motocilla alba) 10
15 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1
16 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
17 Щиглик (Carduelis carduelis) 7
18 Ворона сіра (Corvus cornix) 2
19 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
20 11:00 Сорока (Pica pica) 1
21 Галка (Corvus monedula) 2
22 Крук (Corvus corax) 2
23 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 2
24 12:00 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
Всього особин ( 21 виду) – під час обліків 314
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.11

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.12. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки Дністровської
ВЕС, буферних зон та прилеглих територій 27.03.2018 р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.12).

№ Час Вид Чисельність Тип
міграції Напрям Висота (м)

1 7:00 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 11 кормова З 5
2 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова ПдЗ 15
3 Зяблик (Fringilla coelebs) 10 кормова ПнС 5
4 Passerinae spp. 10 кормова ПнС 5
5 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 транзитна ПнЗ 30
6 8:00 Ворона сіра (Corvus cornix) 1 кормова ПнС 7
7 Сорока (Pica pica) 1 кормова ПдЗ 7
8 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 12 кормова ПнЗ 10
9 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 4 кормова ПдС 10
10 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 4 кормова ПдС 10
11 9:00 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 8 кормова Пн 10
12 Плиска біла (Motocilla alba) 7 кормова Пд 5
13 Горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto) 2 кормова Пн 5
14 Грак (Corvus frugilegus) 18 кормова ПнС 10
15 10:00 Зяблик (Fringilla coelebs) 10 кормова ПдЗ 5
16 Passerinae spp. 15 кормова ПдЗ 5
17 Турухтан (Philomachus pugnax) 50 кормова С 30
18 11:00 Одуд (Upupa epops) 2 кормова ПнС 3
19 Ластівка сільська (Hirundo rustica) 120 кормова Пд 15
20 Чапля сіра (Ardea cinerea) 1 транзитна С 50
21 12:00 Сойка (Garrulus glandarius) 1 кормова Пн 5
Всього особин (15 видів) – під час міграцій 289

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний
захід, С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь.
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.12

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.13. Характеристика гніздового орнітокомплексу Дністровської ВЕС навесні 2018 р.
(відповідно до картосхеми, рис. Д 3.13).

№ Вид Чисельність,
гнізд (пар) Статус

1 Сорока (Pica pica) 1 Гніздиться
2 Вівсянка звичайна (Emberiza citrinella) 1 Гніздова поведінка
3 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1 Гніздиться
4 Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor) 1 Гніздова поведінка
5 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 1 Гніздова поведінка
6 Сорока (Pica pica) 1 Гніздиться
7 Сорока (Pica pica) 1 Гніздиться
8 Припутень (Columba palumbus) 1 Гніздиться
9 Просянка (Emberiza calandra) 1 Гніздова поведінка

10 Кропив’янка сіра (Sylvia communis) 1 Гніздова поведінка
11 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1 Гніздиться
12 Ворона сіра (Corvus cornix) 1 Гніздиться
13 Посмiтюха (Galerida cristata) 1 Гніздова поведінка
14 Одуд (Upupa epops) 1 Гніздова поведінка
15 Сорока (Pica pica) 1 Гніздиться
16 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1 Гніздиться
17 Припутень (Columba palumbus) 1 Гніздова поведінка
18 Бджолоїдка (Merops apiaster) 15 Гніздиться
19 Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 2 Гніздиться
20 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 Гніздова поведінка
21 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 1 Гніздова поведінка
22 Галка (Corvus monedula) 1 Гніздиться
23 Соловейко західний (Luscinia megarhynchos) 1 Гніздова поведінка
24 Галка (Corvus monedula) 1 Гніздиться
25 Сорока (Pica pica) 1 Гніздиться
26 Кiбчик (Falco vespertinus) 1 Гніздиться
27 Зеленяк (Chloris chloris) 1 Гніздова поведінка
28 Одуд (Upupa epops) 1 Гніздиться
29 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1 Гніздиться
30 Сова вухата (Asio otus) 1 Гніздиться
31 Чекан лучний (Saxicola rubetra) 1 Гніздова поведінка
32 Куріпка сіра (Perdix perdix) 1 Гніздова поведінка
33 Сорока (Pica pica) 1 Гніздиться
34 Кропив’янка садова (Sylvia borin) 1 Гніздова поведінка
35 Дрізд чорний (Turdus merula) 1 Гніздиться
36 Сойка (Garrulus glandarius) 1 Гніздиться
37 Дрізд чорний (Turdus merula) 1 Гніздиться
38 Сорока (Pica pica) 1 Гніздиться
39 Совка (Otus scops) 1 Гніздова поведінка
40 Галка (Corvus monedula) 1 Гніздиться

