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1. Вступ
Це стислий зміст звіту (СЗЗ), що стосується Проекту Дністровської вітроелектростанції
(ПДВЕС), містить короткий опис проекту, його переваги, проведені громадські слухання
та способи мінімізації потенційних впливів на навколишнє середовище й соціальну сферу
(НССС), що призвело до розробки Природоохоронного та соціального плану дій (ПСПД)
для вирішення питань, пов’язаних із цим потенційним впливом на НССС. Нижче зазначені
контактні дані цього проекту.
Контактні дані:
ТОВ «Юкрейн Пауер Ресоурсес»
вул. Богдана Хмельницького, 17/52, 4-й поверх
м. Київ, Україна, 01030
Контактна особа: Ірина Бондаренко, Координація групи
Тел.: +38 097 951 09 25
Адреса електронної пошти: ibondarenko@ukrainepowerresources.com
Проект призначений для вітроелектростанції потужністю 100 мегават (МВт), що на
початковому етапі складається з двох фаз (Фаза 1 і Фаза 2) розвитку, з можливістю
розширення до 150 МВт (Фаза 3).
Компанія «Юкрейн Пауер Ресоурсес» (ЮПР) придбала права на ТОВ «Дністровська
вітроелектростанція» і звернулася до Європейського банку реконструкції та розвитку
(ЄБРР) і, можливо, також звернеться до Міжнародної фінансової корпорації (МФК) для
отримання кредиту на будівництво Фази 1 і 2.
Загальна вартість проекту оцінюється в 117,9 млн євро для генерування потужності
100 МВт; Проектом передбачено 26 вітряних турбін, приблизно 13 км нових або
поліпшених під’їзних доріг, нову підстанцію, 15 км підземних кабелів для передачі
електроенергії від турбін до нової підстанції, а також підземну лінію електропередачі
напругою 110 кВ завдовжки 2,7 км для передачі електроенергії від нової підстанції до
регіональної мережі на наявній підстанції Старокозаче, що експлуатується комунальною
компанією «Одесаобленерго».
Проект було віднесено до категорії А в межах екологічної та соціальної політики ЄБРР1.

1

ЄБРР (2014) Екологічна й соціальна політика, [онлайн]. Доступно за посиланням:
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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На Рисунку 1 нижче подане розташування Фази 1 і Фази 2. На Рисунку 2 нижче подана
карта ширшої області для кращого розуміння.

Рисунок 1. Карта розташування Фази 1 і 2 (включно з дорогами та з'єднання ліній електропередач)
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Рисунок 2. Розташування проектної території

2. Встановлення й розташування вітроелектростанції
Проектний майданчик ПДВЕС розташований в Одеській області на південному заході
України. Проектна ділянка вітроелектростанції простягається приблизно від 25 до 52 км
на північний захід від найближчої точки на узбережжі Чорного моря в Одеській області.
Вітряні турбіни будуть розташовані на північний захід від Білгород-Дністровського,
недалеко від Дністровського лиману, на відстані близько 1,5 км від найближчої точки на
кордоні проектної ділянки до берегової лінії лиману.
Проектна ділянка знаходиться в сільській місцевості в безпосередній близькості від
переважно сільськогосподарських угідь і таких невеликих сіл, як Старокозаче, Козацьке,
Удобне, Семенівка й Молога. На кордонах і прилеглій території проектної ділянки
знаходяться такі села, як Зеленівка, Петрівка, Крутоярівка, Красна Коса, Веселе,
Гончарівка й Південне. У межах 700 м від місць розташування вітряних турбін немає
будь-яких житлових об'єктів. У межах проектної ділянки сільськогосподарські поля
розділені лісопосадками. Ділянку перетинають ґрунтові дороги, що надають доступ до
великих полів для ведення сільського господарства.
Загальна площа землі, яка буде зайнята під час будівництва, складає приблизно
17,51 гектара (га) (0,175 км2). Із них приблизно 5,64 га будуть зайняті тимчасово. ЮПР
добровільно придбав 30 ділянок (26 плюс 4 запасних) для будівництва Фази 1 і 2 у
землевласників, яким було виплачено компенсацію. Усі договори оренди є в наявності.
Також є 400-метрова захисна зона, що простягається від наявних доріг з обох боків
проектної ділянки й автомагістралі Одеса-Ізмаїл (E 87), яка проходить через проектну
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ділянку. Окрім того, з обох боків наявних повітряних ліній електропередачі є захисна зона
в 210 м.
Найближче водоймище розташоване на схід від майданчика, а саме Дністровський лиман і
Ключова орнітологічна територія дельти річки Дністер, а на заході він межує з
сільськогосподарськими угіддями.
На
Рисунку
3
нижче
зображено розташування проектного
майданчика
вітроелектростанції, Дністровського лиману й автомагістралі Одеса-Ізмаїл (E 87), яка
перетинає проектний майданчик.

