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господарської одиниці (10 км зона) відповідно до Додатку I Директиви про природні 
середовища існування 92/43/EEC 
Рисунок 76 Степові види, внесені у міжнародні екологічні списки, на території окремої 
господарської одиниці (10 км зона) 
Рисунок 77 Степові рослини, внесені до Зеленої книги України (2009), на території 
окремої господарської одиниці 
Рисунок 78 Види, внесені до екологічних списків, які можна зустріти у середовищах 
існування на солончакових пасовищах на території окремої господарської одиниці 
Рисунок 79 Рослини, внесені до Зеленої книги України (2009), які можна зустріти у водно-
болотних угіддях на території окремої господарської одиниці 
Рисунок 80 Види та спільноти деревної рослинності, що перебувають під охороною, яких 
можна зустріти в екологічних списках на території окремої господарської одиниці 
Рисунок 81 Відстані зорового сприйняття вітроенергетичних установок 
Рисунок 82 Шумова карта запропонованої схеми розміщення турбін, вітротурбіна GE137-
3.8 
Рисунок 83 Шумова карта, накладена на карту Google Earth 
Рисунок 84 Місцезнаходження найближчих аеропортів 
Рисунок 85 Перспективні проекти в межах 30 км зони ДВЕП 
Рисунок 86 Характеристики перспективних проектів в межах 30 км зони ДВЕП 
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1. Вступ 

 
1.1. Загальний вступ 

 
Ця оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище підготовлена ТОВ «Юкрейн 
Пауер Ресоурсес» («ЮПР») в інтересах ТОВ «Дністровська Вітроелектростанція» 
(«Проектна компанія») у зв’язку з запропонованим Дністровським вітроенергетичним 
проектом проектною потужністю 100 МВт («проект» або «вітрова електростанція»), 
розташованим орієнтовно 40 км на північ від чорноморського узбережжя в Одеській 
області України. В цьому офіційному звіті представлені висновки оцінки впливу на 
соціальне та навколишнє середовище, що проводилась в рамках запропонованого проекту. 
В ньому представлена характеристика основних особливостей розвитку Проекту, 
визначено потенційні суттєві фактори впливу, а також досліджено заходи з управління, 
пом’якшення та контролю, що є підходящими для вітрової електростанції. 
 
Цей офіційний звіт про оцінку впливу на соціальне та навколишнє середовище 
підготовлено відповідно до міжнародних стандартів, дотримання яких вимагається 
міжнародними фінансовими установами («IFIs»), оскільки проект може потребувати 
фінансування таких міжнародних інвестиційних банків. Крім того, in відповідно до вимог 
МФО, оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище також вирішує питання, 
пов’язані з вимогами Українського законодавстсва стосовно оцінок впливу на навколишнє 
середовище та охорони навколишнього середовища. Представлена тут інформація 
використовувалась для підтримки підготовки оцінки впливу на навколишнє середовище, 
що вимагається в Україні на законодавчому рівні, і нещодавно були внесені зміни у 
відповідне законодавство (Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»). 
 

1.2. Основні характеристики проекту 
 

Дністровська вітрова електростанція міститиме у своєму складі до двадцяти шести (26) 
вітроелектричних генераторів (також відомих під назвою «вітротурбіни») проектною 
потужністю від 3,8 до 4,0 МВт кожен. Було визначено, що загальна встановлена 
потужність виробництва електроенергії вітрової електростанції становитиме 100 МВт з 
можливістю підвищення до 150 МВт, якщо буде забезпечена додаткова пропускна 
здатність енергооб’єднання. Спеціалісти ЮПР відібрали для цього Проекту три моделі 
вітротурбін: GE 137-3.8 MW 131 HH, Nordex N131-3.9 MW134 HH та Vestas V136-4.0 MW 
112 HH. Остаточне рішення щодо поставки вітротурбін буде прийняте не пізніше 4 
кварталу 2018 року. 
 
Вітроелектричним генератором, який розглядається в даний час, є модель GE Wind 3.8 
MW на 131-метровій вежі з діаметром ротора 137 метрів. 
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• будівництво відповідних фундаментів для вітротурбін і будівництво внутрішніх 
доріг; будівництво відповідної інфраструктури, включаючи прокладання підземних 
силових кабелів, будівництво підстанції, а також підключення до головної 
електромережі; 

• транспортування компонентів вітроелектричних генераторів (наприклад, лопаті, 
вежі, гондоли) на майданчик; 

• встановлення вітротурбін у вертикальному положенні; 
• експлуатація та технічне обслуговування вітроелектричних генераторів протягом 
приблизно 20 років; а також, 

• заміна або вітротурбін їх виведення з експлуатації. Якщо обрано варіант виведення 
з експлуатації, цей процес включатиме демонтаж компонентів установок, демонтаж 
приєднаної інфраструктури у відповідних випадках, а також відновлення землі. 

• Всі сировинні матеріали та компоненти установок будуть постачатись з 
позамайданчикових об’єктів. Відповідно, ключовим аспектом проекту під час 
будівництва є забезпечення наявності відповідних транспортних маршрутів. 

• За можливості у будівництві вітроелектростанції буде залучена місцева робоча 
сила. Тим не менш, будівництво вітротурбін вимагатиме наявності профільних 
технічних знань, які будуть імпортуватись з-поза меж проектного майданчика.   

 
1.3. Місцезнаходження проекту 

 
Область проектування Дністровської вітроелектростанції розташована на північ від 
Білгород-Дністровського. Висота майданчика над рівнем моря становить від 70 до 130 
метрів. На сході територія проекту межує з Дністровським лиманом, а на заході вона 
межує з землями сільськогосподарського призначення. Майданчик перетинає 
автомагістраль Одеса-Ізмаїл (Е 87), дорога місцевого значення, яка проходить практично 
через весь майданчик WEU (Рис. 1). 
 

Рисунок 1. План територіального розміщення проекту Дністровської 
вітроелектростанції 
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В межах території проекту розташовані місцеві громади сіл Старокозаче, Козацьке, 
Удобне, Семенівка та Молоха. Територія проекту межує з територіальними громадами сіл 
Зеленівка, Петрівка, Крутоярівка, Красная Коса, Веселе, Гончарівка та Південнне. Повний 
опис територіальних громад міститься в Розділі 10.4.1.3. Основним видом діяльності 
регіону є сільськогосподарське виробництво. 
 
Довжина території проекту становить близько 24 км, а її ширина становить 2-8 км. 
Загальна площа території WES становить близько 96 км. Адміністративно-проектувальна 
зона відноситься до Білгород-Дністровського району Одеської області. 

 
1.4. Визначення категорії проекту 

 
Законодавчі акти та стандарти, пов’язані з розробкою, будівництвом, експлуатацією 
проектного об’єкта та його кінцевим виведенням з експлуатації детально розглядаються в 
наступних розділах. Відповідно до чинного природоохоронного законодавства та 
інвестиційних стандартів необхідно визначити класифікацію запропонованих розробок з 
точки зору їхніх факторів потенційного впливу на соціальне та навколишнє середовище, 
які, в свою чергу, визначають тип і глибину необхідної оцінки впливу. Загалом, проекти 
найвищої категорії вважаються потенційно здатними чинити найважливіший вплив, 
проекти середньої категорії потенційно можуть чинити обмежений вплив, а проекти 
нижкої категорії чинять мінімальний вплив або не чинять його взагалі. Відповідно до 
термінології, що використовується міжнародними інвестиційними банками, проекти 
класифікується за наступним принципом: від категорії A (найвища), до категорії B і 
категорії C (найнижча). 
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Для визначення відповідної класифікації проекту ми: 
 
• проаналізували запропоновані генеральні плани майданчика; 
• проаналізували технологічну частину запропонованого проекту; 
• проаналізували методи будівництва проектного об’єкта та його виведення з експлуатації; 
• визначили чутливість середовища, на яке може чинити вплив запропонований проект 
• ідентифікували учасників проекту.  
 
На основі наявної інформації, аналізу подібних проектів та огляду ЄБРР та МФК (Група 
Всесвітнього банку), вітрова електростанція віднесена до категорії А з наступних причин: 
• масштаби та місцезнаходження проекту потенційно можуть чинити суттєвий вплив на 
навколишнє середовище; 
• проект може потенційно чинити суттєві фактори соціально-економічного впливу; 
• існує пріоритет, згідно якого проекти аналогічного розміру в інших місцях, в яких 
залучались зовнішні інвестиції, класифікуються як проекти Категорії A. 
  
Відповідно до стандартів зовнішньоекономічної банківської діяльності, проекти Категорії 
A підпадають під дію: 
• повної оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище; 
• оцінки альтернативних варіантів, включаючи відсутність реалізації; 
• рекомендацій щодо зменшення впливу або інших заходів для попередження або 
мінімізації впливу; а також 
• розголошення інформації.  
 
Цей офіційний звіт про вплив на соціальне та навколишнє середовище («офіційний звіт») 
представляє кінцевий результат процесу оцінки, наведеного вище. У наступних розділах 
міститься опис змісту цього офіційного звіту та основних регуляторних та інших 
механізмів, на основі яких здійснюється оцінка впливу запропонованого проекту.  
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2. Цілі оцінки впливу на соціальне та навколишнє 
середовище 

 

2.1. Зміст цієї оцінки 
 
Цей офіційний звіт складається з наступних розділів: 
 
Розділ 1 – Вступ: вклучає огляд основних характеристик проекту, в тому числі 
місцезнаходження та обґрунтування визначення категорії проекту. 
 
Розділ 2 – Цілі оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище: містить огляд 
змісту оцінки та супутню документацію. 
 
Розділ 3 – Методологія: обговорювана методологія, що використовується у цьому 
офіційному звіті. 
 
Розділ 4 – Застосовні міжнародні екологічні та соціальні стандарти: Містить вихідні дані 
про міжнародні та українські нормативно-правові, екологічні та соціальні стандарти, які є 
рушійною силою процесу оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище. 
 
Розділ 5 – Область оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище: стислий 
виклад процесу попередньої техніко-економічної оцінки проекту. 
 
Розділ 6 – Технічні дані: Містить докладний опис Проекту, включаючи обґрунтування 
проекту, місцезнаходження, програму проекту, а також проектування. У цьому розділі 
також розглядається інфраструктура, пов’язана з експлуатацією вітрових електростанцій 
та підключенням до енергомережі, виходить за рамки НДТ. У Розділі 8 також міститься 
докладна інформація про альтернативні варіанти проекту, що перебувають на розгляді. 
 
Розділ 7: Дотримання вимог передової міжнародної практики: В цьому розділі 
розглядається відповідність проекту вітрової електростанції вимогам розроблених 
міжнародних стандартів (які вважаються найкращими доступними технологіями, або 
«НДТ»), які застосовуються до експлуатації аналогічних вітрових електростанцій. 
 
Розділ 8 – Альтернативні варіанти проекту: Докладний огляд альтернативних варіантів 
проекту, що перебувають на розгляді. 
 
Розділ 9 – Оцінка викидів парникових газів: Оцінка викидів парникових газів з 
використанням методології ЄБРР. 
 
Розділ 10: Існуюче середовище: Містить вихідні дані щодо фізичних параметрів, 
природознавства та антропологічних характеристик запропонованої території проекту та 
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прилеглих територій, на які запропоноване будівництво може спричинити негативний 
вплив. 
 
Розділ 11 Оцінка впливу: Надає оцінку впливу запропонованого проекту з точки зору 
параметрів існуючого середовища, опис яких міститься в Розділі C. 
 
Розділ 12: Заходи з контролю та зменшення факторів впливу: В той час як розділ 11 
містить визначення потенційних факторів впливу, фактичних факторів впливу або 
потенційних ризиків, розділ 12 містить пропозиції стосовно щодо можливих заходів з 
контролю та пом’якшення цих впливів та ризиків. 
 
Розділ 13: Стислий виклад факторів впливу та заходів з пом’якшення наслідків. В цьому 
розділі представлений стислий виклад Розділів 11 та 12 разом з оцінкою остаточних 
впливів після реалізації заходів з пом’якшення наслідків. 
 
Розділ 14: Додаткова інформація: включає контактну інформацію Компанії та список 
використаної літератури. 
 

2.2. Документація, пов’язана з цим офіційним звітом (пакет розкриття 
інформації) 

 
Збірник документації, згенерованої в процесі оцінки впливу на соціальне та навколишнє 
середовище, називається «Пакет розкриття інформації». Крім цього офіційного звіту, 
процес оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище також включав підготовку 
наступної документації: 
 
• План взаємодії із зацікавленими сторонами 
• Загальні висновки 
• План дій в екологічній та соціальній сфері та допоміжні документи з управління 
 
Мета і зміст кожного з них викладені нижче. 
 
План взаємодії із зацікавленими сторонами є документом, який ідентифікує учасників 
проекту та визначає, яким чином буде досягнуто та організовано залучення зацікавлених 
сторін. Учасники та усі особи або групи осіб, які особисто зацікавлені в запропонованому 
проекті на будь-якому етапі реалізації проекту. Залучення зацікавлених сторін передбачає 
контакт, комунікацію та діалог між Проектом та зацікавленими сторонами шляхом 
проведення громадських слухань та розкриття інформації. План взаємодії із 
зацікавленими сторонами є «динамічним» документом і тому буде регулярно 
контролюватись, переглядатись та оновлюватись для забезпечення його відповідності 
вимогам проекту, а також включає будь-які можливі зміни ключових зацікавлених сторін. 
 
Метою загальних висновків є надання інформації всім, хто може бути зацікавлений у 
Проекті. Як випливає з назви, документ написаний без використання спеціальної 
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термінології, щоб гарантувати, що більшість населення зможе правильно зрозуміти ці 
результати оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище. 
 
План дій в екологічній та соціальній сфері містить детальний опис умов угоди між 
фінансовими установами та клієнтами з метою забезпечення реалізації проекту відповідно 
до вимог фінансової установи. Також буде випущена інша документація, яка буде 
використовуватися для управління проектом, включаючи план управління заходами з 
охорони навколишнього середовища на етапі будівництва і план управління заходами з 
охорони навколишнього середовища на етапі експлуатації. Ключовою рушійною силою 
розробки цих документів є вимоги місцевих нормативних актів, але вони при цьому 
становлять частину системи управління соціальним та навколишнім середовищем, яка є 
необхідною для ефективного управління проектами фінансовими установами. Вони 
розробляються протягом належного заздалегідь визначеного періоду пізніше в ході 
розвитку проекту відповідно до вимог місцевих нормативних актів та вимог фінансових 
установ, якщо це має стосунок до проекту. 

 
2.3. Наявність документації з оцінки впливу 

 
Документація стосовно оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище буде 
доступна в наступних місцях:  
 
• Загальні висновки та План взаємодії із зацікавленими сторонами будуть розміщені 
на сайті компанії «Юкрейн Пауер Ресоурсес» (www.ukrainepowerresources.com). Сайт 
також міститиме інформацію про те, в яких місцях буде доступна повна документація на 
паперовому носії. Очікується, що такі документи, як Повна оцінка впливу на соціальне та 
навколишнє середовище, Загальні висновки та План взаємодії із зацікавленими 
сторонами, перекладені на Українську, будуть наявні в офісах компанії «Юкрейн Пауер 
Ресоурсес» у Києві, а також на місцевому рівні, у Білгород-Дністровському. 
 
• Повна документація з Оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище, 
Загальні висновки та План взаємодії із зацікавленими сторонами, англійською та 
українською мовами, буде представлена Білгород-Дністровській державній районній 
адміністрації, а також на рівні місцевих територіальних громад. Дати представлення 
документації будуть затверджені та оголошені незабаром. 
 
• Громадські слухання щодо процесів оцінки впливу на навколишнє середовище в 
Україні проводились у серпні 2018 року у селах Удобне, Старокозаче, Козацьке, 
Семенівка та Молоха. 
 
На всіх презентаціях були присутні керівники компанії ЮПР та представники групи 
реалізації Програми корпоративної соціальної відповідальності. Компанія ЮПР 
продовжує надавати інформацію про хід розвитку Проекту місцевим громадам шляхом 
регулярного проведення зборів в рамках реалізації Програми корпоративної соціальної 
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відповідальності. Протоколи цих зборів зберігаються в головних офісах Проектної 
компанії.  
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3. Методологія 

 
3.1. Підхід до оцінки впливу 

 
В цьому розділі представлено наш загальний підхід до оцінки впливу проекту будівництва 
Дністровської вітрової електростанції на соціальне та навколишнє середовище. Підхід до 
цієї оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище розроблено з використанням 
інформації з наступних джерел: 
 
• вимоги міжнародних інвестиційних банків, зокрема, вимоги Європейського банку 
реконструкції і розвитку (ЄБРР), Групи Всесвітнього банку, та Корпорації зарубіжних 
приватних інвестицій; 
• вимоги нормативних актів України, зокрема, також вимоги конкретних 
нормативних актів, таких як ті, що пов’язані з вирубкою дерев та шумовим забрудненням; 
• вимоги Комісії Європейського Союзу, зокрема Директиви ЄС 2011/92; 
• характер розробки проекту; 
• екологічні та соціально-економічні вихідні дані запропонованої території проекту; 
• досвід членів групи з оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище у 
реалізації аналогічних проектів.  
 