Всього 55
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.13

Зареєстровані види

20 4 КМ



Таблиця 3.14. Результати обліку птахів у межах площадки Дністровської ВЕС, буферних зон
та прилеглих територій 19.05.2018 р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.14).

№ Час Вид Чисельність
1 8.00 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 3
2 Грак (Corvus frugilegus) 8
3 Крук (Corvus corax) 2
4 9.00 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 2
5 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
6 Припутень (Columba palumbus) 2
7 Припутень (Columba palumbus) 2

8

10.00 Лебідь-шипун (Cygnus olor) 11
Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 5
Мартин звичайний (Larus ridibundus) 12
Галагаз (Tadorna tadorna) 6

9 Сойка (Garrulus glandarius) 1
10 11.00 Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) 12
11 Ворона сіра (Corvus cornix) 1
12 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 12
13 Сорока (Pica pica) 2
14 12.00 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 15
15 Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) 23
16 Ворона сіра (Corvuscornix) 2
17 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
18 Одуд (Upupa epops) 3

19

Сова вухата (Asio otus) 2
Совка (Otus scops) 2
Соловейко західний (Luscinia megarhynchos) 2
Зеленяк (Chloris chloris) 4

20

13.00 Лебідь-шипун (Cygnus olor) 10
Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 15
Мартин звичайний (Larus ridibundus) 13
Галагаз (Tadorna tadorna) 2

21 Горобець польовий (Passer montanus) 15
22 Ворона сіра (Corvus cornix) 2

23
14.00 Плиска біла (Motacilla alba) 8

Посмітюха (Galerida cristata) 3
Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor) 4

24 Кібчик (Falco vespertinus) 1
25 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1
26 Сорока (Pica pica) 1
27 15.00 Галка (Corvus monedula) 2

28 Кропив’янка садова (Sylvia borin) 3
Кропив’янка сіра (Sylvia communis) 2

29 Куріпка сіра (Perdix perdix) 2
Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 2

30

16.00 Просянка (Emberiza calandra) 3
Вівсянка звичайна (Emberiza citrinella) 6
Дрізд чорний (Turdus merula) 5
Трав’янка лучна (Saxicola rubetra) 2

Всього особин (19 видів) – під час обліків 238
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.14

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Таблиця 3.15. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки Дністровської
ВЕС, буферних зон та прилеглих територій 19.05.2018 р. (відповідно до картосхеми, рис. Д 3.15).

№ Час Вид Чисельність Тип
міграції Напрям Висота (м)

1 8.00 Грак (Corvus frugilegus) 7 кормова ПнС 10
2 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова ПнЗ 25
3 Ластівка сільська (Hirundo rustica) 80 кормова Пд 15
4 9.00 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 16 кормова З 5
5 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 кормова ПдЗ 15
6 Зяблик (Fringilla coelebs) 8 кормова ПнС 5
7 Passerinae spp. 19 кормова ПнС 5
8 10.00 Ворона сіра (Corvus cornix) 1 кормова ПнС 7
9 Сорока (Pica pica) 1 кормова ПдЗ 7