Рисунок 3. План території проекту Дністровської ВЕС

3. Опис вітроелектростанції
3.1 Опис обладнання й інфраструктури
Нижче подано короткий опис обладнання й інфраструктури:
• До списку було внесено трьох постачальників – компанії GE, Nordex і Vestas;
• 26 вітрогенераторів, номінальна потужність кожного від 3,8 МВт до 4,0 МВт на
вибір; на цей час оцінюється вітрогенератор потужністю 3,8 МВт компанії GE;
• Висота вежі становить 131 м, а діаметр ротора – 137 м;
• Розрахунковий термін експлуатації становить близько 20 років з можливістю
заміни або виведення з експлуатації після закінчення цього періоду;
• Нова підстанція, тобто головна трансформаторна підстанція (ГТП), яка буде
побудована, буде розташована на південь від села Козацьке;
Стислий зміст звіту з ПДВЕС 100 МВТ – травень 2019 року
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•
•

Реконструкція під'їзних шляхів (див. Рисунок 4) і близько 13 км дороги, що з'єднує
трасу P70 біля села Бикоза з трасою P72 біля села Молога (див. Рисунок 5); а також
Підземний кабель напругою 110 кВ і протяжністю 2,7 км проходить на захід від
ГТП ВЕС до головної енергомережі на підстанції Старокозаче.

Рисунок 4. Модифікації дороги (дорога позначена жовтим кольором)
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Рисунок 5. Реконструкція дороги (позначено синім кольором, з’єднання траси P70 біля села Бикоза з трасою P72 біля
села Молога)

3.2 Графік реалізації проекту
Планується, що будівництво й монтаж Фази 1 почнуться у третьому кварталі 2019 року
(10 вітряних турбін загальною потужністю 38,0 МВт) і завершаться в першому кварталі
2020 року, коли буде здійснено введення в експлуатацію. Експлуатація почнеться в
другому кварталі 2020 року.
У межах Фази 2 (решта 16 вітряних турбін загальною потужністю 60,8 МВт) будівництво
й монтаж почнуться в 3 кварталі 2019 року і завершаться в 2 кварталі 2020 року, коли буде
здійснено введення в експлуатацію. Експлуатація почнеться у третьому кварталі 2020
року.
Частина проекту буде містити в собі розробку основних під'їзних шляхів до майданчика і
під'їзних шляхів до дільниць розміщення турбін на ранній стадії будівництва.