У наступних розділах розглядається процес оцінки впливу, а також вимог нормативних 
актів та інших вимог, згідно з якими проводиться оцінка. 
 
У всіх частинах цього звіту фактори потенційного впливу на соціальне та навколишнє 
середовище, які можуть виникнути на етапі будівництва проекту, ідентифікуються з 
використанням наявної інформації. За можливості здійснюється оцінка ймовірної глибини 
цих факторів впливу, виходячи з актуальної інформації та досвіду експертів з оцінювання. 
Буде запропонована детальна оцінка цих факторів впливу та заходів з мінімізації цих 
факторів впливу, які отримали назву «заходи з пом’якшення наслідків» та реалізуються в 
рамках оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище. Стислий виклад факторів 
впливу та заходів з пом’якшення наслідків міститься у Плані дій в екологічній та 
соціальній сфері.  
  



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

90 

4. Застосовні міжнародні екологічні та соціальні стандарти 
  

4.1. Вступ 
 

Відповідно до Розділу 1.4, цей Проект було віднесено до проектів Категорії A. Оскільки 
забудовник, пов’язаний з цим проектом, може вимагати фінансування від однієї або 
декількох фінансуючих сторін, Проект підпадає під дію стандартів міжнарожних 
фінансових організацій, Ці стандарти, спосіб їх застосування до проекту, а також оцінка 
впливу, розглядаються в цьому розділі офіційного звіту. Стандарти, які застосовуються до 
цього проекту, наведено нижче: 
 
• Політика та стандарти ЄБРР. 
• Політика та стандарти МФК. 
• Політика та стандарти КЗПІ. 
• Українське законодавство. 
 
Метою стандартів є: 
 
• забезпечити, щоб усі проекти, які вимагають залучення інвестицій, пройшли 
відповідну оцінку; 
• забезпечити відсутність факторів впливу внаслідок пропонованих інвестицій, які 
суперечать екологічній та/або соціальній політиці фінансуючих сторін; а також, 
• запобігти репутаційній або фінансовій шкоді для інвестора. 
 
Крім того, для забезпечення дотримання проектом вимог міжнародних стандартів буде 
необхідним дотримання вимог законодавства України та директив ЄС. Ці питання 
розглядаються у наступному розділі. 
 

4.2. Спеціальні вимоги до зарубіжних капіталовкладень 
 
Керівні вказівки щодо вимог до зарубіжних капіталовкладень представлені в екологічно-
соціальній політиці ЄБРР (ЄБРР, 2014 рік) та у Стандартах діяльності щодо забезпечення 
екологічної та соціальної стійкості Міжнародної Фінансової Корпорації (МФК, 2012 рік). 
Також застосовується інша робоча документація, включаючи загальні рекомендацiї МФК з 
питань охорони навколишнього середовища, здоров’я та безпеки (МФК, 2007 рік) та 
Рекомендацiї з питань охорони навколишнього середовища, здоров’я та безпеки для 
вiтроенергетики (МФК, 2015 рік). 
Для цілей цього опису ми будемо посилатися на процес ЄБРР і його термінологію. Основні 
кроки наведено нижче:  
 
• Скринінгове дослідження та визначення категорії проекту; 
• План взаємодії із зацікавленими сторонами; 
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• Попередня техніко-економічна оцінка проекту оцінки впливу на соціальне та 
навколишнє середовище; 
• Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище; 
• Громадські слухання щодо Пакета розкриття інформації про оцінку впливу на 
соціальне та навколишнє середовище; 
• Робота зі скаргами/протестами; і, 
• Спостереження за проектом. 
 
Для цілей Проекту не було підготовлено звіт про скрінінгову оцінку. З наявної інформації 
було зрозуміло, що буде потрібно вмконати оцінку впливу. Сам по собі процес оцінки 
впливу на соціальне та навколишнє середовище можна розділити на наступні етапи:  
 
• Базова оцінка: збір базових даних, включаючи опитування. Оцінка поточних 
базових умов на основі зібраних даних та проведених досліджень. Прогнозування та оцінка 
очікуваної зміни базової лінії в майбутньому. 
 
• Прогноз факторів впливу та наслідків: Використання методів прогнозування, 
таких як моделі або індикатори зміни для визначення можливих факторів впливу та 
встановлення їх потенційних наслідків. 
 
• Оцінка факторів впливу та наслідків: Розподіл рівнів значимості та ступенів 
серйозності з використанням визначених порогових значень та критеріїв. 
 
• Заходи зі зменшення впливу та контролю: визначення заходів для зменшення 
негативних наслідків та оцінка їх ефективності. 
 
• Визначення факторів залишкового впливу та наслідків: Розподіл рівнів 
значимості та ступенів серйозності (при наявності відповідних заходів із зменшенням 
впливу) з використанням визначених порогових значень та критеріїв.  
 
Слід зазначити, що ці етапи не виконуються виключно після проведення попередньої 
техніко-економічної оцінки. Навпаки, необхідно частково реалізувати вищезгадані 
підетапи з метою збору інформації для попередньої техніко-економічної оцінки проекту. 
Також зверніть увагу на те, що в той час як план взаємодії із зацікавленими сторонами 
становить основу попередньої техніко-економічної оцінки проекту та подальшої 
безпосередньої оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище, План взаємодії із 
зацікавленими сторонами та оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище по суті 
здійснюються паралельно та передбачають взаємний обмін інформацією у процесі оцінки 
впливу на соціальне та навколишнє середовище. Баланс кожного технічного та соціального 
дослідження визначається заздалегідь і обговорюється з місцевими контрольно-
наглядовими органами перед завершенням оцінки впливу на соціальне та навколишнє 
середовище. 
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Оскільки План взаємодії із зацікавленими сторонами та попередня техніко-економічна 
оцінка проекту є ключовими механізмами характеристики робіт, які мають бути виконані 
для оформлення Пакета розкриття інформації про оцінку впливу на соціальне та 
навколишнє середовище в ході Процесу оцінки впливу на соціальне та навколишнє 
середовище та ідентифікації подальших напрацювань для вирішення потенційних 
проблемних питань, це, в свою чергу, дає зворотний зв’язок із процесом попередньої 
техніко-економічної оцінки проекту. Наприклад, екологічні розслідування можуть виявити 
потенційно вразливі види та/або фактори суттєвого впливу. Відповідно, це може також 
гарантувати внесення змін до початкової області оцінки для забезпечення проведення 
подальших досліджень.  
 
 
 

4.3. Застосовне законодавство 
 
У наступних розділах міститься огляд основних національних та міжнародних законів, 
нормативних актів та позначень, пов’язаних з запропонованим проектом та 
запропонованою територією проекту. Закони, нормативні акти та визначення, 
представлені у наступних розділах, були визначені за масштабами та характером проекту, 
а також обсягом оцінки проекту, узгодженого з контрольно-наглядовими органами 
України, ЄБРР, МФК та КЗПІ. Оскільки застосовні до Проекту нормативні акти є 
численними і різнотипними, було прийнято рішення включити лише ключові вимоги, 
пов’язані з Проектом, які є застосовними до потенційних суттєвих факторів впливу. 
Повний і детальний перелік законодавчих актів, що мають стосунок до проекту, буде 
розроблено в рамках системи управління проектом від будівництва до експлуатації аж до 
виведення з експлуатації. 
 
Перелік компетентних органів та організацій, які видають або можуть видавати відповідні 
умови та затвердження для цілей детального плану врегулювання роботи вітрової 
електростанції, наведено нижче:  

• Архітектурно-містобудівна рада 
• Міністерство екології та природних ресурсів України 
• Міністерство оборони України 
• Українське управлiння цивiльної авiацiї (Київ) 
• Українське управлiння військової авiацiї (Київ) 
• Старокозацька сільська рада, відділ з питань виділення землі під будівництво, 
будівництва доріг та розвитку комунальної інфраструктури (Старокозаче) 

• Одеське обласне управління громадських споруд (м. Одеса) 
• Національна публічна енергетична компанія «Укренерго» (м. Київ) 
• Регіональна приватна енергетична компанія «Одесаобленерго» (Одеса)  
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Місцезнаходження та межі майданчика вітрової електростанції показані на Рисунку 1. 
Запропонований майданчик розміщений на на рівнинних сільськогосподарських угіддях, 
які перемежовуються трьома рядами дерев та парканів.  

 
4.4. Місцеве правове регулювання будівництва та експлуатації вітрових 

електростанцій 
 
Нормативно-правова база, що стосується будівництва та експлуатації вітрових 
електростанцій, включає: (1) нормативні акти, що стосуються планування та будівництва, 
а також (2) нормативні акти, що стосуються виробництва електроенергії: 
 
Нормативні акти, що стосуються планування та будівництва 
 

• Отримання умови та особливих вимог містобудівного проектування – архітектурно-
містобудівний орган (організаційний відділ районної державної адміністрації або 
виконавчий комітет міської ради); 

• Отримання технічних специфікацій (низка умов і вимог до технічного забезпечення 
проекту з будівництва, які мають відповідати проектним параметрам, зокрема тим, 
що стосуються водопостачання, теплопостачання, електропостачання, 
газопостачання, каналізації, радіомовлення, зовнішнього освітлення, 
водовідведення, телефонних мереж, телекомунікацій, системи домоуправління, 
протипожежого захисту і техногеної безпеки) - технічні умови надаються органами 
влади, що займаються технічним забезпеченням проекту з будівництва 
(водопостачання, теплопостачання, електропостачання, газопостачання, 
каналізацію, зовнішнє освітлення, телефонні мережі, протипожежний захист і 
техногенну безпеку і т.п.); 

• Переговори щодо розташування та будівництва об’єктів, фактична висота яких 
перевищує 50 метрів – Міністерство оборони, Управління регулювання діяльності 
державної авіації України, Державне підприємство обслуговування повітряного 
руху України; 

• Підготовка проектних специфікацій та оцінок (ТЕО, проект, робоча документація, 
фінансовий кошторис) відповідно до проектної документації державних будівельних 
норм (ДБН) А.2.2–3–201; 

• Проведення (комплексної) експертизи на предмет цілісності, надійності та 
довговічності конструкцій, їх експлуатаційної безпеки та технічного забезпечення; 
громадської санітарії та боротьби з хворобами; охорони праці; екології; 
протипожежного захисту і техногенної безпеки; енергоощадної та енергоефективної 
бюджетної структури будівництва за проектом - Експертні організації, які мають 
спеціальну професійну сертифікацію; 

• Реєстрація повідомлення про початок підготовчих робіт у державній архітектурно-
будівельній інспекції України або її місцевому представництві; 
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• Отримання дозволу на проведення будівельних робіт (для об'єктів класу наслідків 
CС2 та CС3) - Державна архітектурно-будівельна інспекція України або її місцеве 
управління.. 

 
Нормативні акти, що стосуються виробництва електроенергії: 
 

• Подача заявки на отримання ліцензії на виробництво електроенергії до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП); 

• Видача ліцензії на виробництво електроенергії (НКРЕКП); 
• Подання заявки на членство в оптовому ринку електроенергії («ОРЕ») до Ради 
оптового ринку електроенергії України; 

• Доступ до оптового ринку електроенергії –  Рада оптового ринку електроенергії 
України 

• Підписання «Угоди між учасниками оптового ринку електроенергії України» від 15 
листопада 1996 року. 

• Надання інформації про наявність АСКОЕ, типи приладів обліку, рівень точності 
системи електроенергії, та іншої інформації, передбаченої п. 2.1.6 Угоди між 
учасниками оптового ринку електроенергії України (від 15 листопада 1996 року) 

 
4.5. Оцінка впливу вітрових електростанцій на навколишнє середовище 
 
Існує багато вимог законодавчих та нормативних актів про екологічну оцінку та 
процес затвердження проектів в Україні. Перелік цих нормативних актів, які є 
безпосередньо релевантними, викладено нижче, але він не є виключним:  
 
• Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», 2017 рік (замінює Директиву ЄС 

Про оцінку впливу на навколишнє середовище 2011/92/EC) 
• Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», 1991 рік; 
• Закон України «Про екологічну експертизу», 1995 рік; 
• Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 

проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. ДБН А.2.2-1-2003 зі 
змінами та доповненнями у 2010 році; 

• Закон України «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті » (Конвенція Еспо), 1999 рік.  

 
Нормативно-правова база, пов’язана з оцінкою впливу вітрових електростанцій на 
навколишнє середовище в Україні, викладена нижче: 
 
• Надсилання повідомлення до уповноважених державних органів (або до місцевих 
державних адміністрацій, або до Міністерства екології та природних ресурсів 
України) про планові роботи, які вимагають оцінки впливу на навколишнє 
середовище. 
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• Підготовка звіту про оцінку впливу на навколишнє середовище та представлення 
його на розгляд; 

• Громадські слухання; 
• Розгляд та затвердження уповноваженим державним органом звіту про оцінку 
впливу на навколишнє середовище, та будь-якої іншої інформації, включаючи 
інформацію, що була отримана під час громадських слухань; 

• Видача дозволу на здійснення планових робіт, наприклад, дозволу на виконання 
будівельних робіт. 

 
4.6. Механізми регламентації та регулювання повітряних ліній електропередачі 

 
В рамках запропонованого проекту не передбачається будівництво повітряних ліній 
електропередачі. Проектування та будівництво повітряних ліній електропередачі 
регулюється Постановою Кабінету Міністрів № 209 «Про затвердження Правил охорони 
електричних мереж» від 4 березня 1997 року.  

 
4.7. Стислий виклад соціально-економічних адміністративно-господарських 

кордонів та регуляторного управління 
 

4.7.1. Українська нормативно-правова база 
 
Територіальна організація України регулюється Законом України «Про 
правонаступництво України» (№ 1543-XII) та «Про державний кордон України» (№ 1777-
XII). Враховуючи Севастополь та Автономну Республіку Крим, Україна складається з 27 
регіонів: двадцяти чотирьох областей (провінцій), однієї автономної республіки 
(Автономної Республіки Крим), а також двох міст з особливим статусом – Київ (столиця), 
та Севастополь. 24 області та Крим підрозділяються на 490 районів та міських рад міст 
обласного значення або адміністративних одиниць другого рівня. 
 
Органи самоврядування на районному рівні представлені районними радами. Крім того, 
існує понад 12 000 рад, що керують міськими районами і рад, що керують сільськими 
районами або селами, які є найменшою територіальною одиницею управління в Україні. 
Існуюча система регіональних та місцевих органів влади в Україні є типовою для 
пострадянських країн. 
 
Україна є унітарною державою, що управляється у формі республіки. Конституція 
України визначає розподіл владних повноважень; функції Президента як глави держави; 
функції Верховної Ради як єдиного законодавчого органу; функції Кабінету Міністрів 
України як вищого органу у системі виконавчої влади; і функції Верховного Суду України 
як вищого судового органу. Верховна Рада складається з 450 депутатів, які обираються 
громадянами України на чотирирічний термін. 
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Основні принципи місцевого самоврядування викладено у Розділі XI Конституції України. 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (21/05/1997) визначає основні 
принципи діяльності органів місцевого самоврядування, в той час як Закон України № 
586-XIV «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 2009 року встановлює 
принципи, функції та сфери відповідальності місцевих органів влади та посадових осіб. 
Місцевими радами керують Голови. 
 
До ключових сфер відповідальності органів місцевого самоврядування належать: 
забезпечення дотримання Конституції та законів України; забезпечення виконання 
національних та регіональних програм соціального, економічного та культурного 
розвитку, та охорони навколишнього середовища; розробка та освоєння обласних та 
районних бюджетів; а також надання звітів про виконання місцевих бюджетів та програм. 
 

4.7.2. Операції землекористування та операції з майном 
 
Наявність детального плану території є необхідною умовою для отримання прав 
власності/оренди на землю в Україні. 
 