10 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 12 кормова ПнЗ 10
11 11.00 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 4 кормова ПдС 10
12 Сойка (Garrulus glandarius) 1 кормова Пн 5
13 Зяблик (Fringilla coelebs) 13 кормова ПдЗ 5
14 12.00 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 4 кормова ПдС 10
15 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 8 кормова Пн 10
16 13.00 Passerinae spp. 15 кормова ПдЗ 5
17 Одуд (Upupa epops) 1 кормова ПнС 3
18 Плиска біла (Motacilla alba) 3 кормова Пд 5
19 14.00 Горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto) 2 кормова Пн 5

Всього особин (13 видів) – під час міграцій 197

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний
захід, С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь.
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 3.15

Кормові міграції

Зареєстровані види

Воднi скупчення

Транзитні міграції

Наземнi скупчення

20 4 КМ



Додаток 4.

Додаток 4. Інші природні компоненти. ДОУ. Картографічні матеріали у
програмі АВТОКАД (у форматі А 3).



48

74

38

49 5441

91
71

79
53

73

46

72

61

67  727
10

36

58
81

98 47
97

63
90

86
84

14

64

89

34

32

22

87
45

88
75

16

31

91

82

28 68
69

17

24

 8

 4

 5

10

 6

 5

 1

 3

 2

 8

 7

10

 2

Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 4.1

стрiлка лiндена

20 4КМ

Зона ДОУ
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"Правий берег Днicтровського лиману"
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 4.2

зелена ящiрка

20 4КМ

Зона ДОУ

жовточеревий полоз

зони пiдвищенного рiзноманiття 
амфiбiй та плазунiв



48

74

38

49 5441

91
71

79
53

73

46

72

61

67  727
10

36

58
81

98 47
97

63
90

86
84

14

64

89

34

32

22

87
45

88
75

16

31

91

82

28 68
69

17

24

 4

 3

 3

 1

 2

 2

 2

 4

 4

Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 4.3

pelecanus crispus

20 4КМ
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Позначення:

Буферна зона у 500 м.

Азово-Чорноморська орнітологічна станція, Науково-дослідний     
інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України, 
Мелітопольський державний педагогічний університет,  
громадська екологічна організація «Лагуна».

Рис. Д 4.4

кiт лiсовий
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Додаток 5

Додаток 5. Кажани. Аудіофайли звуків кажанів за результатами досліджень (на
окремому електронному носії)
5.1. Сонограми видового складу кажанів
5.2. Аудіофайли звуків кажанів за результатами досліджень (на окремому
електронному носії)



Додаток

Основні звукові параметри та сонограми кажанів,
яких зареєстровано у межах площадки Дністровської ВЕС, у буферних

зонах та на прилеглих територіях за допомогою ультразвукових
детекторів

"Pettersson D 240x" та "Pettersson D 500x" у 2018 р.

(типові зразки сонограм)



ВЕЧІРНИЦЯ ДОЗІРНА NYCTALUS NOCTULA SCHREBER, 1774

Файл
Середній

міжімпульсний
інтервал, мс

Тривалість
імпульсу,мс

Верхня межа,
кГц

За максимальної
потужності звуку,

кГц

Нижня межа,
кГц

76,0 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774
301,7 23,14 26,2 21,8 17,8

77 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774
450,3 13,39 30,8 24,8 21,5

235 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774
224,1 14,23 31,6 22,2 19,5



НЕТОПИР БІЛОСМУГИЙ PIPISTRELLUS KUHLII KUHL, 1817

Файл
Середній

міжімпульсний
інтервал, мс

Тривалість
імпульсу,мс

Верхня межа,
кГц

За максимальної
потужності звуку,

кГц

Нижня межа,
кГц

19 Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817
245,5 7,77 48,0 39,9 36,2

38 Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817
182,4 5,98 56,1 41,8 37,4

45 Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817
161,7 5,62 89,7 38,3 35,0