4. Оцінка впливу на довкілля, оцінка технічного стану, безпеки
й соціальна оцінка пропонованої схеми
4.1 Проведена робота
ЮПР була підготовлена наступна ключова документація:
Стислий зміст звіту з ПДВЕС 100 МВТ – травень 2019 року
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•
•
•
•
•
•

Державна оцінка впливу на довкілля (ОВД), за якою 24.10.18 р. було отримано
позитивний висновок (зареєстровано 25.10.18 р. за номером N201829881) і яка
дійсна протягом 5 років;
Звіт про допроектне опрацювання (квітень 2018 р.), розроблений для визначення
очікувань проекту щодо Вимог до реалізації проектів (ТРП) від ЄБРР і
забезпечення відповідності, підготовленої ОВД, цим вимогам;
План взаємодії із зацікавленими сторонами (ПВЗС), що містить механізм розгляду
скарг (травень 2019 р.), який був розроблений для опису запланованих
консультацій із зацікавленими сторонами, і процесу взаємодії із Проектом;
План придбання земель (ППЗ) (травень 2019 р.), який описує процес придбання
земельних ділянок та виплати компенсацій;
Додаткова ОВНСС (листопад 2018 р.), яка була розроблена для міжнародних
кредиторів, таких як ЄБРР і МФК, і використовує їх стандарти; а також
ПСПД (травень 2019 р.), розроблений для реалізації дій щодо забезпечення й
перевірки відповідності Проекту законодавству України, стандартам ЄБРР/МФК і
Передовій міжнародній галузевій практиці (ПМГП).

4.2 Переваги Проекту
Переваги Проекту такі:
•

•
•

Створення чистого відновлюваного джерела енергії, яке буде направлене на
досягнення української національної мети в галузі поновлюваних джерел енергії,
тим самим зменшуючи залежність від виробництва електроенергії тепловими
електростанціями, що працюють на викопному паливі, і застарілих атомних
електростанцій радянської епохи. Це дозволить домогтися значного зниження
викидів парникових газів (ПГ);
Забезпечення вкрай необхідних потужностей для виробництва електроенергії в
регіоні й підтримка розвитку інфраструктури в регіоні; а також
Економічний розвиток за рахунок створення робочих місць, зокрема на місцях
(прямих і непрямих), особливо на етапі будівництва, і генерація доходів для
місцевого бюджету.

4.3 Державна оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Для більш широкого проекту, що складається з 3 фаз із загальною встановленою
потужністю 150 МВт була проведена національна ОВД. До Міністерства екології та
природних ресурсів було подано заяву, і проект був офіційно зареєстрований в
Державному реєстрі ОВД (ОВД відповідно до законодавства України). Згодом були
проведені публічні слухання, і документи були передані до Міністерства для отримання
«Висновку». Жодних повідомлень від громадськості отримано не було. «Висновок» був
отриманий у жовтні 2018 року і є дійсним протягом 5 років. «Висновок» містить
екологічні умови для здійснення діяльності, якими компанія має керуватися і яких має
повністю дотримуватися.
Державна ОВД та ОВНСС значною мірою узгоджені, до того ж перша підготовлена для
затвердження державним регулюючим органом, а друга – для задоволення вимог ЄБРР. У
разі розбіжностей між стандартами ОВНСС передбачає більш суворі вимоги.
Стислий зміст звіту з ПДВЕС 100 МВТ – травень 2019 року
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Оскільки державна ОВД була призначена для 3 фаз із загальною встановленою
потужністю 150 МВт, а поточні плани, подані в ОВНСС, призначені для 2 фаз із
загальною встановленою потужністю 100 МВт, ЮПР буде шукати підтвердження
відсутності будь-яких фундаментальних відмінностей від державного ОВД, за винятком
скороченої загальної потужності, яка має бути подана регулюючим органам для
підтвердження того, що висновок залишається чинним. 5-річний термін дії висновку
забезпечить протягом цього періоду часу розширення до 3 фаз, хоча це буде залежати від
додаткової пропускної здатності мережі, і ЮПР інвестуватиме в цю інфраструктуру
мережі, що належить і експлуатується електроенергетичною компанією Укренерго. Це не
є частиною поточного проекту, тому що вже існують достатні потужності – це лише
зобов’язання за угодою з Укренерго для отримання дозволу на проект. Дозвіл очікується.
ЮПР/Дністровська вітроелектростанція головним чином інвестуватимуть в лінію
Старокозаче-МІЗ.
4.4 Дозвільна документація й узгодження
Було отримано низку дозволів і погоджень, таких як висновки (дозволи) щодо процесу
ОВД від низки державних відомств. Іншу дозвільну документацію та погодження
необхідно буде отримати під час розробки проекту, а діяльність, що вимагає отримання
дозволів/погоджень,
здійснюватиметься
тільки
після
отримання
таких
дозволів/погоджень.
Розташування вітрових турбін має відповідати вимогам санітарно-захисних зон (СЗЗ)
відповідно до українського законодавства щодо чутливих об’єктів – водних об’єктів, ліній
електропередач, залізничних колій, доріг, інженерних мереж тощо.
4.5 Корпоративне управління охороною навколишнього середовища, здоров'я, праці
й безпеки
ЮПР – це нещодавно створена компанія, яка, зокрема, буде розробляти політику та
процедури в галузі Охорони навколишнього середовища, здоров'я, праці й безпеки, щоб
забезпечити їх дотримання під час будівництва й експлуатації вітроелектростанції. Вони
охоплюють політику та процедури в галузі соціального захисту, охорони праці,
навколишнього середовища, а також здоров'я та безпеки, підкріплені розробкою
інтегрованої системи управління екологічною та соціальною ефективністю й охороною
праці й безпеки на виробництві, а також системи соціально-екологічного управління
(ССЕУ) проекту, що містить повну інформацію про екологічні, соціальні вимоги, вимоги
до охорони праці й техніки безпеки, а також зобов'язання щодо будівництва, експлуатації
та виведення з експлуатації проекту.