Відповідно до Закону України № 3038-VI від 17 лютого 2011 року «Про регулювання 
містобудівної діяльності», стаття 24, пункти 3, 4: «У разі відсутності плану зонування або 
детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону забороняється 
передавати землю, що перебуває в державній чи громадській власності, фізичним чи 
юридичним особам для цілей містобудівного проектування. Заборонено змінювати цільове 
призначення землі на таке цільове призначення, яке не відповідає плану зонування та/або 
детального плану території». Деякі детальні плани території є загальнодоступними, однак 
якщо детального плану необхідної території немає, компанія повинна звернутись до 
відповідного органу державної влади, який видасть наказ про залучення кваліфікованих 
експертних організацій для його підготовки та публікації. Детальний план території в межах 
населеного пункту розглядається та затверджується органом виконавчої влади селищної 
або міської ради протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності плану 
територіального зонування, затвердженого у встановленому цим Законом порядку - 
відповідною сільською, селищною або міською радою. Закон України № 3038-VI від 17 
лютого 2011 року «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття 19, пункт 8. 
 
Для того, щоб місцезнаходження Проекту відповідало вимогам українського екологічного, 
санітарного та містобудівного законодавства та вимогам ДБН 360-92 та ДСП-173-96, має 
бути розроблений детальний план території згідно з рішенням Білгород-Дністровської 
районної державної адміністрації Одеської області № 131/ A-2018 від 23.03.2018, в якому 
буде визначене найбільш вигідне місце для Проекту з екологічної, санітарної, міської, 
економічної та технічної точки зору. 
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4.7.3. Мораторій на продаж земель для товарного сільськогосподарського 

виробництва 
 
У Земельному Кодексі України № 2768-III від 25 жовтня 2001 року, розділ X, пункт 15, 
підпункт b, забороняється купівля, продаж та інші способи відчуження земельних ділянок 
та зміна цільового призначення земельних ділянок, призначених для товарного 
сільськогосподарського виробництва, власниками яких є фізичні та юридичні особи, 
земельні ділянки, виділені в натурі (на місцях) власникам земельних паїв для ведення 
приватної сільськогосподарської діяльності, а також земельні паї, крім передачі їх шляхом 
успадкування, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону, 
конфіскації (купівлі) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім випадків 
зміни цільового призначення земельних ділянок з метою надання їх інвесторам, які є 
сторонами угод про розподіл продукції для здійснення діяльності в рамках таких угод. 
 

4.7.4. Оренда державних земель / Сервітути на приватну землею 
 
Загалом кажучи, проектна компанія спеціального призначення вимагає наявності двох 
видів земельних прав, оренди та сервітутів. 
 
Оренда надається відповідним комунальним заповідником або державним/районним 
заповідником і є обов'язковою для фундаментів вітроелектричних генераторів, розміри 
яких можуть становити до 30 метрів х 30 метрів. Оренда також може використовуватися 
для встановлення головного підніжжя крана поряд з фундаментом вітроелектричного 
генератора, розміри якого становлять 30 метрів x 60 метрів. За певних обставин оренда 
землі може також охоплювати допоміжного підніжжя крана, розміри якого можуть 
становити 10 метрів x 10 метрів. Місцеве державне управління землекористування (через 
Центр адміністративних послуг) та/або сертифікований оцінювач землі проводить 
оцінювання відповідних земельних ділянок у процесі розробки детального плану території 
з метою встановлення суми орендної оренди за принципом «без зацікавленості». Для усіх 
випадків оренди необхідне отримання затвердження архітектурно-містобудівного органу 
перед підписом з боку представника проектної компанії спеціального призначення. 
 
Сервітути, що видаються на приватну землю, як правило, поширюються на під’їзні шляхи, 
ширина яких не перевищує 5 метрів, кабельні опори для повітряних ліній електропередачі 
розмірами до 40 метрів x 40 метрів кожен, а також ділянки для розміщення підстанцій, 
площа яких може становити до 1 га. Якщо дана земельна ділянка використовується 
особою, яка не є землевласником, проектна компанія спеціального призначення має 
отримати нотаріально завірену згоду на землекористування від такого користувача. 
Сервітути не підпадають під дію мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
призначення. 
 
Варто відзначити, що українське законодавство не вимагає наявності сервітутних прав на 
повітряні лінії електропередачі. Сервітутні права потрібні лише на кабельні опори. 
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Якщо кабелі прокладені під землею, необхідно укласти довгострокові угоди про 
сервітутне користування підземними кабелями відповідно до Закону України «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» від 09 червня 2010 
року. 
 
В окремих випадках Спонсор веде переговори із землевласником та користувачами землі, 
що класифікується як земля для товарного сільськогосподарського виробництва, про 
«повернення» частини землі державі, щоб її, в свою чергу, можна було здати в оренду 
проектній компанії спеціального призначення. Вартість такої землі оцінюється за 
принципом «без зацікавленості».  
 

4.7.5. Вимоги до розкриття інформації в Україні 
 

Відповідно до Закону України № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» від 13 
січня 2011 року, інформація, яка не відноситься до інформації обмеженого доступу в 
законному порядку, вважається публічною. У праві на доступ до публічної інформації не 
може бути обмежено. 
 
Доступ до публічної інформації має бути забезпечено з дотриманням наступних 
принципів, викладених у Розділі I, Стаття 4: 
 
прозорість та відкритість діяльності органів влади; 
 
вільне отримання, розповсюдження інформації, та будь-які інші способи поширення 
інформації, що надається або розкривається відповідно до закону, за винятком випадків, 
коли це обмежено на законодавчому рівні; 
 
рівні права незалежно від расових, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, мови чи 
інших ознак; 
 
Доступ до публічної інформації забезпечується згідно з Розділом II, Стаття 5: 
 
систематичне та своєчасне оприлюднення інформації через: офіційні друковані ЗМІ, 
офіційні веб-сторінки в Інтернеті, єдиний державний веб-портал відкритих даних, 
інформаційні стенди; будь-які інші засоби, не заборонені законом. 
 
надання інформації за запитом. 
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4.7.6. Умови праці та роботи 

   
Відповідно до Кодексу законів про працю України № 322-VIII від 10 грудня 1971 року, 
право громадян України на роботу - тобто на отримання праці з зарплатою не нижче 
мінімальної заробітної плати, встановленої державою - в тому числі право на вільний 
вибір професії, вид діяльності та роботи - забезпечується державою. Держава створює 
умови для ефективного працевлаштування населення, сприяє працевлаштуванню, 
навчанню та розвитку, а в разі необхідності забезпечує перепідготовку осіб, які стали 
безробітними у процесі переходу до ринкової економіки. 
 
Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого 
часу та тривалості робочого тижня, а також на щорічну оплачувану відпустку, право на 
умови праці, що відповідають вимогам безпеки і гігієни, право на участь в управлінні 
підприємством, установою чи організацією, право на матеріальне забезпечення відповідно 
до порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або 
часткової непрацездатності, право на соціальну допомогу у разі безробіття, право 
звернутися до суду для вирішення трудових спорів, незалежно від характеру виконуваної 
роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законом, та інші передбачені 
законом права. 
 
Роботодавець повинен виконувати всі базові умови праці та дотримуватися наступних 
основних вимог: тривалість робочого тижня не має перевищувати 40 годин, тривалість 
щотижневого безперервного відпочинку не має бути меншою за 42 години; понаднормова 
робота дозволяється виключно (1) за обставин, передбачених законом, (2) за умови 
отримання попередньої згоди профспілки (якщо така є), (3) з обмеженою тривалістю, та 
(4) з оплатою за подвійною ставкою; основна щорічна оплачувана відпустка працівника не 
має бути меншою ніж 24 календарні дні; переведення на іншу роботу, роботу в іншій 
компанії або в іншому місці може здійснюватися лише за згодою працівника; суттєві 
зміни в умовах праці (зміна системи та розміру оплати праці, пільг, режиму роботи тощо) 
можуть бути впроваджені за умови попереднього повідомлення працівника за 2 місяці і 
т.д. 
 

4.8. Зв’язок між міжнародними процесами оцінки впливу на соціальне та 
навколишнє середовище та українськими процесами оцінки впливу на 
навколишнє середовище 

 
Ці два процеси загалом узгоджуються через призму вимог до оцінки впливу на навколишнє 
середовище. Тим не менш, вимоги до зарубіжних капіталовкладень можуть розглядатися як 
окремий комплексний процес і тому мають охоплювати вимоги, пов'язані з такими 
регуляторними механізмами, як ті, що є частиною місцевого «процесу планування» і 
знаходяться поза межами офіційного процесу оцінки впливу на навколишнє середовище. 
Наприклад, питання, пов'язані з місцевими скаргами, що виникають в результаті купівлі 
землі для цілей проекту, контролюються на місцевому рівні місцевими контрольно-
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наглядовими органами. У процесі оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище 
ці місцеві питання також мають міститись у комплексній оцінці впливу. Для забезпечення 
відповідності було дотримано більш суворі вимоги, коли було помічено  відмінність між 
ними. Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище для українського 
законодавчого процесу була складена та підготовленана основі інформації, що міститься у 
цьому офіційному звіті. 
 

4.9. Регулювання середовищ існування та видів, що перебувають під охороною 
 

4.9.1. Національні та міжнародні позначення середовищ існування 
 
Північно-східна межа запропонованої вітрової електростанції проходить неподалік від 
Дністровського лиману, який є частиною Нижньодністровського національного 
природного парку і внесений до підписаної Україною Рамсарської Конвенції, міжнародної 
угоди щодо збереження та раціонального використання природних ресурсів водно-
болотних угідь. Нижньодністровський національний природний парк внесено до 
Смарагдової мережі - мережі територій особливого природоохоронного значення, 
створеної відповідно до Бернської конвенції. 
 
Дністровський лиман являє собою затоку на північно-західному узбережжі Чорного моря, 
у річці Дністер. Затока заглиблюється в сушу з південного заходу на північний захід на 41 
км, її ширина становить 4-12 км, а глибина - 2,6 м. Дністровський лиман відділений від 
моря вузькою пісчаною косою Бугаз, у південній частині якої знаходиться вихід у море - 
Дністровсько-Цареградське гирло. Взимку Дністровський лиман часто повністю замерзає. 
Берегова лінія Дністровського лиману сильно посічена мережею відгалужень. Глибина 
мережі відгалужень сягає 15-20 метрів, з абсолютним переважанням невеликих, але 
глибоких ярів по лівому березі лиману. Ширина цих ярів становить від 10 до 150 метрів. 
Яри мають круті схили з кутом нахилу до 80 °. 
 
Дністровський лиман є найбільшим прісноводним лиманом в Україні та являє собою 
важливе середовище існування риби в Україні з низкою рідкісних і зникаючих видів риб. 
Усвідомлюючи потенційну значущість і вразливість видів Дністровського ліману, 
Спонсори добровільно вирішили перенести межі вітрової електростанції далі на понад 1,3 
км від межі берегової лінії. В межах семикілометрового радіусу майданчика вітрової 
електростанції немає природоохоронних зон державного, регіонального та місцевого 
значення. 
 
Зона берегової лінії, про яку йде мова, регулюється Конвенцією про захист Чорного моря 
від забруднення («Бухарестська Конвенція»), основним правовим документом, що містить 
в собі регіональну нормативну базу для охорони навколишнього середовища Чорного 
Моря. 
 
На регіональному рівні Нижньодністровський національний природний парк, створений у 
2008 році, лежить у верхніх межах Дністровського лиману на відстані орієнтовно 7-8 км 
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від запропонованої вітрової електростанції. Найбільш важливі райони орнітологічних 
ресурсів розташовані на відстані орієнтовно 10-12 км від запропонованої вітрової 
електростанції. Нижньодністровський національний природний парк є природною 
територією Дністра та дельти Дністровського лиману площею 21 311,1 га із зонами, 
диференційованими за індивідуальними режимами охорони. Основними цілями 
природоохоронних зон є заходи, спрямовані на захист природних водно-болотних та 
степових ландшафтів, біорізноманіття, включаючи також види птахів, місця перебування 
яких обмежуються сезонними групами (гніздування, міграція, зимівля). Величина окремих 
сезонних популяцій птахів залежить від пори року. Найбільші зміни в кількості птахів 
відбуваються в періоди гніздування і зимівлі, тому в окремі роки кількість птахів у ці 
періоди або величезна, або дуже мала. Переважно міграційні кластери стабільні у дельті 
Дністра, особливо у північній частині Дністровського лиману. 
 
Нижче на Рисунку 2 показані природоохоронні території поблизу від території проекту. 
 

Рисунок 2. Природоохоронні території 
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Будучи країною-кандидатом на вступ до Європейського Союзу (ЄС), Україна також взяла 
на себе зобов’язання інтегрувати свою нормативно-правову базу в нормативно-правову 
базу ЄС. Окремі документи з природоохоронного законодавства ЄС наведено нижче: 
 

• Директива Ради ЄС 2009/147/EC про збереження диких птахів (відома під назвою 
«Директива ЄС про збереження диких птахів»); 

• Директива Ради ЄС 92/43/EEC про збереження природних середовищ існування та 
дикої фауни і флори (відома під назвою «Директива ЄС про збереження природних 
середовищ існування»); 

• Директива 2011/92/EU (відома під назвою «Директива оцінки впливу на навколишнє 
середовище») 

 
Цей процес інтеграції з законодавством ЄС було розпочато шляхом нещодавного внесення 
змін до законодавства України щодо збереження та захисту природи. Наприклад, важливий 
крок був зроблений 21 листопада 2014 року у вигляді підписання Коаліційної угоди партій 
українського парламенту. Цей документ містить розділ про «Реформу заходів з охорони 
навколишнього середовища та інтеграцію екологічної політики інших галузевих політик». 
Крім того, Україна прийняла закон «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2059-VIII) від 23 
травня 2017 року, який замінює Директиву ЄС Про оцінку впливу на навколишнє 
середовище (Директива 2011/92/EU). 
 

4.9.2. Охорона екології для цілей будівництва вітрових електростанцій 
 
На даний час в Україні не існує офіціних керівних вказівок щодо екології та експлуатації 
вітрових електростанцій. До наявних літературних джерел, які розглядались під час оцінки 
потенційних факторів впливу вітрових електростанцій на навколишнє середовище, та які 
включені у процес оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище, відносяться: 
 
- Рекомендовані методи дослідження птахів Шотландської Природної Спадщини з метою 
збору інформації для оцінки впливу наземних вітрових електростанцій (2014) 
- Технічні відомості TIN069 у 2010 році Державного позавідомчого органу уряду 
Сполученого Королівства (Natural England, 2010). - - 
- Керівні вказівки Міжнародної асоціації із захисту птахів щодо видів, потенційно чутливих 
до факторів впливу вітрових електростанцій (Ленгстон і Пуллан, 2003 рік). 
- Методичний документ Комісії Європейського Союзу про те, яким чином можна найкраще 
забезпечити відповідність розроблюваних проектів вітроенергетики вимогам положень 
Директив ЄС про збереження природних середовищ існування та диких птахів. 
- Керівні вказівки щодо наземної вітроенергетики Федеральної служби риби та дичини 
США (USFWS) (версія __). 
- Керівні вказівки Департаменту охорони довкілля штату Нью-Йорк щодо вивчення питань 
збереження птахів і кажанів при експлуатації комерційних вітрових електростанцій. 
- Рекомендацiї МФК з питань охорони навколишнього середовища, здоров’я та безпеки для 
вiтроенергетики (квітень 2007 року). 
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- Корпоративні керівні вказівки ЮПР щодо проведення досліджень птахів та кажанів в 
Україні.  
 
У процесі вибору початкового майданчика вітрової електростанції бралися до уваги відомі 
шляхи міграції та ймовірні райони концентрації птахів (і кажанів). До прикладів районів з 
високою концентрацією зазвичай належать водно-болотні угіддя, визначені заказники, 
місця розташування, місця гніздування, місця сплячки кажанів, місця ночівлі, гряди, річкові 
долини та прибережні райони. Спонсори також налаштували вітротурбінні установки таким 
чином, щоб уникнути потенційної смертності пернатих (наприклад, вітротурбіни 
групуються, а не рознесені далеко одна від одної, або ряди вітротурбін орієнтуються 
паралельно до відомих маршрутів перельотів птахів). Проект впроваджує відповідні заходи 
з управління зливовими водами, щоб уникнути створення таких привабливих місць, як 
невеликі водойми, які можуть приваблювати птахів і кажанів на годівлю та гніздування 
неподалік від вітрової електростанції. 
 

4.9.3. Кажани 
 
Всі види кажанів в України охороняються відповідно до Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» (№ 1264-XXII, VVR) та інших законів. Україна 
ратифікувала, а також, у більшості випадків, реалізувала усі міжнародні конвенції, що 
регламентують охорону кажанів. До найважливіших з них відносяться Конвенція про 
охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі («Бернська 
конвенція») та Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин («Боннська 
конвенція»). Всі Європейські види кажанів перелічені в Додатку II до Бернської конвенції 
(види, що перебувають під посиленою охороною), крім Pipistrellis pipistrellis/малоголового 
нетопира, який міститься у списку в Додатку III (види, що перебувають під охороною). Усі 
популяції Європейських кажанів перелічені в Додатку II до Боннської конвенції. Реалізація 
Бернської конвенції в ЄС регламентується Директивою ЄС про збереження природних 
середовищ існування та дикої фауни і флори (Офіційний вісник Європейського Союзу 
92/43/EEC), а усі види кажанів перелічені в Додатку II до цієї Директиви. 
 