НЕТОПИР ЛІСОВИЙ PIPISTRELLUS NATHUSII KEYSERLING ET BLASIUS, 1839

Файл
Середній

міжімпульсний
інтервал, мс

Тривалість
імпульсу,мс

Верхня межа,
кГц

За максимальної
потужності звуку,

кГц

Нижня межа,
кГц

16 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839
145,1 5,0 80,7 42,0 39,2

19 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839
136,8 5,54 89,7 42,4 38,5

20 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839
– 4,38 92,6 43,8 40,5



НЕТОПИР КАРЛИК PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS SCHREBER, 1774

Файл
Середній

міжімпульсний
інтервал, мс

Тривалість
імпульсу,мс

Верхня межа,
кГц

За максимальної
потужності звуку,

кГц

Нижня межа,
кГц

27 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774
83,5 6,03 94,3 46,2 40,2

33 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774
117,4 7,87 75,1 45,9 38,1

56 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774
71,3 – 98,8 46,5 42,7



НЕТОПИР ПІГМЕЙ PIPISTRELLUS PYGMAEUS LEACH, 1825

Файл
Середній

міжімпульсний
інтервал, мс

Тривалість
імпульсу,мс

Верхня межа,
кГц

За максимальної
потужності звуку,

кГц

Нижня межа,
кГц

207 Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825
72,6 5,85 101,2 57,2 54,5

238 Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825
– 4,78 78,9 56,7 53,6

248 Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825
– 6,91 – 56,2 –



ЛИЛИК ДВОКОЛІРНИЙ VESPERTILIO MURINUS LINNAEUS, 1758

Файл
Середній

міжімпульсний
інтервал, мс

Тривалість
імпульсу,мс

Верхня межа,
кГц

За максимальної
потужності звуку,

кГц

Нижня межа,
кГц

73 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
250 8,51 34,0 25,9 22,6

205 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
188,4 10,87 49,4 26,5 23,6

227 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
386,6 15,91 29,7 24,8 21,7



ПЕРГАЧ ПІЗНІЙ EPTESICUS SEROTINUS SCHREBER, 1774

Файл
Середній

міжімпульсний
інтервал, мс

Тривалість
імпульсу,мс

Верхня межа,
кГц

За максимальної
потужності звуку,

кГц

Нижня
межа, кГц

73 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774
167,25 7,51 52,3 29,5 25,9

320 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774
10,1 37,4 26,2 23,4

STE-004 113,7 8,94 68,4 36,2 28,0
Пергач пізній Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)



НІЧНИЦЯ MYOTIS SP.

Файл
Середній

міжімпульсни
й інтервал, мс

Тривалість
імпульсу,мс

Верхня
межа, кГц

За максимальної
потужності звуку,

кГц

Нижня
межа, кГц

M00141 96,6 2,6 56,2 45,7 31,3
Нічниця Myotis sp.

M00214 96,8 – 82,6 39,5 21,7
Нічниця Myotis sp.

Нічниця Myotis sp.



НІЧНИЦЯ ВУСАТА MYOTIS MYSTACINUS KUHL, 1817

Файл
Середній

міжімпульсни
й інтервал, мс

Тривалість
імпульсу,мс

Верхня
межа, кГц

За максимальної
потужності звуку,

кГц

Нижня
межа, кГц

M00132 80,1 4,94 72,8 42,7 26,2
Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817

M00203 76,6 4,08 94,9 45,4 27,4
Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817

M00206 97,6 – 84,0 42,1 23,6
Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817



ВУХАНЬ PLECOTUS SP.

Файл
Середній

міжімпульсний
інтервал, мс

Тривалість
імпульсу,мс

Верхня
межа,
кГц

За максимальної
потужності звуку,

кГц

Нижня
межа, кГц

241 Вухань Plecotus sp.
87,3 4,09 84,9 43,7 26,4

242 Вухань Plecotus sp.
– 3,84 47,2 30,9 18,7

488 Вухань Plecotus sp.
72,9 2,36 55,6 40,8 28,2
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