5. Вплив на довкілля та його мінімізація
Нижче наведені основні висновки з точки зору впливу та їх мінімізації:
5.1 Ландшафт
Була розроблена оцінка ландшафту й візуальна оцінка для обліку відповідних вразливих
об'єктів і ймовірності значних впливів на ландшафт (включно з кумулятивними
ефектами).
Стислий зміст звіту з ПДВЕС 100 МВТ – травень 2019 року
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Основний вплив на ландшафт буде спостерігатися під час будівельних робіт, включно з
використанням і переміщенням кранів. Дністровський лиман і Ключова орнітологічна
територія дельти річки Дністер прилягають до східного кордону планованої забудови.
Саме будівництво буде знаходитися на відстані не менше 1,5 км від зазначеного
ландшафту, і з урахуванням рослинного покриву малоймовірно, що на лиман або Ключову
орнітологічну територію безпосередньо вплине пов’язана з будівництвом зміна
ландшафту. План управління ландшафтом формує компанія ЮПР.
Також слід зазначити, що в процесі експлуатації виникатиме певний вплив на ландшафт,
оскільки вітрогенератори є високими конструкціями, що розташовуватимуться переважно
в сільськогосподарській зоні з низьким відкритим ландшафтом. За рахунок топографічної
неоднорідності, а також наявності густої деревної рослинності в прибережному
середовищі існування поблизу узбережжя лиману лише обмежене число турбін буде
видимим або частково видимим зсередини районів дельти Дністра і лиману.
5.2 Мерехтіння тіней
Термін «мерехтіння тіней» належить до ефекту мерехтіння, що виникає, коли обертові
лопаті вітрових турбін під час їх повороту періодично відкидають тіні на сусідні будинки
через вузькі отвори, наприклад, вікна2. Найближчий будинок знаходиться в 800 метрах від
найближчої вітрової турбіни, і мерехтіння тіней на цій відстані не прогнозується. Проте,
була введена процедура розгляду скарг, і звіти про мерехтіння тіней будуть
досліджуватися.
5.3 Шум і вібрація
Була проведена імітація шуму й оцінка його впливу. З огляду на шум, пов'язаний з
роботою передбачуваної вітроелектростанції, і відстань до найближчих житлових районів,
вплив шуму й вібрації малоймовірний. Обладнання проходитиме технічне
обслуговування, а його використання буде обмежене, наприклад, виключення його
використання вночі. У разі скарг людей, проводитиметься контроль шуму в будинках, і у
разі виявлення порушень норм на шуми будуть вжиті відповідні заходи щодо
шумозаглушення.
5.4 Біорізноманіття, включно з кажанами та птахами
Для підтримки ОВД (і додаткової ОВНСС) було проведено широкий спектр робіт щодо
збереження біорізноманіття, включно з поглибленим вивченням існуючих досліджень
стосовно проектного майданчика (наприклад, вивчення даних стосовно птахів, зібраної з
1993 по 2007 рр.) та завершення нових польових досліджень, таких як дослідження
кажанів та птахів, проведені у період з осені 2017 року по літо 2018 рр. Будуть
проводитися подальші роботи і впроваджуватися заходи для зменшення наслідків впливу,
щоб підтвердити повну відповідність прийнятим рекомендаціям.
На сьогоднішній день не виявлено значного впливу на біорізноманіття, хоча цей висновок
ґрунтується на базових дослідженнях, у яких були виявлені прогалини. Проект
розміщується у зоні проживання наземних видів відносно низької значимості для
2