4.9.4. Птахи 
 
Північна частина Дністровського лиману є ключовою орнітологічною територією, що є 
важливою областю захисту птахів. Найближчі райони високого біорізноманіття розміщені 
на значній відстані від проектного майданчика (до 8 – 12 км). Крім цього, ця територія 
входить до складу Нижньодністровського національного природного парку. Оскільки 
територія, про яку йде мова, знаходиться в національному природному парку, значення 
ключової орнітологічної території несуттєве, оскільки ключові орнітологічні території не 
перебувають під охороною та не мають статусу природоохоронної зони. Захист 
природних комплексів в національних природних парках є пріоритетним завданням. 
 
Компанія ЮПР ініціювала проведення ряду інтенсивних орнітологічних досліджень із 
залученням спеціалістів Мелітопольського Державного Педагогічного Університету; звіт 
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свідчить про присутність видів птахів неподалік від території проекту, які внесені у 
міжнародні та національні екологічні списки, в тому числі: 
 

- Червона книга України 
- Міжнародний союз охорони природи (МСОП) 
- Європейський Червоний список 
- Боннська і Бернська конвенції 
- Вашингтонська Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, 
що перебувають під загрозою зникнення 

 
У звіті зроблено висновок про те, що кількість екзотичних видів, внесених національних 
списків видів, що перебувають під охороною, в межах Дельти Дністра під час осінньої 
міграції надзвичайно мала, а популяціям не загрожує діяльність, пов’язана з будівництвом 
та експлуатацією Дністровської вітроелектростанції. 
 
За результатами камерального дослідження та аналізу всієї літератури про цей регіон 
можна зробити висновок про те, що видове різноманіття птахів у Дельті Дністра з часом 
еволюціонувало, і на нього впливає і впливає ряд факторів, включаючи абіотичні, біотичні 
та антропогенні фактори. Загалом за останні 100 років у дельті зареєстровано 301 вид. До 
них відносяться 70 сидячих видів, 125 гніздових видів, 80-100 мігруючих відів, 60 
зимуючих видів, 20 кочових видів, та 35 видів, які рідко зустрічаються. Нагніздні птахи 
гніздяться у декількох природних середовищах існування, зокрема: ліси, очерети, луки. 
 
Основними обмежувальними факторами, що впливають на стан птахів, є антропогенні 
фактори: 
 
- трансформація природних екосистем; 
- знищення місць гніздування та середовищ існування; 
- змнешення кормової бази; 
- пожежі в заростях очерету навесні; 
- вирубка лісів; 
- збір очерету у промислових масштабах; 
- аварійні викиди Дністровської гідроелектростанції. 
 
Найбільші зміни в кількості птахів відбуваються в періоди гніздування і зимівлі, тому в 
окремі роки кількість птахів у ці періоди або величезна, або дуже мала. Переважно 
міграційні кластери стабільні у дельті Дністра, особливо у північній частині 
Дністровського лиману. 
 

4.9.5. Міжнародні конвенції 
 
Україна є учасником наступних міжнародних угод і конвенцій щодо збереження птахів і 
кажанів: 
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• Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 
• Конвенція про біологічне різноманіття 
• Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі («Бернська конвенція») 
• Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин («Боннська конвенція») 
• Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення 
• Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин 
 
Бернська конвенція (1981, 82/72/EEC): Конвенція про охорону дикої флори та фауни і 
природних середовищ існування в Європі (підписана Україною 18 серпня 1998 року) 
 
Бернська конвенція є міжнародним документом, що має обов'язкову юридичну силу та 
ставить за мету зберігати дику фауну і флору, а також їхні природні середовища існування. 
Конвенція акцентує увагу на необхідності захищати природні середовища існування, що 
перебувають під загрозою, включаючи мігруючі види. 
 
Правила, що стосуються збереження спеціальних видів, наведені в Статті 6 та Статті 10. 
 

Стаття 6 
 
Кожна Сторона Угоди має вживати належних і необхідних законодавчих та 
адміністративних заходів для забезпечення особливого захисту видів дикої фауни, 
визначених у Додатку II. Зокрема, щодо таких видів буде заборонено: 
 

• будь-які види умисного захоплення, утримання, та навмисного вбивства; 
• навмисна шкода або знищення місць гніздування та відпочинку; 
• навмисне порушення спокою дикої фауни, особливо в період розмноження, виведення 
потомства та зимівлі, наскільки, настільки таке порушення спокою може 
вважатись суттєвим щодо цілей цієї Директиви 

 
• навмисне знищення або захоплення яєць диких звірів або зберігання цих яєць, навіть 
якщо вони порожні; 

• володіння та внутрішня торгівля цими тваринами, живими або мертвими, 
включаючи опудала тварин і будь-які їх легко впізнавані частини або похідні 
продукти, якщо це сприятиме ефективності положень цієї статті.  

 
Стаття 10 

 
Сторони Угоди зобов'язуються, крім заходів, визначених у Статтях 4, 6, 7 та 8, 
координувати свої зусилля для охорони мігруючих видів, визначених в Додатках II та III, 
ареал яких поширюється на їх території. 
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Сторони Угоди мають вживати заходів для забезпечення того, щоб сезони заборони 
та/або інші процедури, що регулюють експлуатацію, встановлені згідно з пунктом 3.а 
Статті 7, були відповідними і належним чином відповідали вимогам мігруючих видів, 
визначених в Додатку III. 
 
Боннська конвенція (1982, 82/461/EEC): Конвенція про збереження мігруючих видів 
диких тварин (підписана Україною у 1999 році) 
 
Метою Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (також відома під назвою 
«Боннська конвенція») є збереження наземних, морських і пернатих мігруючих видів у 
всьому їхньому ареалі. Ця міжурядова угода, підписана під егідою Програми Організації 
Об'єднаних Націй з охорони навколишнього середовища, стосується збереження дикої 
природи та середовищ існування у всесвітньому масштабі. 
 
Відповідні норми права, що стосуються мігруючих видів, викладені в Статті III: 
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Стаття III 
Мігруючі види, що перебувають під загрозою: Додаток I 

4. 
Сторони, які є представниками країн території переміщення мігруючих видів, 
перелічених в Додатку I, повинні прагнути: 

• зберегти, а також, в тих випадках, коли це можливо і доцільно, відновити ті 
середовища існування видів, які є важливими для усунення загрози вимирання видів; 

• попереджати, усувати, нейтралізувати або мінімізувати, залежно від 
конкретного випадку, негативні наслідки діяльності або перешкоди, які серйозно 
утруднюють або обмежують міграції видів; а також 

• наскільки це можливо та доцільно, попереджати, усувати чи контролювати 
фактори, які становлять загрозу або, ймовірно, в подальшому загрожують видам, 
включаючи суворий контроль за введенням або контроль чи усунення раніше 
введених екзотичних видів. 

5. 
захоплення тварин, що належать до таких видів. У цій забороні може бути зроблено 
виняток тільки в тому разі якщо: 
Сторони, які є представниками країн території переміщення мігруючих видів, 
перелічених в Додатку I, повинні заборонити: 
 

• захоплення тварин для наукових цілей; 
• захоплення тварин з метою сприяння розмноженню або виживанню видів, що 
перебувають під загрозою; 

• захоплення тварин для задоволення потреб традиційних споживачів цих видів; або 
• якщо цього вимагають надзвичайні обставини; передбачити, що такі винятки є 
точними щодо змісту та обмежені у просторі та часі. Таке захоплення тварин не 
має завдавати шкоди видам. 

 
Крім того, вона базується на Директиві 2009/147/EC Європейського Парламенту та Ради 
Європи від 30 листопада 2009 року про збереження диких птахів (тут і далі - Директива 
ЄС про збереження диких птахів). 
 
Директива ЄС про збереження диких птахів: Директива 2009/147/EC Європейського 
Парламенту та Ради Європи від 30 листопада 2009 року про збереження диких 
птахів. 
 
Директива ЄС про збереження диких птахів розроблена з метою забезпечення 
довготривалого захисту та збереження усіх видів диких птахів, включаючи мігруючі види, 
що проживають у природних умовах на волі на Європейській території держав-учасників, 
та регулювання контролю за дикими птахами та їхнього використання. 
 
Відповідні норми права, що стосуються мігруючих видів, перелічені в Статті 5: 
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Стаття 5 
 

Не обмежуючи зміст статей 7 і 9, держави-учасники мають вживати необхідних заходів із 
створення загальної системи захисту усіх видів птахів, які згадуються у Статті 1, 
забороняючи, зокрема: 
 

• навмисне вбивство або піймання птахів будь-яким способом; 
• навмисне знищення або пошкодження їхніх гнізд та яєць, або переміщення їхніх 
гнізд; 

• захоплення яєць диких звірів або зберігання цих яєць, навіть якщо вони порожні; 
• навмисне порушення спокою цих птахів, особливо в період розмноження та 
виведення потомства, наскільки, настільки таке порушення спокою може 
вважатись суттєвим щодо цілей цієї Директиви; 

• утримання птахів видів, полювання та захоплення яких заборонено. 
 

4.10. Законодавство про шум 
 
На даний час не існує керівних вказівок, рекомендацій або executive orders стосовно 
методології для розрахунків шумового впливу різних джерел, в тому числі вітрових 
електростанцій. Допустимі рівні шуму визначені у наступних документах: СНіП II – 12-77 
«Захист від шуму», ГОСТ (державний стандарт УРСР) 12.1.003-83 «Шум. Загальні вимоги 
безпеки» та ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку». Ці керівні вказівки встановлюють нормативне значення на рівні 45 дБ(А). 
 
Враховуючи вищевикладене, рекомендується використовувати порогові значення, 
запропоновані за результатами міжнародного аналізу шумового впливу на здоров’я 
людини. Порогове значення 45 дБ(А) за межами будівель викладено в «керівних вказівках 
щодо побутового фону в житлових кварталах» (ВООЗ, 1999 рік). Нижче цього рівня за 
межами будівель не спостерігалось співвідношення між рівнем шуму та впливом на 
здоров’я людей (що було пов’язано передусім з порушеннями сну людей в будівлі). При 
рівні шуму понад 45 дБ(А) було виявлено, що з підвищенням рівня шуму порушення сну 
стають дедалі частішими. 
 
МФК випустила Рекомендацiї з питань охорони навколишнього середовища, здоров’я та 
безпеки для вiтроенергетики (квітень 2007 року, оновлені у серпні 2015 року), в яких 
йдеться про те, що фактори шумового впливу не повинні призводити до максимального 
підвищення рівня шумового фону на 3 дБ у місці розміщення найближчого детектора. 
 

4.11. Закон про професійну безпеку та охорону здоров’я 
 
Закон України «Про охорону праці» є основним законодавчим документом, який регулює 
питання професійної безпеки та охорони здоров'я в Україні. Закон був прийнятий у 1992 
році і визначає основні положення для забезпечення дотримання конституційних прав на 
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професійну безпеку та охорону здоров’я на робочому місці. Ці права також викладено у 
Конституції України, прийнятій відповідно до Закону України № 254/96 від 29.06.1996 
року. 
 
Професійна безпека та охорона здоров’я входять у сферу відповідальності Кабінету 
Міністрів України. За дотримання законодавства про працю несе відповідальність 
Державна служба України з питань праці. 
 
Окрім місцевих стандартів Закону про професійну безпеку та охорону здоров’я, також 
будуть застосовуватись вимоги передової міжнародної практики. 
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5. Область оцінки впливу на соціальне та навколишнє 
середовище 

 

5.1. Огляд процесу попередньої техніко-економічної оцінки проекту 
 
Звіт про попередню техніко-економічну оцінку проекту охоплює етап попередньої 
техніко-економічної оцінки дослідження впливу на соціальне та навколишнє середовище 
та повинен розглядатись в сукупності з проектним планом взаємодії з громадськістю. 
«Область» оцінки відноситься до географічних, технічних і потенційних факторів впливу, 
і стосується питань, які мають бути вирішені в офіційному процесі оцінки впливу на 
соціальне та навколишнє середовище і будуть згодом розглянуть у цьому офіційному 
звіті. Відповідно, його метою було: 
 

• залучати зацікавлені сторони до початкового етапу пропонованого будівництва, 
щоб вони могли висловлювати свої точки зору та надавати відповідну інформацію; 

• визначити область оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище; 
• виявити потенційні суттєві та несуттєві наслідки запропонованого будівництва для 
довкілля; а також, 

• визначити методології, що будуть використовуватись у процесі оцінки впливу на 
соціальне та навколишнє середовище для оцінки цих наслідків. 

 
5.2. Зміст попередньої техніко-економічної оцінки проекту 

 
Звіт про попередню техніко-економічну оцінку проекту було початково розроблено 
восени 2017 року, і перед остаточним затвердженням його змісту у квітні 2018 року було 
переглянуто кілька проектів. Звіт складається з наступних розділів: 
 

• Розділ 1: Вступ 
• Розділ 2: Містить визначення нормативних актів та керівних вказівок, які 
регламентують процес оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище, в 
тому числі Українських законів та нормативних актів з питань охорони довкілля, а 
також керівні вказівки міжнародних фінансових установ. 

• Розділ 3: Представляє обґрунтування розробки запропонованого проекту та 
альтернативних варіантів, що перебувають на розгляді. 

• Розділ 4: Представляє огляд запропонованого розвитку, включаючи методологію 
будівництва та розрахунковий план-графік 

• Розділ 5: Містить визначення та стислий виклад області оцінки впливу на соціальне 
та навколишнє середовище 

 
Звіт також містить наступні додатки: 
 

• Таблиця 1.1 Матриця визначення обсягів робіт – Етап будівництва 
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• Таблиця 1.2 Матриця визначення обсягів робіт – Етап експлуатації 
 

5.3. Виявлені екологічні та соціально-економічні проблеми 
 
У Звіті про масштаби проекту було ідентифіковано наступні проблемні питання для 
оцінювання в рамках оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище: 
 

o Вплив на екологію та охорону природи, в тому числі: 
§ Середовища існування 
§ Птахи 
§ Кажани 

o Вплив на ландшафт і візуальний вплив 
o Дорожній рух і транспорт; 
o Шум та вібрація; 
o Соціально-економічні наслідки, в тому числі: 

§ Землекористування 
§ Зайнятість 
§ Життєдіяльність 
§ Охорона здоров’я і безпека населення 
§ Інфраструктура 

o Здоров’я, безпека та джерела шкоди; 
o Ґрунт і вода; 
o Археологічна та культурна спадщина; 
o Повітряні викиди 
o Електричні та магнітні поля; а також 
o Електромагнітні перешкоди. 

 
5.4. Консультації з ЄБРР 

 
Звіт про масштаби проекту було подано в ЄБРР у квітні 2018 року. 
 

5.5. Визначення контрольно-наглядових органів 
 
Перші кроки у розробці цього проекту було зроблено у 2015 році. Під час офіційного 
процесу розробки детального плану території компанія «Юкрейн Пауер Ресоурсес» 
подавала офіційні запити до багатьох компетентних органів та організацій для отримання 
їхніх спеціальних умов та затверджень щодо розробки проекту та взяття їх до уваги. 
 
Перелік компетентних органів та організацій, які видали відповідні умови та затвердження 
для цілей детального плану врегулювання роботи вітрової електростанції, наведено 
нижче: 
 

• Виконавчі органи влади наступних сіл: Удобне, Семенівка, Козацьке та Молоха. 
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• Білгород-Дністровська районна державна адміністрація 
 
Детальний план території Дністровського вітроенергетичного проекту включав усі умови 
від компетентних органів та організацій; його було офіційно затверджено Білгород-
Дністровською районною державною адміністрацією у лютому 2018 року. У відповідних 
випадках вимоги «Плану» були включені в оцінку впливу, а також відповідні заходи з 
управління, зменшення впливу та контролю. 
 
Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище була проведена для забезпечення 
дотримання вимог місцевих контрольно-наглядових органів для підтримки місцевого 
дослідження оцінки впливу на навколишнє середовище. Місцева оцінка впливу на 
навколишнє середовище було завершено з представленням результатів у [***] у травні 
2018 року. Оскільки вимоги міжнародних фінансових установ та банків перевищують 
вимоги до місцевої оцінки впливу на навколишнє середовище, цей офіційний звіт містить 
елементи, які виходять за рамки вимог місцевих нормативних актів. 
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6. Технічні дані проекту та альтернативні варіанти проекту 

 
6.1. Вступ 

 
 
В цьому розділі представлено огляд запропонованого проекту. Дністровська 
вітроелектростанція міститиме у своєму складі до двадцяти шести (26) вітроелектричних 
генераторів проектною потужністю від 3,8 до 4,0 МВт кожен. Основні характеристики 
проекту представлені нижче: 
 

• будівництво відповідних фундаментів для вітротурбін і будівництво внутрішніх 
доріг; будівництво відповідної інфраструктури, включаючи прокладання підземних 
силових кабелів, будівництво підстанції, а також підключення до головної 
електромережі; 

• транспортування компонентів вітроелектричних генераторів (наприклад, лопаті, 
вежі, гондоли) на майданчик; 

• встановлення вітротурбін у вертикальному положенні; 
• експлуатація та технічне обслуговування вітроелектричних генераторів протягом 
приблизно 20 років; 

• заміна або вітротурбін їх виведення з експлуатації; у разі виведення з експлуатації 
цей процес включатиме демонтаж компонентів установок, демонтаж приєднаної 
інфраструктури у відповідних випадках, а також відновлення землі; 

• постачання всіх сировинних матеріалів та компонентів установок з 
позамайданчикових об’єктів; в цьому разі ключовим аспектом проекту під час 
будівництва є забезпечення наявності відповідних транспортних маршрутів; а 
також 

• залучення робітників, які є місцевими жителями території проекту робоча сила, у 
будівництві вітроелектростанції, за винятком робіт, під час яких будівництво 
вітротурбін вимагатиме наявності профільних технічних знань, які можуть бути 
відсутніми в межах території проекту. 

 
Крім того, в цьому розділі міститься огляд технічного проекту та експлуатації вітрової 
електростанції, а також оцінку відповідності проектування вимогам передової 
міжнародної практики щодо вітрових електростанцій. В цьому розділі також міститься 
докладна інформація про роботи на етапі будівництва та виведення з експлуатації, 
пов’язані з вітровою електростанцією, і, зрештою, представлено огляд альтернативних 
варіантів розробки та місцезнаходження проекту. 
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6.2. План проекту 

 
6.2.1. Обґрунтування проекту 

 
У 2015 році компанія First Summit Energy (далі за текстом - «First Summit» або «FSE») 
розпочала дослідження вітроенергетичних проектів в Україні. Засновники компанії 
розглянули понад десять вітроенергетичних проектів на різних етапах розвитку. Більшість 
з цих проектів були розміщені у прикарпатській гірській місцевості у Львівській області 
на заході України або уздовж чорноморського узбережжя на півдні України. За винятком 
вітроенергетичних проектів, які були реалізовані або реалізуються компанією Windkraft, 
ТОВ УК «Вітряні парки України» та компанією Guris (див. Рисунок 3), жоден з цих 
проектів не було визнано «рентабельним» компанією FSE. 

 

У жовтні 2017 року компанією First Summit було прийнято рішення про заснування нової 
компанії під назвою «Юкрейн Пауер Ресоурсес» («ЮПР»), і в листопаді 2017 року було 
набуто права на Дністровський вітроенергетичний проект потужністю 100 МВт («Проект» 
або «ДВЕП»). Цей Проект розроблявся компанією Amster Consulting, заснованою 
громадянином Бельгії, який з 2011 року працював у турецькій будівельній компанії Güris 
Holdings A/S («Guris») для розвитку вітроенергетичних проектів у Криму та Одеській 
області. На момент придбання проектна компанія спеціального призначення вже була 
створена, і ДВЕП вже отримав попереднє схвалення на підключення до енергомережі 
потужності близько 100 МВт від української національної енергетичної компанії 
«Укренерго» («Укренерго»), а також були розпочаті екологічні дослідження. 

 

Орієнтація на Україну стала логічним розвитком діяльності компанії First Summit, 
засновник якої володіє більш ніж двадцятирічним досвідом розробки, фінансування, 
будівництва і експлуатації вітроенергетичних проектів у країнах з перехідною економікою 
по всьому світу. Великі розміри України, а також її близькість до європейської 
енергомережі, у поєднанні зі зменшенням обсягів ринку вітроенергетики у Західній 
Європі, повинні стимулювати зростання обсягів виробництва електроенергії з 
відновлюваних джерел у регіоні протягом найближчих десятиліть. 
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Україна володіє чудовим вітровим ресурсом, особливо в Одеській області, яка межує з 
Молдовою та Румунією. Інфраструктура електротехнічних засобів в Україні є 
високорозвинутою та надає пріоритет новим відновлюваним джерелам виробництва 
електроенергії. Привабливий «зелений» тариф у поєднанні з нещодавно прийнятою 
«рентабельною» Угодою про закупівлю електроенергії забезпечують привабливу 
економічну ефективність проекту. 

 

В ході оцінки потенційних вдосконалень інфраструктури виробництва електроенергії в 
Україні фахівці компанії ЮПР розглянули питання теоретичної привабливості наступних 
альтернатив вітроенергетичним проектам: 

 

Технічна альтернатива 1: Будівництво нової теплоелектростанції («ТЕЦ») (або 
продовження терміну служби існуючих ТЕЦ) 

 

Фахівці компанії ЮПР вважають, що цей альтернативний варіант поступається 
запропонованому проекту, враховуючи той факт, що ТЕЦ потребують спалювання 
горючих копалин, зокрема вугілля, більша частина якого в даний час імпортується в 
Україну, яке, до того ж, призводить до шкідливих викидів в атмосферу. Більше того, 
переважна більшість ТЕЦ в Україні були побудовані понад півстоліття тому і вимагають 
значних інвестицій в модернізацію. 

 

Технічна альтернатива 2: Будівництво нової атомної електростанції (або продовження 
терміну служби існуючих атомних електростанцій) 

 

Фахівці компанії ЮПР вважають, що цей альтернативний варіант поступається 
запропонованому проекту, враховуючи той факт, що виробництво електроенергії буде 
здійснюватися за рахунок використання імпортованого ядерного палива, а його подальша 
утилізація відбуватиметься в межах України та за її межами. До того ж, усі існуючі атомні 
електростанції в Україні були введені в експлуатацію понад 30 років тому. Термін 
експлуатації 9 з 15 діючих атомних електростанцій в Україні спливає у 2020 році. 
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Технічна альтернатива 3: Будівництво та експлуатація нової сонячної електростанції. 

 

УПР визнає, що будівництво нової сонячної електростанції має багато переваг, в тому 
числі можливість виробництва екологічно чистої електроенергії з відновлюваних джерел, 
але зауважує, що в той час як «зелений» тариф, який пропонується для виробництва 
фотоелектричної сонячної енергії, є вищим, ніж аналогічний тариф для вітроенергетики, 
фактичні доходи є нижчими у зв’язку з порівняно низькими факторами опромінення 
установок фотоелектричної сонячної енергетики в Україні. Крім того, фінансування 
проектів фотоелектричної сонячної енергетики шляхом отримання позик з першочерговим 
правом вимоги без права регресу обмежене; наприклад, ЄБРР наразі урізав фінансування 
проектів фотоелектричної сонячної енергетики за структурою «зеленого» тарифу. 

6.2.1.1. Навіщо потрібна вітрова електростанція? 
 
Запропонована вітрова електростанція є потрібною на національному рівні, оскільки: 
 

• Вона стане цінним джерелом відновлюваної енергії, що буде використовуватись в 
межах України для підтримки розвитку інфраструктури та для цілей розвитку 
національної відновлюваної енергетики, включаючи ті, що викладені у: 

o Указ Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з 
енергоефективності на період до 2020 року» від 25 листопада 2015 року 

o Розпорядження Кабінету Міністрів України №902-р «Про Національний 
план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» від 1 жовтня 
2014 року 

o Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1567-р «Про програми 
підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів» 
від 17.12.08 

o Енергетична стратегія України на період до 2035 року: «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність», затверджена наказом 
Кабінету Міністрів України № 605-p від 18 серпня 2017 року; а також 

o Закон України № 514-VIII «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з 
альтернативних джерел енергії» від 04.06.2015. 

• Вона забезпечить Білгород-Дністровський район, а також південно-західну частину 
Одеської області вкрай необхідними потужностями виробництва електроенергії; 

• Вона зменшить залежність країни від необхідності спалювання горючих копалин, 
оскільки орієнтовно 36% його виробництва електроенергії припадає на вугільні 
електростанції та теплоелектроцентралі; 
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• Вона сприятиме підвищенню безпеки застарілого виробництва електроенергії у 
країні, оскільки орієнтовно 55% від загального обсягу виробленої електроенергії 
видобувається на атомних електростанціях, збудованих ще за радянської епохи; 

• Вона допоможе Україні досягти запланованих цілей до 2020 року, визначених в 
Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (передбачається, що 
до 2020 року 11% від загального обсягу виробленої електроенергії буде 
отримуватись з відновлюваних джерел, в той час як у 2017 році обсяг 
електроенергії з відновлюваних джерел, включаючи гідроенергетичні джерела, 
становив 8,1% від загального обсягу виробленої електроенергії); 

 
На регіональному та місцевому рівнях запропонована вітрова електростанція є потрібною 
з наступних причин: 
 

• Вона забезпечить безперебійне постачання електроенергії до південної частини 
Одеської області України, в чому є нагальна потреба 

o встановлені потужності генерації електроенергії в регіоні складаються 
тільки з однієї ТЕЦ-станції потужністю 32 МВт, яка виробляє 
електроенергію тільки в опалювальний сезон. Ця електростанція не здатна 
задовольнити споживчий попит навіть в одному районі Одеської області, не 
кажучи вже про весь регіон 

o з 2012 року в Одеській області побудовано п’ять великих сонячних 
електростанцій загальною встановленою потужністю 218 МВт, але вони 
можуть постачати електроенергію лише у денну пору доби, якщо не 
використовувати спеціальні системи накопичення енергії 

• Зменшиться залежність південної частини Одеської області від зовнішніх джерел 
електроенергії; 

o більша частина південного регіону отримує електроенергію від 
Південноукраїнської (Южно-Української) атомної електростанції у 
Миколаєвській області на захід від Одеської області 

o Південно-західні райони Одеської області отримують електроенергію від 
Кучурганської електростанції, яка експлуатується російською компанією 
ПАТ «Інтер РАО ЄЕС» 

• будівництво дасть змогу створити робочі місця та чинитиме інший сприятливий 
вплив на економіку регіону, особливо на етапі будівництва 

 
6.2.2. Місцезнаходження майданчика 

 
Проектний об’єкт розташований на північ від Білгород-Дністровського в Одеській області, 
уздовж плоскогір’я, що здіймається на схід від Дністровського лиману біля узбережжя 
Чорного Моря. Проектний майданчик лежить на рівнинних сільськогосподарських угіддях 
на висоті 70-130 метрів над рівнем моря. Нижче на Рисунку 3 наведена схема розміщення 
запропонованої вітрової електростанції. 
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Рисунок 2. Схема розміщення турбін ДВЕП проектною потужністю 100 МВт 

 

 
 
В межах території проекту (включаючи двокілометрові буферні зони) розташовані чотири 
основні типи природних та антропогенних комплексів: 
 

a) природний комплекс Дністровського лиману; 
b) мережа відгалужень з ярами різної глибини; 
c) землі сільськогосподарського призначення; 
d) антропогенно видозмінені середовища існування та поселення. 

 
Територія майданчика Дністровського вітроенергетичного проекту представлена 
виключно сільськогосподарськими полями, розділеними дерев’яними жердинами. 
Враховуючи те, що територія, на якій розміщена Дністровська вітроелектростанція, 
представлена виключно антропогенними ландшафтами, зміни в цих ландшафтах через 
будівництво в рамках запропонованого проекту зачеплять лише ці штучні середовища 
існування, а не природні середовища існування. 
 
ЮПР подала заявку на отримання екологічного дозволу на подальшу реалізацію Проекту 
та проведення громадських слухань у п’яти селах на території проекту у серпні 2018 року. 
Проектна компанія отримала дозвіл природоохоронних органів у жовтні 2018 року. 
 
Проект потребуватиме довгострокового використання 11,875 га землі на 30 земельних 
ділянках (з них 4 земельних ділянки зарезервовані як альтернатива для 26 необхідних 
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місць розміщення вітроенергетичних установок). Нижче на Рисунку 6 показані земельні 
ділянки, які будуть орендуватись проектною компанією спеціального призначення в 
рамках довгострокової оренди протягом всього терміну реалізації Проекту: 
 

Рисунок 3. Земельні ділянки, орендовані в рамках реалізації ДВЕП 

  

Кадастровий номер Площа (га) Кадастровий номер 
Площа 
(га) 

5120882800:01:001:1461 0.3333 5120887400:01:002:0560 0.3407 
5120882800:01:002:0766 0.4895 5120887400:01:001:0426 0.32 
5120882800:01:002:1153 0.4652 5120882800:01:001:1457 0.361 
5120882800:01:002:1692 0.4836 5120882800:01:001:1459 0.32 
5120887400:01:004:0079 0.5193 5120886400:01:002:0531 0.3363 
5120887400:01:004:0121 0.438 5120886400:01:002:0527 0.3383 
5120887400:01:004:1070 0.5476 5120886400:01:002:0524 0.3397 
5120887400:01:004:0476 0.5132 5120886400:01:002:0522 0.32 
5120887400:01:004:0399 0.4392 5120886400:01:002:0528 0.3328 
5120887400:01:004:1454 0.7011 5120884400:01:003:0053 0.32 
5120887400:01:004:1453 0.7 5120884400:01:005:0602 0.338 
5120887400:01:001:0420 0.32 5120884400:01:001:0658 0.3326 
5120887400:01:001:0423 0.32 5120884400:01:003:0051 0.32 
5120887400:01:001:0418 0.32 5120884400:01:003:0050 0.32 
5120887400:01:002:0601 0.3339 5120884400:01:001:0656 0.3118 

 
6.2.3. Графік реалізації проекту 

 
Важливі дати реалізації проекту наведено нижче: 
 

• Техніко-економічні дослідження: завершені 
• Отримання дозволів: Угода про електричне об’єднання: кінець листопада 2018 
року 

• Закупівля для генпідрядників: розпочата у серпні 2018 року і завершена в кінці 
грудня 2018 року 

• Закупівля для постачальників вітротурбін: завершена у 2018 році 
• Етап виконання (будівництва): Починається у листопаді 2018 року; завершення 
проекту заплановане на грудень 2019 року 

• Введення в експлуатацію (Експлуатація): очікуєьтся до грудня 2019 року 
 
Проектом передбачено етап експлуатації тривалістю 20 років до заміни вітротурбін або до 
виведення вітрової електростанції з експлуатації. Ближче до кінці терміну служби вітрової 
електростанції буде прийнято рішення про те, чи буде переоблаштовано майданчик для 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

120 

того, щоб продовжити функціонування в якості вітроенергетичного об’єкта, або 
виведення вітрової електростанції з експлуатації. Фактори впливу виведення з 
експлуатації включатимуть багато подібних факторів впливу на будівництво і 
розглядаються у цьому офіційному звіті. 
 
Електричне об'єднання енергосистем за проектом планується виконати у два етапи. 
Перший етап заплановано розпочати в середині 2019 року; він передбачає використання 9 
вітроелектричних генераторів мінімальною проектною потужністю 3,83 МВт кожен і 
загальною проектною потужністю 34,5 МВт та пропускною здатністю енергооб’єднання 
48,3 МВт. Другий етап заплановано розпочати ближче до кінця 2019 року; він передбачає 
використання 17 вітроелектричних генераторів мінімальною потужністю 3,83 МВт кожен 
для отримання загальної потужності 65,1 МВт з технічною модернізацією підстанцій, в 
результаті чого загальна пропускна здатність енергооб’єднання становить 100,05 МВт. 
Етапи будівництва 1 та 2 можуть проходити як один етап. Остаточна інформація про тип, 
розмір та кількість вітротурбін, що мають бути підключені на кожному етапі, буде 
визначена до грудня 2018 року. 
 
Відповідно до вищевикладених строків будівництва, інші аспекти реалізації проекту 
також будуть поетапними. Будівництво доріг та фундаментів буде здійснюватись у період 
з листопада 2018 року по липень 2019 року, з основними під’їзними шляхами на 
майданчик та тимчасовими під’їзними шляхами до ділянок, на яких розміщені 
вітротурбіни, що мають бути розроблені на початку етапу будівництва. Будівництво доріг 
розпочнеться з дороги протяжністю близько 13 км, що з’єднує трасу P70 біля села Бикоза, 
з трасою P72 біля сіл Молоха і Нове. 
 