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48052/1416update-uk-shadow-flicker-evidence-base.pdf
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біорізноманіття (а також на відстані щонайменше 1,5 км від дельти Дністра). Ці прогалини
найбільше стосуються фундаментальних досліджень, проведених щодо кажанів і птахів
(два ключових об'єкти впливу), з визначенням прогалин у територіальному та часовому
охопленні. Буде завершено додаткові дослідження (під час та після будівництва), а також
відповідно оцінено отримані результати, що виключить можливу недооцінку
прогнозованих впливів. Ці дослідження також будуть надавати інформацію та
адаптуватимуть пропозиції із зменшення впливу, включаючи будь-які вимоги щодо
скорочення, які будуть формуватися спільно місцевими та міжнародними орнітологами і
які забезпечать відсутність значних залишкових впливів.
Було проведено огляд наявності потенційних критично важливих середовищ існування
(КВСІ) та пріоритетних елементів біорізноманіття (ПЕБ) (як визначено в ТРП6 ЄБРР),
хоча необхідні додаткові дослідження через прогалини в базових дослідженнях,
зазначених вище. Для вирішення цієї проблеми рекомендується провести подальше
дослідження, що включає подальший аналіз існуючої інформації і цільові консультації із
зацікавленими сторонами. Результати будуть представлені у вигляді додатку до звітів про
розкриття. Тригери потенційних критично важливих середовищ існування наведені
нижче:
Потенційні критично важливі середовища існування / Пріоритетні елементи біорізноманіття*:
КВСІ/ПЕБ відповідно до ТРП 6 ЄБРР

Потенційні тригери КВСІ/ПЕБ

(i) Унікальна екосистема, або екосистема під високою
загрозою
(i) Середовища існування під загрозою
(i) Значущі елементи біорізноманіття, визначені широкою
групою зацікавлених сторін із боку уряду (такі як Ключові
середовища біорізноманіття та Важливі середовища
існування птахів)

Проектний майданчик знаходиться у зоні біорізноманіття
обмеженої значущості і не має прямого зв’язку із жодним
середовищем, що визнане важливим для біорізноманіття.

Проектний майданчик не підтримує жодного наземного
середовища існування, що вважається важливим для видів,
які становлять значну цінність для біорізноманіття для
запуску цього критерію.
(ii) Середовища існування, що мають важливе значення для
зникаючих видів, або видів, які перебувають на межі
зникнення
(ii) Вразливі види

(iii) Середовища існування, що мають важливе значення
для ендемічних або географічно обмежених видів

(iv) Середовища існування, що підтримують глобально
значущі (концентрація) мігруючі або зграйні види

Проектний майданчик розміщений в безпосередній
близькості до середовищ існування, що мають важливе
значення (середовища відповідно до Рамсарської конвенції
та Важливі середовища існування птахів), хоча він не
вважається розташованим на шляху важливих маршрутів
для птахів із цих середовищ існування. На підтвердження
цього зараз проводиться додаткове кабінетне дослідження,
яке також інформуватиме про поточні пропозиції для
зменшення наслідків впливу, які необхідно внести у План
управління біорізноманіттям (ПУБ).
Проектний майданчик знаходиться у зоні біорізноманіття
обмеженої значущості і не має прямого зв’язку із жодним
середовищем, що визнане важливим для ендемічних або
географічно обмежених видів.
Проектний майданчик не підтримує жодного наземного
середовища існування, що підтримує глобально значущі
(концентрація) мігруючі або зграйні види.
Проектний майданчик розміщений в безпосередній
близькості до середовищ існування, що мають важливе
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Потенційні критично важливі середовища існування / Пріоритетні елементи біорізноманіття*:
КВСІ/ПЕБ відповідно до ТРП 6 ЄБРР

Потенційні тригери КВСІ/ПЕБ
значення (середовища відповідно до Рамсарської конвенції
та Важливі середовища існування птахів), хоча він не
вважається розташованим на шляху важливих маршрутів
для птахів із цих середовищ існування. На підтвердження
цього зараз проводиться додаткове кабінетне дослідження,
яке також інформуватиме про поточні пропозиції для
зменшення наслідків впливу, які необхідно внести у План
управління біорізноманіттям (ПУБ).

Проектний майданчик не розташований в та не пов’язаний
(v) Середовища, що відносяться до ключових еволюційних
з середовищами, що відносяться до ключових еволюційних
процесів.
процесів.
(vi) Екологічні функції, які є життєво важливими для
підтримки життєздатності описаних елементів
біорізноманіття (як критичний елемент середовища
існування)
(vi) Екологічна структура та функції, необхідні для
підтримки життєздатності пріоритетних елементів
біорізноманіття, описаних у цьому пункті

Проектний майданчик не виконує жодної екологічної
функції, яка відігравала б важливу роль для підтримки
життєздатності пріоритетних елементів біорізноманіття
(тобто таких, які можуть вважатися КВСІ або ПЕБ).

* Відповідні ПЕБ виділені курсивом

План управління біорізноманіттям (ПУБ) має бути підготовлений для охоплення
конкретних заходів щодо мінімізації впливу, що базуються на результатах досліджень, які
ще належить провести. ПУБ має охоплювати загальні заходи щодо захисту
навколишнього середовища і вимоги до нагляду для забезпечення того, що проект не
становитиме жодних значних ризиків для біорізноманіття.
5.5 Якість води
Використання води міститиме питну воду, воду для пожежогасіння, змивання/очищення,
видалення пилу шляхом розпилення. Окрім того, можливо, що на місці буде розміщений
цементний завод, який потребуватиме води на етапі будівництва. Вода надходитиме з
резервуарів або, можливо, з підземного колодязя. На етапі будівництва мають бути
отримані дозволи на водокористування й розроблений водогосподарський план.
5.6 Організація збору й видалення відходів
Хоча очікується мінімальна кількість відходів, що утворюються в межах пропонованого
будівництва, має бути розроблений план щодо управління відходами й небезпечними
матеріалами. Утилізація будь-яких небезпечних речовин має здійснюватися відповідно до
законодавства України.
5.7 Видалення верхнього шару ґрунту
Необхідно отримати дозволи на видалення родючих верхніх шарів ґрунту, які повинні
бути збережені й рекультивовані, що має бути схвалено обласними органами влади.
5.8 Якість повітря
Основними джерелами викидів в атмосферу буде пил під час будівельних і наземних
робіт, а також викиди від генераторів і транспортних засобів. Має бути розроблений і
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реалізований план управління будівельним пилом і план контролю викидів для бетонного
заводу.
5.9 Культурна спадщина
У безпосередній близькості від проектної ділянки розташована низка курганів. ЮПР
доручив археологам провести дослідження на місці, щоб визначити та скласти карту
місцезнаходження курганів. Якщо після завершення досліджень будуть виявлені кургани,
можливим є регулювання розміщення вітрових турбін. Окрім того, археологи будуть
присутні під час будівництва, щоб робітники не розкопали кургани.
5.10 Виведення з експлуатації
Були розглянуті потенційні впливи, пов’язані з виведенням з експлуатації вітрових турбін
у кінці терміну їх експлуатації, і компанія ЮПР має намір розробити план із виведення їх
з експлуатації та відновлення.