6.3. Опис головної установки і процесів 
 

6.3.1. Технічні особливості запропонованих вітроенергетичних установок 
 
Вітроенергетичні установки представляють собою трилопатеві горизонтально-осьові 
вітроенергетичні установки, направлені проти повітряного потоку. Кожна вітротурбіна 
складається з порожнистої сталевої вежі з гондолою, до якої кріпиться ротор з трьома 
лопатями. В гондолі встановлено генератор, редуктор, та системи автоматичного 
управління. Трансформатор розміщено біля підніжжя кожної вежі вітроелектричного 
генератора. В даний час обирається конструкція вітроенергетичних установок та їх 
виробник. Спеціалісти ЮПР відібрали для цього Проекту три моделі вітротурбін: GE 137-
3.6/3.8 MW 131 HH, Nordex N131-3.9 MW 134 HH та Vestas V136-4.0 MW 112 HH. 
Остаточне рішення щодо поставки вітротурбін буде прийняте не пізніше 4 кварталу 2018 
року. 
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Рисунок 4. Типові конструктивні компоненти вітроенергетичної установки 

(Джерело: МФК) 

 
 

Вітроенергетичні установки - великі агрегати, але з точки зору наземних вітрових 
електростанцій їх розмір є цілком «стандартним». Ці установки більшого розміру 
виробляють електроенергію з більшим ККД у порівнянні з установками меншого розміру. 
На Рисунку 5 показана конструкція типової вітроенергетичної установки (запозичена з 
Рекомендацiй МФК з питань охорони навколишнього середовища, здоров’я та безпеки для 
вiтроенергетики 2015 року), а на Рисунку 6 показана запропонована вітротурбіна GE 137-
3.6/3.8 MW 131 HH. 
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Рисунок 5. Схема вітроелектричного генератора GE137-3.6/3.8 MW 

 

 
 
 
Оцінки проводилися на основі цих керівних вказівок. Слід також зазначити, що для оцінки 
були використані найбільш граничні розміри, щоб враховувати можливий «песимістичний 
сценарій». Нижче на Рисунку 7 наведений стислий виклад основних технічних 
характеристик запропонованої вітроенергетичної установки GE137-3/63/8 MW 131 HH. 
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Рисунок 6. Технічні дані GE 3.6/3.8-137 Системи вітроелектричних генераторів 
(Джерело: GE Renewable Energy) 

 
Вітротурбіна 3,6-137 3,8-137 
Номінальна потужність 
[Мвт] 3,63 3,83 
Діаметр ротора (м) 137 137 
Кількість лопатей 3 3 
Площа, охоплена лопатями 
(м) 14741 14741 
Напрямок обертання  
(при погляді за напрямком 
проти вітру) 

За напрямкому руху 
годинникової стрілки 

За напрямкому руху 
годинникової стрілки 

Максимальна швидкість 
обертання лопатей [м/с] 82,0 82,0 
Орієнтація Проти вітру Проти вітру 
Номінальна швидкість 
обертання ротора [об/хв] 11,43 11,43 
Мінімальна швидкість 
обертання ротора [об/хв] 6,3 6,3 
Максимальна швидкість 
обертання ротора [об/хв] -13,6 -13,6 
Регулювання швидкості Регулювання кроку гвинта Регулювання кроку гвинта 

Аеродинамічні гальма 
Флюгований повітряний 
гвинт 

Флюгований повітряний 
гвинт 

Колір зовнішніх елементів RAL 7035 (світло-сірий) RAL 7035 (світло-сірий) 
Кут віддзеркалення/Кут 
відбиття блиску, сталева 
вежа 

30 - 60 одиниць при 
вимірюванні під кутом 60° за 
стандартом ISO 2813 

30 - 60 одиниць при 
вимірюванні під кутом 60° за 
стандартом ISO 2813 

Кут віддзеркалення/Кут 
відбиття блиску, лопаті 
ротора, гондола, маточина 

60 - 80 одиниць при 
вимірюванні під кутом 60° за 
стандартом ISO 2813 

60 - 80 одиниць при 
вимірюванні під кутом 60° за 
стандартом ISO 2813 

Кут віддзеркалення/Кут 
відбиття блиску, гібридна 
вежа 

«Сірий бетон» (аналогічний 
RAL 7035); блискучий 
матовий  
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6.3.2. Експлуатація вітрової електростанції 
 

6.3.2.1. Огляд 
 
Наступні технічні характеристики вітрової електростанції є загальними, а точні цифри 
залежатимуть від остаточного вибору обладнання. 
 
П’ять кроків виробництва та розподілу електроенергії від вітроелектростанції викладено 
нижче: 
 

• лопаті вітроенергетичної установки обертаються за рахунок сили вітру; 
• лопаті обертають обертальний генератор, який перетворює енергію вітру на 
електричну енергію; 

• трансформатор, вбудований в гондолу вітроенергетичної установки, підвищує 
електричну напругу для передачі до підстанції по заглиблених кабельних лініях; 

• підстанція підвищує напругу для передачі на великі відстані; 
• електроенергія передається в енергомережу і розподіляється по ній. 

 
Ці покрокові дії представлені нижче на Рисунку 8. 
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Рисунок 7. Як працює вітроелектростанція (Джерело: Канадська асоціація 

вітроенергетики (Canadian Wind Energy Association)) 

 

 
 

6.3.2.2. Виробництво електроенергії 
 
Коли вітер набирає і підтримує постійну швидкість, що перевищує 2,5 м/с, турбінний 
ротор починає обертатися і спричиняє рух редуктора, який перетворює енергію вала 
ротора (тобто механічну енергію) в електричну енергію за допомогою електрогенератора. 
Вітроенергетична установка почне генерувати електроенергію при мінімальній постійній 
швидкості вітру 3 м/с, з обертанням ротора за годинниковою стрілкою і відповідною 
потужністю на цій швидкості обертання на рівня близько 38 кВт. При швидкості вітру 6 
м/с вихід електроенергії становить близько 858 кВт, а потім різко зростає до максимальної 
електричної вихідної потужності при швидкості вітру 12 м/с, при якій вітротурбіна 
генеруватиме максимальну проектну потужність близько 3830 кВт. Такий режим 
експлуатації підтримується, поки постійна швидкість вітру не перевищує 25 м/с. При 
вищих швидкостях вітру лопаті турбіни зупиняють з міркувань безпеки, а також для 
запобігання підвищеному зношуванню їх механізмів. Більша частина електроенергії, що 
виробляється вітровою електростанцією, буде передаватись в енергомережу, але невелика 
частина електроенергії буде використовуватись апаратурою управління на місці 
експлуатації, а самі вітроенергетичні установки можуть споживати електроенергію, коли 
швидкість вітру постійно перевищує 25 м/с та потребує активації системи гідравлічного 
гальмування турбінного ротора. 
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Електроенергія, що виробляється турбіною, передається до трансформаторної установки 
біля підніжжя вітротурбінної вежі, де вона перетворюється в електричну енергію для 
передачі в підземну мережу електричних кабелів вітроелектростанції 35 кВ. Питання 
підключення до енергосистеми докладно розглядаються у Розділі 6.5. 
 
Комплекст трансформаторних підстанцій займатиме територію 200x180 м, охоплюючи 
площу 3,6 гектара, і включає наступні елементи: розподільча підстанція та розподільчі 
пристрої з силовими трансформаторами 35 кВ і 110 кВ, пост управління, а також зона 
обслуговування, стоянка, зона доступу транспорту та природні зони. Внутрішня 
інфраструктура (водопостачання, каналізація та низьковольтне джерело живлення від 
внутрішнього трансформатора 35кВ/400В у трансформаторній підстанції) призначена для 
забезпечення функціонування комплексу трансформаторних підстанцій. 
 

6.3.2.3. Адміністративний контроль 
 
Найімовірніше, експлуатація вітрової електростанції здійснюватиметься за допомогою 
посту управління, встановленого на майданчику, а не за допомогою повністю 
автоматичної системи з дистанційним управлінням. На майданчику постійно 
перебуватимуть працівники для безпосереднього управління вітровою електростанцією. 
Тим не менш, кожна вітротурбіна буде обладнана системою автоматичного управління 
для забезпечення життєво важливих функцій, стеження за погодними умовами та 
представлення даних, які будуть передаватись в центр управління. В число місцевих 
працівників також можуть входити співробітники служби безпеки та служби 
спостереження за птахами після завершення будівництва. Присутність цих працівників 
залежить від місцевих нормативних та інших вимог. 
 
На майданчику буде розміщено місцевий центр адміністративного контролю, який буде 
окремим підрозділом, розташованим або поряд із трансформаторною підстанцією, або на 
окремій ділянці будівництва загальною площею 2,45 га, які будуть визначені з метою 
будівництва комплексу управління, який включатиме пост управління та допоміжні зони 
руху, стоянки та природні зони, а також усі необхідні елементи інфраструктури 
(внутрішній водопровід, каналізація, низьковольтне джерело живлення і т.п.). Ймовірно, в 
місцевому центрі управління буде постійно перебувати працівник, але остаточне рішення 
ще не прийнято. 
 
Технічне обслуговування може також здійснюватись працівниками, що перебувають за 
межами майданчика. Технічне обслуговування буде здійснюватись залежно від потреби з 
дотриманням рекомендацій та вимог виробника, визначених технічним персоналом 
компанії. Фактори впливу, пов’язані з будівництвом дистанційного центру 
адміністративного контролю, виходять за рамки цієї оцінки. Тим не менш, ефективна 
здатність управління вітровою електростанцією входить в область цієї оцінки. 
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6.3.2.4. Технічне обслуговування 
 
Роботи з планового та реактивного технічного обслуговування будуть проводитись 
протягом усього терміну експлуатації вітрової електростанції. Спеціальні роботи з 
регулярного технічного обслуговування передбачають: 
 

• Перевірки вітротурбін для виявлення ділянок іржі, корозії та зношування, а також 
перевірки лопатей та всіх рухомих частин на предмет утоми матеріалів та 
потенційної відмови механізмів; 

• Огляд резервуарів, в яких зберігається мастило, для забезпечення запобігання 
витоку та/або пошкодження обладнання; 

• Огляд нафтосховища та сховища інших небезпечних речовин з метою забезпечення 
ефективної локалізації; 

• Огляд рухомих механізмів і зубчастих коліс (ротора, редуктора, генератора) на 
предмет їх належного змащування, а також заміну мастила неналежної якості; 

• Всі частини та механізми, зношування яких може призвести до виникнення 
шумового впливу, рівні якого виходять за межі розрахункових експлуатаційних 
параметрів. 

 
Роботи з реактивного технічного обслуговування включатимуть заміну несправного або 
пошкодженого обладнання та частин, які не підлягають ремонту. 
 
У зв'язку з характером експлуатації значних обсягів відходів на етапі експлуатації вітрової 
електростанції не очікується. Найбільший обсяг утворення промислових відходів виникне 
у разі виходу з ладу установки або обладнання, що передбачатиме дотримання вимог 
щодо заміни установки або обладнання, які вийшли з ладу. Тим не менш, всі установки та 
агрегати спроектовані таким чином, щоб забезпечувати функціонування у середовищі 
місця розташування, відповідно, наявність таких відходів не очікується, але передбачена 
проектом. 
 
Під час експлуатації вітрової електростанції типовими відходами будуть: 
 

• відходи мастил (змащувальних та гідравлічних); 
• відходи упаковки; 
• металевий брухт. 

 
Всі відходи будуть контролюватись з метою недопущення забруднення довкілля і будуть 
утилізовані відповідно до вимог національного законодавства. Відходи мастил будуть 
вивезені з майданчика відразу після завершення технічного обслуговування або будуть 
зберігатися на майданчику у відповідних герметичних контейнерах в будівлі в межах 
майданчику, що закривається на замок. 
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6.4. Інфраструктура вітрових електростанцій 

 
6.4.1. Огляд допоміжної інфраструктури 

 
Обов’язковим є забезпечення наявності наступної допоміжної інфраструктури: 
 
 

• Підземні фундаменти діаметром орієнтовно 18,4 метра, що містять до 14 паль 
глибиною до 30 метрів 

• Прямокутний майданчик з гравієм поряд з фундаментами, розмір якого орієнтовно 
становить 50 x 25 метрів, для розміщення крана та компонентів вітротурбіни під 
час будівництва. 

• Мережа під’їзних шляхів шириною 5 метрів, які сполучають між собою усі 
вітроенергетичні установки. 

• Підземна мережа електричних кабелів 35 кВ (протяжністю приблизно 45 км), які 
сполучатимуть вітроенергетичні установки з проектною підстанцією. 

• Проектна підстанція 35/110 кВ, що містить орієнтовно 3 підземні високовольтні 
лінії електропередачі, підключені до електромережі АТ «Одесаобленерго».  

 
6.4.2. Приєднані установки і будівлі 

 
Крім основної вітроенергетичної установки, необхідно буде забезпечити наявність 
наступних установок та будівель:: 
 

• Будівлі диспетчерського управління та підстанції мають бути розміщені окремо 
одна від одної. У цих двох будівлях будуть розміщені комплектні розподільчі 
пристрох, апаратура релейного захисту, апаратура управління та вимірювання, 
апаратура зв’язку та інші інфраструктурні електротехнічні засоби, що є 
необхідними для управління розробкою вітроенергетичної установки. 

• Ділянка управління будівництвом: Під час будівництва на майданчику буде 
необхідно облаштувати тимчасову зону. Вона використовуватиметься для 
зберігання матеріалів, а також для розміщення офісного приміщення і приміщення 
їдальні. Вона також включатиме в себе зону стоянки транспортних засобів 
працівників та відвідувачів. 

• Внутрішні під’їзні шляхи: Буде необхідно побудувати ряд внутрішніх під’їзних 
шляхів, які сполучатимуть вітроенергетичні установки з інфраструктурними 
об’єктами на майданчику. За можливості будуть використовуватись існуючі шляхи. 

• Заглиблені кабельні лінії: інфраструктура електротехнічних засобів на об’єкті, 
ймовірно, складатиметься з підземної кабельної лінії. Електричні з’єднання від 
вітроенергетичних установок до будівлі поста управління/підстанції будуть 
заглиблені в траншеях, що проходитимуть уздовж внутрішніх під’їзних шляхів 
майданчика. Лінії зв’язку між вітроенергетичними установками, метеощоглою та 
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будівлею диспетчерського управління/підстанцією будуть заглиблені в траншеях 
уздовж внутрішніх під’їзних шляхів майданчика. 

• Внутрішні мережі електропостачання, що обслуговують об’єкти трансформаторної 
підстанції та пост управління вітрової електростанції, які будуть встановлені 
шляхом спорудження точки під’єднання у внутрішньому трансформаторі 35 кВ в 
розподільних пристроях трансформаторної підстанції та підземних лініях 
електропередачі. 

• У разі необхідності будівництва мережі телекомунікаційного доступу для 
забезпечення безпечного управління системами вона буде встановлена уздовж 
коридорів існуючих доріг в межах плану та узгоджена з раніше побудованою 
інфраструктурою, вимогами компетентного розподільчого підприємства, та 
правилами побудови та розвитку зони інфраструктурних систем, передбаченими 
цим планом. 

• Що стосується інфраструктури інженерних мереж в районі, планується, що потреби 
в такій інфраструктурі повинні бути задоволені на місцевому рівні, на 
трансформаторній підстанції та ділянках постів управління. Нижче запропоновано 
ряд рішень: 

 
o Питна вода буде постачатись шляхом доставки води на територію; 
o На майданчику буде побудовано водозабірну свердловину для отримання 

«побутової» води (туалети і т.п.), а прісна вода буде постачатись до місць 
використання для побутових цілей; 

o Мережа стічних вод включатиме в себе септичний резервуар, який буде 
споруджено на ділянці, а також внутрішню каналізаційну мережу, що 
з'єднуватиме об'єкти з септичним резервуаром. Системи інфраструктури 
внутрішніх інженерних мереж можуть бути побудовані окремо для кожної з 
двох систем (трансформаторна підстанція та пост управління). 

 
6.4.3. Транспорт і доступ на майданчик 

 
Майданчик знаходиться орієнтовно за 60 км від міста Одеса на півдні України. 
Адміністративно-проектувальна зона відноситься до Білгород-Дністровського району 
Одеської області. Майданчик перетинає автомагістраль Одеса-Ізмаїл (Е 87), дорога 
місцевого значення, яка проходить практично через весь майданчик. 
 
Основні проблеми цього проекту, що стосуються транспорту і доступу на майданчик, 
пов’язані з будівництвом та виведенням з експлуатації. Компоненти великих установок 
будуть доставлятись на майданчик з порту у Білгород-Дністровському на 
великогабаритному дорожному транспорті. Маршрут показано на Рисунку 10 синім 
кольором. Перевезення, пов’язані з будівництвом, розглядаються у Розділі 11.2.3, а 
перевезення, пов’язані з виведенням з експлуатації, розглядаються у Розділі 12.5.3. 
 