6. Вплив на соціальну сферу та його мінімізація
6.1 Відведення земель
Земля, яка потрібна для влаштування вітроелектростанції, була визначена й винесена на
обговорення на сесіях сільради. Вся необхідна земля була отримана на добровільній
основі відповідно до Плану придбання земель (ППЗ), були проведені компенсаційні
виплати власникам та орендарям й укладені договори оренди. Не буде тимчасового чи
постійного перекриття доступу до існуючих полів.
Під’їзні шляхи до ділянок, на яких будуть розташовані вітрові турбіни, будуть відновлені
в інтересах місцевих фермерів.
6.2 Розвиток місцевого регіону
ЮПР має програму корпоративно-соціальної відповідальності (КСВ), яка спрямована на
співпрацю з місцевими громадами з метою розвитку місцевої економіки й культури. Були
визначені перспективні проекти КСВ з використанням підходу, що враховує потреби
кожної окремої громади.

7. Вплив на здоров’я та безпеку і його мінімізація
7.1 Здоров’я та безпека на виробництві
Усі будівельні роботи мають відповідати українському законодавству та вимогам ЄБРР.
ЮПР і її підрядники мають розробити кадрову політику, яка містить у собі кодекс
поведінки, план охорони праці й техніки безпеки. Окрім того, має бути розроблений
спеціальний механізм розгляду скарг працівників.
Цілком ймовірно, що будуть потрібні допоміжні будівельні побутові приміщення, і буде
розроблений план стратегії та принципів розміщення будівельників, який також буде
містити в собі кодекс поведінки, і який буде прийнятий для управління життєдіяльністю
на будівельному майданчику. Будівельний майданчик буде сконструйовано відповідно до
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вимог ЄБРР/МФК до Проживання робітників: Процеси та Стандарти3. Вибір будівельного
майданчика повинен враховувати оцінку впливів. Для зменшення наслідків впливів буде
застосовуватися план управління будівельним майданчиком, який включатиме:
• Протиаварійні заходи;
• Питання безпеки;
• Права робітників; та
• Відносини зі спільнотами.
7.2 Соціально-орієнтована охорона здоров’я та безпека
Виявлені потенційні впливу на спільноту пов'язані з викидом лопатей і льоду, авіацією,
електромагнітними перешкодами й радіацією, транспортуванням обладнання й доступом
до місць громадського користування.
Ризик замерзання/нагромадження льоду, що призводить до викиду льоду й потенційних
травм, вважається низьким, тому що ризик нагромадження льоду буде відносно
короткостроковим (на основі кліматологічних даних), а турбіни будуть оснащені
датчиками, які є частиною їх конструкції, для виявлення дисбалансу на лопатях турбіни.
Цей дисбаланс буде вказувати на накопичення льоду, що призведе до зупинки турбіни,
запобігання викиду льоду. Окрім того, для запобігання пошкодження вітрових турбін
передбачений нагрів лопатей і видалення льоду, що також мінімізує його утворення.
Найближчий аеропорт знаходиться в 45 км на північний схід. Було отримано
підтвердження від Міністерства інфраструктури України, Державного підприємства
обслуговування повітряного руху України щодо того, що вітрові турбіни не впливатимуть
на польоти літаків.
Виникнення будь-яких електромагнітних завад і випромінювань малоймовірно, однак в
цьому випадку пропонується низка засобів щодо захисту.
Для нормального дорожнього транспортування вітрових турбін і супутнього обладнання
деякі ділянки доріг необхідно буде модернізувати. Був запланований маршрут для
доставляння вітрових турбін і супутнього обладнання з порту на майданчик, і є план
мінімізація руйнувань.
Обмеження в доступі фермерів і широкої громадськості в районі встановлення турбін не
передбачається.