Маршрут тривалого доступу на майданчик тепер визначений і ініційовано процедуру 
отримання дозволу на нього. Через низьку кількість транспортних перевезень, пов’язаних 
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з етапом експлуатації, не буде потрібно будівництва жодних додаткових транспортних 
шляхів за винятком тих, які були побудовані для етапу будівництва. На етапі будівництва 
будуть розроблені постійні під’їзні шляхи до всіх ділянок, на яких розміщені 
вітротурбіни, а також в зону розміщення допоміжної установки/зону управління. Ці 
маршрути будуть використовуватися на етапі експлуатації, за винятком маршрутів, 
призначених для переміщення кранів та крупних компонентів вітротурбіни. 
 

6.5. Підключення до енергосистеми 
 

6.5.1. Близькість до енергосистеми 
 
Вітротурбіни будуть підключені до енергосистеми через підстанцію у селі Старокозаче в 
межах проектного майданчика, власником та експлуатантом якої є АТ «Одесаобленерго». 
Проектна підстанція буде побудована в місці неподалік на південь від села Козацьке. 
 

6.5.2. Розподіл енергії вітрової електростанції 
 
Електроенергія, що виробляється вітроенергетичними установками, передається через 
підземну систему електричних кабелів 35 кВ до трансформаторної підстанції вітрової 
електростанції. Підземна кабельна система буде прокладена на глибині щонайменше 0,7 
м. Електроенергія середньої напруги перетворюється на електроенергію високої напруги 
(110 кВ) на силовій трансформаторній підстанції потужністю 2 X 62 МВА. Розміщення 
трансформаторної підстанції заплановане в межах запропонованої території проекту. 
Високовольтна електроенергія з цієї трансформаторної підстанції досягне проектних 
параметрів для передачі в національну електромережу. Перехід до підключення до 
енергосистеми проходитиме по новій підземній кабельній системі. 
 
Передача електроенергії в систему буде здійснюватись по заглибленій кабельній лінії 110 
кВ, що пролягає на захід від силової трансформаторної підстанції вітрової електростанції 
до точки підключення до енергосистеми на підстанції у Старокозачому. 
 
Протяжність маршруту підземної лінії становитиме орієнтовно 2,7 км. Головна точка 
підключення ліній електропередачі - підстанція у Старокозачому. 
 
Схема розміщення зони силової трансформаторної підстанції показана на Рисунку 9. 
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Рисунок 8. Схема розміщення зони силової трансформаторної підстанції 

 

 
 
 

6.5.3. Будівництво 
 

6.5.3.1. Будівництво вітрової електростанції 
 
Як часто трапляється з девелоперськими проектами, що передбачають оцінку впливу на 
соціальне та навколишнє середовище, деталі корпусів технологічного обладнання, зони 
розташування, методи будівництва (наприклад, баланс виробництва між двома 
майданчиками та межами майданчика) і точна програма будівництва в даний час є 
предметом переговорів з генеральним контрактним постачальником. В даний час 
відбувається вибір будівельних підрядників. У будівництві вітрової електростанції буде 
залучено декілька робочих бригад, які працюватимуть паралельно над будівництвом, 
збіркою та монтажем. 
 
Вітроенергетичні установки та допоміжна установка будуть виготовлені за межами 
майданчика і доставлені на майданчик на великогабаритному дорожному транспорті. 
Будівельні роботи передбачають: 
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• підготовка території майданчика до забудови; 
• ввезення / вивезення насипного ґрунту та вирівнювання майданчика; 
• будівництво внутрішніх доріг та будівельних майданчиків; 
• під’єднання інженерних мереж та комунікацій до майданчика; 
• встановлення фундаментних паль / виїмка ґрунту та заливка бетонного 
фундаменту; 

• зведення та облицювання каркасів будівель; 
• встановлення вітротурбін; 
• спорудження допоміжної установки; 
• встановлення допоміжних з’єднань; 
• облаштування будівель; а також, 
• введення в експлуатацію. 

 
Кожна ділянка, на якій зводиться вітротурбіна, буде включати наступні компоненти: 
 

• Кільцевий фундамент в межах кола діаметром 18,4 м. Фундамент має форму 
усіченого конуса, товщину 3,2 м на середньому рівні анкерного блоку і близько 1,2 
м по краях. Кожну основу підтримують до 14 залізобетонних пальців. Ці палі 
встановлюються в одному концентричному колі діаметром близько 16 метрів. 
Середня довжина палі становить 30 м, а діаметр - 0,82 м (використовується метод 
буріння, а не ударного забивання паль). Готовий попередній розрахунок 
фундаментів свідчить про те, що кожен фундамент потребуватиме виїмки ґрунту 
обсягом приблизно 1050 м3, і близько 350 м3 цього ґрунту передбачається 
використати після будівництва фундамента для закладання виїмки; необхідний 
об’єм бетону становить близько 700 м3. Розміри фундаменту, який розміщено в 
межах плити підніжжя, становитимуть 20 м x 20 м. 

• Платформа обслуговування крана. Платформа буде розміщена біля турбіни, 
займатиме площу 50 х 25 м, і буде виготовлена із щебеню для підтримки крана, 
який використовується під час монтажу та кінцевого демонтажу вітроенергетичної 
установки. 

• Через ділянку землі також буде проходити під’їзний шлях. 
 
Також буде виділена велика ділянка землі для спорудження допоміжних об’єктів 
(трансформатори, центр управління і т.д.). 
 
На даний час очікується отримання дозволу на будівництво. Відповідно, пропонується 
розпочати виконання програми будівництва у листопаді 2018 року, яка триватиме 
орієнтовно 14 місяців. Відповідно до цього графіку, очікується, що об’єкт має бути зданий 
в експлуатацію у 2019 році. 
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6.5.3.2. Перевезення обладнання та будівельних матеріалів 
 
Основні роботи з перевезення будуть виконуватись на етапі будівництва вітрової 
електростанції та передбачають перевезення наступних елементів: 

• основні компоненти вітротурбін; 
• допоміжна установка, пов’язана з вітровою електростанцією; 
• головна установка, пов’язана з процесом будівництва, включаючи крани та 
бетонозмішувальну установку; 

• тимчасові будівлі та інші модульні споруди, що мають стосунок до будівництва 
вітрової електростанції; 

• будівельні матеріали для дороги та залізобетонного цоколя, в тому числі нерудні 
будівельні матеріали, пісок та бетон для бетонозмішувальної установки, матеріли 
для паль, а також інші матеріали, призначені для посилення металевих 
конструкцій. 

 
Перевезення установки, компонентів та матеріалів на майданчик можна розділити на 
чотири етапи, а саме: 
 
1. Перевезення компонентів установок водним транспортом в термінал у Білгород-
Дністровському 
2. Використання мережі автомагістралей для перевезення компонентів з порту в район 
розміщення майданчика, а також для перевезення будівельних матеріалів, включаючи 
крупногабаритні машини та насипні будівельні матеріали, які не завозяться в область 
через порт у Чорноморську. 
3. Місцеве перевезення від автомагістралей по місцевим дорогам другорядного значення 
до точки доступу на майданчик. 
4. Перевезення від місцевих доріг, що межують з майданчиком, до усіх зон в межах 
майданчика по дорогах і шляхах, які на даний час є непокращеними (грунтовими та 
гравійними). 
 
Для забезпечення оптимальних умов перевезення та монтажу вітроенергетичних 
установок необхідно дотримуватися певних вимог, викладених нижче. Вони базуються на 
загальних характеристиках, але можуть бути змінені в залежності від кінцевої моделі 
турбіни, обраної для реалізації проекту. В цілому, під’їзний шлях до кожної вітротурбіни 
має бути розрахований витримувати наступні транспортні навантаження: 
 

• Транспортні засоби: 
o близько 50 одиниць великовантажного транспорту; 
o від 12 до 20 автопричепів для монтажа та демонтажа крана; 
o від 9 до 13 автопричепів для перевезення компонентів вітротурбін (від 3 до 6 
для компонентів вежі, 3 для лопатей, 

o 3 автопричепи для перевезення гондоли, ротора та кранових рельсів, 2 для 
контролера, малогабаритних деталей та підйомних контейнерів); 
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• Вага транспортних засобів: 
o Максимально допустиме навантаження на вісь варіюватиметься в діапазоні 
від 12 до 20 тон для доріг загального користування та внутрішніх доріг 
відповідно; 

o загальне навантаження перевищує 150 тон; 
o тиск кранових рельсів на ґрунт становить орієнтовно 260 кН/м2. 

 
 

Рисунок 9. Транспортні та під’їзні шляхи ДВЕП 

  
 
Уздовж всієї протяжності під’їзного шляху габарит по висоті має становити щонайменше 
5,5 метра, а габарит по ширині має становити щонайменше 4,5 метра. Зокрема, для 
транспортування лопатей ширина дороги на поворотах має бути збільшена щонайменше 
до 7 метрів, при цьому радіус повороту транспортного засобу має перевищувати 45 м, а 
також має бути забезпечений 70-метровий зазор радіусу за напрямком руху. 
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Основна дорога Е-70 забезпечує відмінне сполучення з селом Бикоза. Починаючи з села 
Бикоза, дорога загального користування, що сполучає трасу Е72 в районі Молоха/Нове, 
буде облаштована та відремонтована. Ця покращена дорога загального користування 
забезпечить доступ до маршруту E72, який буде використовуватися в якості основного 
транспортного сполучення з майданчиком. Основні компоненти та обладнання установок 
будуть ввезені через порт у Білгород-Дністровському терміналі. Усі крупні агрегати, такі 
як крани і бетонозмішувальна установка, а також будівельні матеріали (наприклад, 
цементні заповнювачі) також будуть доставлені на майданчик по маршруту, опис якого 
міститься в цьому документі. Всі агрегати, обладнання та матеріали будуть потрапляти на 
майданчик в заздалегідь визначеному та контрольованому пункті в’їзду, і більшість з них 
будуть залишатися у складській зоні (див. нижче). За перевезення всіх компонентів та 
матеріалів установок відповідальність підрядники 
 
Остаточний маршрут буде визначений у тісній співпраці з обраним постачальником 
турбін та представником місцевої громади таким чином, щоб, з одного боку, мінімізувати 
можливі незручності для місцевого населення, а з іншого, забезпечити вигоду громадян 
від реконструкції доріг (адже реконструйовані дороги залишатимуться у власності 
місцевих органів влади і будуть щоденно використовуватись населенням). 
 
Для забезпечення доступу важкої техніки необхідно буде покращити існуючі робочі 
дороги електростанції з залученням зміцнення насипів і розробкою відповідної дорожньої 
системи, яка на даний момент відсутня. Удосконалення буде полягати у вийманні та 
переміщенні верхнього шару ґрунту, вкладанні та ущільненні до 3 шарів привозного 
ґрунту. Тимчасові елементи транспортної інфраструктури, такі як роз’їзди на внутрішніх 
дорогах для проїзду великогабаритних транспортних засобів, будуть видалені після 
будівництва, а їх стан буде відновлено для сільськогосподарського використання. Під’їзні 
шляхи до ділянок, на яких розміщені вітротурбіни, будуть «постійними» project features, 
будуть використовуватись протягом всієї тривалось етапу експлуатації проекту та етапу 
його виведення з експлуатації. 
 
Інфраструктура під'їзного шляху також включатиме підготовку тимчасових площадок для 
стоянки та маневрування великогабаритних транспортних засобів. Наразі триває 
узгодження питянь щодо облаштування цих площадок. Після завершення будівельно-
монтажних робіт площадки будуть виведені з експлуатації, а землі, які вони займали, 
будуть відновлені і повернуті власникам. Приблизний термін будівництва під’їзних 
шляхів становить близько 10 місяців. 
 

6.5.3.3. Складська зона майданчика 
 
Для забезпечення бездоганної служби під час проведення будівельно-монтажних робіт 
підрядні компанії також нестимуть відповідальність за складську зону майданчика та 
склад матеріалів. Згідно з проектом, складська зона майданчика буде розміщена неподалік 
від силової трансформаторної підстанції (див. Рисунок 9), що знаходиться на захід від 
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села Старокозаче. Складська зона буде тимчасовою та включатиме в себе офісні площі і 
базові господарсько-побутові споруди. Вахтова житлова зона на майданчику не 
передбачена. 
 
Після завершення етапу будівництва складська зона майданчика буде виведена з 
експлуатації, всі використовувані матеріали будуть утилізовані, обладнання буде 
перевезено на інші об’єкти, а земля, на якій вони були розташовані, буде відновлена.  
 

6.5.4. Бетонозмішувальна установка 
 
Фундаменти, які будуть опорою вітротурбін, буде побудовано з бетону, армованого 
сталлю. За розрахунками, на будівництво одного фундамента необхідно близько 700 м3 
бетону в залежності від оптимізації конструкції. 
 
Бетон буде готуватися на майданчику з використанням бетонозмішувальної установки. Ця 
установка з виробництва збірного бетону буде надана та буде експлуатуватися цивільним 
підрядником, якого має бути обрано. Бетонозмішувальна установка забезпечить 
виробництво 700-800 куб.м. бетону на день, тобто таку кількість, яка є достатньою для 
одного фундамента в один робочий день (тривалістю 10 годин). 
 
Для розміщення бетонозмішувальної установки необхідна площа 5000 - 6000 кв. м; 
установка складатиметься з наступних компонентів: 
 

• 2 або 3 цементних бункера (місткістю до 100 т кожен) максимальною висотою 15,1 
м; 

• 2 або 3 транспортувальних контейнери для зберігання обладнання; 
• 4 бункера для заповнювача; 
• відстійник для води/відходів; 
• стоянка для автобетонозмішувачів та насосів. 

 
Цемент і заповнювачі, необхідні для виробництва бетону, будуть доставлятися на 
майданчик автотранспортом. Для оптимізації переміщення автопарку для перевезення 
гравію може знадобитися наявність додаткової площі від 3000 м2 до 4000 м2 для 
зберігання запасу гравійного заповнювача. 
 
Для виробництва бетону має бути забезпечене безперебійне постачання води хорошої 
якості до бетонозмішувальної установки. Бетонозмішувальна установка буде розташована 
в межах кількох кілометрів від села Старокозаче, і в даний час очікується, що вода буде 
постачатись з цистерн або, можливо з водозабірної свердловини. 
 
На рівні виробництва 800 м3 на день установка потребуватиме близько 1500 тонн гравію 
на день. Для досягнення необхідних обсягів виробництва буде потрібно організувати 
автопарк з 12 вантажівок (кожна з яких здійснюватиме 5 кругових рейсів на день) для 
перевезення гравію. 
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Готовий бетон буде перевозитись до фундаментів вітротурбін на автобетонозмішувачах з 
обертовим барабаном. Кожна з цих вантажівок здатна перевозити від 8 до 9 м3 насипного 
вантажу. Це означає, що для завершення будівництва одного фундаменту необхідно 
близько ста поставок . Для доїзду до фундаментів вітротурбін вантажівки 
пересуватимуться дорогами загального користування, а також внутрішніми проектними 
дорогами. За забезпечення достатньої кількості автобетонозмішувачів (близько 5) та 
необхідних відповідних бетононасосів несе відповідальність цивільний контрагент. 
 
Вкрай важливим є суворий контроль над викидами бетонозмішувальної установки. Він 
передбачатиме викид твердих частинок з випускних отворів бункерів, неорганізовані 
викиди пилу, а також управління стічними водами. План управління навколишнім і 
соціальним середовищем включатиме ряд заходів із зменшення впливу для управління 
цими ризиками. Очікується, що План дій в екологічній та соціальній сфері передбачатиме, 
що викиди твердих частинок в навколишнє середовище з місці викиду, таких як випускні 
отвори бункерів, не перевищуватиме 20 мг/Нм3. 
 

6.5.5. Виведення з експлуатації 
 
Термін служби вітрової електростанції зазвичай становить 20 років. На цьому етапі буде 
розглянута ситуація на предмет необхідності виведення вітрової електростанції з 
експлуатації або заміни вітроенергетичних установок. Виведення вітрової електростанції з 
експлуатації не є складним процесом і в основному включає в себе демонтаж турбін і 
розчистку майданчика. Процес експлуатації зазвичай не передбачає використання великих 
обсягів небезпечних матеріалів, які можуть призвести до викидів особливо шкідливих 
матеріалів у землю, а отже, при належному управлінні під час експлуатації не має 
виникнути необхідність у післяопераційному очищенні. Основні заходи будуть включені в 
проект для забезпечення легкого виведення з експлуатації, такі як впровадження методів 
будівництва та виробництва, що полегшують демонтаж та утилізацію у відповідних 
випадках. Основні труднощі, пов’язані з виведенням вітрової електростанції з 
експлуатації, полягають у демонтажі фундаментів (якщо це вважається необхідним) та 
утилізації лопатей вітротурбіни, якщо їх конструкція не передбачає спрощеної утилізації. 
 