8. Природоохоронний і соціальний план дій
ПСПД був розроблений для визначення конкретних природоохоронних і соціальних дій,
необхідних для мінімізації впливів, пов’язаних з проектом. Дії були розроблені щодо
такого.

3

Проживання робітників: Процеси та Стандарти МФК та ЄБРР(2009). Методична рекомендація від МФК та ЄБРР
(Онлайн). Доступно за посиланням
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-atifc/publications/publications_gpn_workersaccommodation
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Розробка політики, процедур і систем охорони навколишнього середовища,
здоров’я, праці й безпеки для використання компанією ЮПР і її підрядниками.
Отримання необхідних дозволів/погоджень до початку дій, для яких ці
дозволи/погодження необхідні, і виконання всіх необхідних умов.
Розробка кадрової політики, планів з охорони праці й техніки безпеки, а також
процедури розгляду скарг працівників.
Розробка планів для захисту спільноти під час будівництва, наприклад, організація
дорожнього руху, готовність до аварійних ситуацій.
Мінімізація шуму, впливу на якість повітря, утворення відходів і
водокористування.
Вивчення будь-яких впливів на співтовариство, наприклад шум, мерехтіння тіней.
Захист верхнього шару ґрунту, знятого під час будівництва.
Охорона біологічного різноманіття.
Охорона об'єктів культурної спадщини.
Розробка плану виведення з експлуатації та відновлення в кінці терміну служби
проекту; а також
Впровадження ПВЗС і механізму розгляду скарг.

9. План взаємодії із зацікавленими сторонами (ПВЗС)
ПВЗС був розроблений з метою виявлення головних зацікавлених сторін і забезпечення
своєчасного їх інформування, де це доречно, про потенційний вплив проектів. План також
визначає офіційний механізм розгляду скарг, який буде використовуватися зацікавленими
сторонами для розгляду скарг, проблем, запитів і коментарів. Він буде регулярно
переглядатися й оновлюватися. У разі зміни або введення нових дій, пов'язаних із
взаємодією із зацікавленими сторонами, ПВЗС буде оновлюватися. ПВЗС також буде
періодично переглядатися під час реалізації проекту й оновлюватися в міру необхідності.
ПВЗС містить у собі таке:
•
•
•
•
•

Вимоги до консультацій з громадськістю і до розкриття інформації.
Визначення зацікавлених та інших порушених сторін.
Огляд попередніх заходів щодо взаємодії.
Програму взаємодії із зацікавленими сторонами, включно з методами взаємодії та
ресурсами, майбутні та наступні взаємодії; і
Механізм розгляду скарг.

Зацікавленими сторонами можуть бути окремі особи й організації, на які проект може
вплинути прямо чи побічно як позитивним, так і негативним чином, і які хочуть
висловити свою думку. Визначення головних зацікавлених сторін звучить так:
«будь-які зацікавлені сторони, що мають значний вплив на роботи або піддаються
значному впливу робіт, де їх інтереси та вплив мають бути визнані для забезпечення
успішного виконання цих робіт».

Стислий зміст звіту з ПДВЕС 100 МВТ – травень 2019 року

17