Перед виведенням з експлуатації оператор або його представники розроблять план 
виведення з експлуатації, який має бути затверджений органами місцевого 
самоврядування перед початком процесу виведення з експлуатації. Цей план, наскільки це 
можливо, включатиме заходи з утилізації матеріалів. Виведення вітрової електростанції з 
експлуатації розпочнеться відразу ж після завершення експлуатації вітрової 
електростанції та отримання відповідного затвердження. Етап виведення з експлуатації 
триватиме орієнтовно 1,5 – 2 роки і включатиме в себе наступні основні роботи: 
 

• Демонтаж та виймання складових частин вітрової електростанції; 
• Екологічна реабілітація постраждалих районів. 
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Роботи з виведення з експлуатації будуть виконуватись підрядними організаціями. Для 
забезпечення проведення спеціальних робіт із виведення з експлуатації на майданчику 
вітрової електростанції складська зона майданчика буде перенесена в інше місце зі 
збереженням своєї початкової структури, яку вона мала на етапі будівництва; це 
стосується також складських майданчиків та переміщення транспортних засобів і кранів 
під час виведення з експлуатації. 
 
Роботи з виведення з експлуатації проводитимуться за умов дотримання техніки безпеки 
та вимог охорони навколишнього середовища відповідно до чинного законодавства на 
період виведення з експлуатації. 
 
Залізобетонне підніжжя вітротурбіни не буде демонтовуватись повністю. Замість цього 
буде розбито бетон з виймання ґрунту на глибину, яка буде визначена перед виведенням з 
експлуатації. 
 
Очікується, що номінальна глибина 1,0 м буде достатньою для безпечного ведення 
сільськогосподарської діяльності після того, як яма буде заповнена верхнім шаром ґрунту. 
Аналогічно, будь-які землі, пов’язані з експлуатацією вітрових електростанцій, зачеплені 
негативним впливом, будуть відновлені. Сюди відносяться райони тимчасових доріг, 
райони, де земля була стиснута в результаті експлуатації важкої техніки, а також 
стояночні майданчики і тимчасові платформи. 
 
Не передбачено підземних електричних кабелів, прокладених на глибині менше 1 м, 
оскільки, відповідно до місцевих нормативних актів та умов, мінімальна глибина 
прокладення кабелів має становити 1,2 м. Всі електричні кабелі, що прокладаються на 
глибині понад 1 м, будуть залишені на місці і не чинитимуть суттєвий тривалий вплив на 
навколишнє середовище. 
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7. Дотримання вимог передової міжнародної практики 

 
7.1. Вихідні дані 

 
Вимоги до всіх розробок, які підлягають фінансуванню МФО, полягають у забезпеченні 
того, щоб проект відповідав вимогам приймаючої країни або країни місцезнаходження 
фінансової установи, а також країни, в якій пропонується розробка. На практиці для МФО 
це зазвичай означає, що існує вимога щодо максимального дотримання проектом вимог 
передової міжнародної практики. Зокрема, ЄБРР вимагає гарантії того, що його інвестиції 
будуть освоєні з дотриманням європейських стандартів. В Розділі 4 міститься вступ до 
обсягу вимог, пов'язаних з МФО, в тому числі ЄБРР, а також того, як стандарти дизайну 
охоплюються вимогами МФО. Якщо коротко - екологічна та соціальна політика ЄБРР та 
керівні вказівки МФК з питань охорони навколишнього середовища, здоров’я та безпеки. 
 
Для того, щоб забезпечити відповідність проекту стандартам приймаючої країни та 
передовій міжнародній практиці, було здійснено огляд проекту відповідно до відповідних 
стандартів. Для визначення такої оцінки можна використовувати різні терміни. Для цілей 
цієї оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище ми обрали термін «найкращі 
доступні технології» (НДТ). Визначення НДТ наведено у Статті 2 Директиви IPPC 
2008/1/EC (яка замінена Директивою 2010/75/EU щодо промислових викидів, IED, Стаття 
3) як: 
 
«найбільш ефективний і просунутий етап у розробці заходів та їх методів експлуатації, 
які вказують на практичну придатність конкретних методів забезпечення теоретичної 
основи для граничних значень викидів, призначених для запобігання, а також, якщо це 
нереально, взагалі для зменшення викидів і впливу на навколишнє середовище в цілому: 
 
(а) термін «техніка» охоплює як використовувану технологію, так і спосіб, у який 
установка розробляється, будується, обслуговується, експлуатується і виводиться з 
експлуатації; 
(б) «наявні технології» означають технології, які розроблені в масштабі, що дозволяє 
впроваджувати їх у відповідному промисловому секторі, в економічно і технічно 
життєздатних умовах, з урахуванням витрат та переваг, незалежно від того, 
використовуються чи виробляються методи в межах держави-учасника, про яку йде 
мова, до тих пір, поки вони є цілком доступними для оператора; 
(в) «найкращі» означають найефективніші у досягненні високого загального рівня охорони 
навколишнього середовища в цілому.» 
 
Для цілей цієї оцінки ми також охопили питання охорони здоров’я та безпеки працівників 
та населення, оскільки вони є ключовими питаннями, пов’язаними з будівництвом 
вітрових електростанцій. Такі питання зазвичай не розглядаються в оцінці НДТ, що 
проводиться для цілей розгляду проекту установок. 
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Основними документами, які використовуються для цієї оцінки, є: 
 

• Рекомендацiї з питань охорони навколишнього середовища, здоров’я та безпеки 
для вiтроенергетики (МФК, 2015 рік); 

• Екологічна та соціальна політика (ЄБРР, 2014 рік); 
• Інструментарій вітроенергетики, виданий Управлінням з питань наукових 
досліджень у штаті Нью-Йорк (Управління з питань наукових досліджень у штаті 
Нью-Йорк, 2009) 

 
У випадках використання інших документів посилання на них наведено в тексті цієї 
оцінки. 

 
7.2. НДТ вітрових електростанцій 

 
Вважається, що основними проблемами, пов’язаними з експлуатацією вітрових 
електростанцій, для яких обов’язковою умовою є демонстрація НДТ, є наступні: 
 

• Візуальний вплив; 
• Шум 
• Запобігання смертності або порушенню спокою видів запобігання зміні 
середовища існування; 

• Світло та освітлення; 
• Якість води та попередження ерозії ґрунтів під час будівництва; 
• Охорона здоров'я, безпека населення, та джерела шкоди (наприклад, 
електромагнітні перешкоди, авіація та радари, падіння льоду, перешкоди для 
телевізійних сигналів); 

• Впровадження відповідних систем управління; 
• Виведення з експлуатації, закриття та відновлення роботи майданчика. 

 
7.2.1. Візуальний вплив 

 
Візуальний вплив турбін та їх вплив на навколишню сільською місцевістю, як правило, 
можуть були нейтралізовані з урахуванням характеру навколишнього ландшафту, а також 
можливого впливу вітрової електростанції з усіх точок зору. Важливе значення мають 
громадські слухання за участю місцевих громад, які дають змогу залучити місцеві 
громади у процес будівництва вітрової електростанції. До особливих заходів також 
можуть належати (МФК, 2015): 
 

• Мінімізація допоміжних споруд, таких як огорожі, дороги, повітряні лінії 
електропередачі, а також усунення недіючих турбін; 

• Уникнення будівництва на крутих схилах для запобігання рубцюванню ґрунту; 
відновлення рослинного покриву з використанням виключно аборигенних видів; 
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• Однаковий розмір та однотонний колір вітротурбін (світло-сірий або світло-
блакитний), якщо візуальний вплив не може бути зменшено шляхом фарбування 
нижньої частини вежі вітроелектричного генератора у зелений колір з непомітним 
переходом від одного відтінку зеленого до іншого для того, щоб зливатись з 
ландшафтом; 

• Недопущення використання графічних елементів або літерних позначень. 
 
Крім того, інструментарій вітроенергетики (Управління з питань наукових досліджень у 
штаті Нью-Йорк, 2009) визначає естетику як найважливішу проблему для місцевих 
громад. У документі визначена необхідність точної оцінки потенціалу візуального впливу 
розробниками, а також рекомендований своєчасний інформаційний обмін, предметні 
консультації протягом всього процесу, та планування в якості основних засобів 
пом’якшення ворожої реакції громад. Оптимальним методом мінімізації візуального 
впливу вважається використання великих вітротурбін для зведення їх кількості до 
мінімуму та максимального їх віддалення одна від одної. Фактичний потенціал впливу має 
оцінюватись з урахуванням усіх точок, з яких він може проглядатися («область огляду»), 
як взимку, та і влітку, коли характер навколишнього ландшафту відрізняється. 
 
Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що майданчик повинен бути спроектований таким 
чином, щоб за можливості мінімізувати візуальний вплив, вітротурбіни повинні бути 
пофарбовані у відповідний колір, щоб не виділятись на фоні неба при погляді з рівня 
землі, водночас забезпечуючи хорошу видимість з літаків. Як правило, використовується 
світло-синій або світло-сірий колір. Слід уникати нанесення графічних елементів і 
логотипів. Ці заходи представляють НДТ для цього проекту. 
 

7.2.2. Шум 
 
В реалізації заходів з контролю рівня шуму основна увага має бути зосереджена на 
механічних джерелах в гондолі, та аеродинамічному шумі від руху повітря крізь лопаті та 
ротор. Що стосується механічного шуму, основні заходи контролю зазвичай передбачають 
продуманий проект механічної конструкції та наявність акустичного чохла. 
Аеродинамічний шум найкраще контролювати шляхом максимального зменшення 
швидкості обертання лопатей відповідно до необхідного ККД виробництва електроенергії, 
з використанням, зокрема, турбін зі змінною швидкістю обертання лопатей або турбін з 
похилими лопатями. Забороняється розміщення вітрових електростанцій поряд з 
житловими будинками або іншими чутливими детекторами (МФК, 2015б). 
 
В Рекомендацiях МФК з питань охорони навколишнього середовища, здоров’я та безпеки 
для вiтроенергетики (2007 рік) стверджується, що шумовий вплив не повинен призводити 
до максимального підвищення рівня шумового фону на 3 дБ у місці розміщення 
найближчого детектора. Оновлені керівні вказівки 2015 більше не містять визначення 
наведеної величини. Окрім стандарту, що регламентує підвищення рівня на 3 дБ, рівні 
шуму не мають перевищувати загальні рівні шуму, викладені в Рекомендацiях МФК з 
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питань охорони навколишнього середовища, здоров’я та безпеки (2007) (застосовні до 
всіх типів проектів, а не тільки до вітроенергетичних проектів): 
 
 

Рисунок 10. Керівні вказівки МФК щодо рівнів шуму під час реалізації проекту 
(Джерело: МФК) 

 
Таблиця 1.7.1 – Керівні вказівки щодо рівня шуму54 

Детектор LAeq за одну годину (дБА) 
Вночі Вдень 

 07:00 – 220 22:00 - 07:00 
Житлові будівлі; установи; 

освітні заклади55 55 45 

Промислові будівлі; 
комерційні будівлі 70 70 
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7.2.3 Попередження смертності або порушення нормальної життєдіяльності 
видів 

 
На вітрових електростанціях можливе зіткнення птахів і рукокрилих з лопатями або 
вітрогенераторами турбін. Більш довгострокові наслідки можуть виникати внаслідок 
зміни оселища, а також порушення нормальної життєдіяльності хижих птахів, що 
призводить до тимчасового або постійного їх переміщення. Оператори станцій повинні 
вибрати території в обхід відомих шляхів міграції або районів з великим скупченням 
видів. Турбіни потрібно розташовувати щільними групами і спрямовувати паралельно з 
відомими напрямками переміщень, а поверхневі води потрібно скеровувати таким чином, 
щоб уникнути утворення ставків, які можуть приваблювати різні біологічні види (МФК, 
2015). 
 
Вважається, що втрата природного оселища через вітрові електростанції відбувається 
досить рідко, і в якості НДТ можна розглядати загальні заходи з мінімізації впливу 
будівництва та експлуатації, як це передбачено Загальними рекомендаціями МФК (МФК, 
2015). Набір інструментальних засобів вітроенергетики включає зведення до мінімуму 
корчування дерев, ретельне врахування топографії з метою уникнення ділянок з 
урвищами, щоб зменшити роботи з балансування грунтів, а також зниження негативних 
наслідків шляхом відновлення рослинного покриву (Державне відомство наукових 
досліджень і розробки Нью-Йорка, 2009). Враховуючи те, що проект спорудження 
Дністровської вітрової електростанції буде реалізовуватися на сільськогосподарських 
землях, природний стан яких уже зазнав впливу, це в мінімальній мірі і малоймовірно 
вплине на втрату природного оселища. 
 
Інструментарій вітроенергетики вказує на те, що вежі ґратчастого типу можуть 
приваблювати птахів, які гніздяться, зокрема, хижаків, а їх заміна на трубчасті вежі 
знижує ймовірність скупчення та зіткнення птахів. Також розглядається смертність 
Рукокрилих в результаті зіткнень і баротравм (швидка зміна тиску повітря біля лопатей 
турбін). Рекомендується проводити перевірки перед та після  спорудження, особливо у 
весняний та осінній сезони міграції, щоб наочно продемонструвати вплив будівельних 
робіт. Заходи щодо зменшення негативного впливу можуть включати в крайніх випадках 
переміщення турбін, закладення електричних кабелів під землею, встановлення для птахів 
відвідних перегородок від повітряних ліній електропередачі, зменшення освітлення на 
виробничих будівлях та підстанціях, а також зміни у виробничо-експлуатаційній 
діяльності під час сезонів міграції, щоб зменшити кількість зіткнень (Державне відомство 
наукових досліджень і розробки Нью-Йорка, 2009). 
 
ЮПР запустила комплексний набір досліджень птахів і Рукокрилих, що включає оцінку 
сили зіткнення; ці дослідження були розпочаті у вересні 2017 року фахівцями 
Мелітопольського державного педагогічного університету. Дослідження були завершені 
влітку 2018 року, що загалом склало один рік польових досліджень за пернатими. 
 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

144 

Оцінку птахів і рукокрилих проводили на основі методології, розробленої фондом 
Шотландська національна спадщина (SNH). Посібник з SNH описує методологію повної 
оцінки впливу вітроелектростанцій на питання у сфері орнітології, враховуючи втрату 
оселища в зв’язку з будівництвом баз і трас турбінних установок, переселення птахів 
внаслідок порушення їх нормальної життєдіяльності та потенційну смертність в результаті 
зіткнення. Методологія SNH наразі вважається міжнародним еталоном оцінювання. На 
практиці більшість птахів при небезпеці маневрують: вони можуть виявити або весь 
комплекс вітрових електростанцій, або повністю всю вітроенергетичну установку, і 
змінити маршрут свого польоту, щоб оминути споруду; чи під час приближення помітити 
лопаті і в аварійному режимі різко маневрувати, щоб уникнути зіткнення. Дослідження 
показують, що велика частка птахів здатна маневрувати і ефективно уникати зіткнень. 
Однак, оскільки дуже важко оцінити відсоток випадків, коли птахам вдається уникнути 
зіткнень (а фактори, що на це впливають, дуже мало вивчені і часто пов'язані з 
топографічними та кліматичними умовами), відповідно до методичних досліджень, 
вважається, що маневрування взагалі не відбувається. 
 
Метою, як правило, є оцінка кількості зіткнень птахів протягом певного періоду часу, 
наприклад, протягом року. Розрахунки відбуваються в два етапи: 
 
Кількість зіткнень птахів на рік = кількість прольотів через ротор (етап 1) x ймовірність 
вдаряння птахів, які пролітають через ротор (етап 2) 
 
Крім того, використання монолітних, а не гратчастих веж, зменшення кількості турбін 
шляхом збільшення габаритності конструкції та їх точне шеренгування в одному 
напрямку зведуть до мінімуму потенційний вплив на біологічні види. До того ж заходи з 
врегулювання водних ресурсів запобігатимуть утворенню ставків в місцях електростанцій, 
щоб зменшити принаджування птахів. Для даного проекту такі заходи є НДТ. 
 

7.2.4 Тіні та мерехтіння 
 
Мерехтіння, що утворюється тінями робочих лопатей турбін від сонця, може викликати 
подразнення рецепторів людини. Подібним чином подразнення може виникати внаслідок 
блиску лопаті нової турбіни, особливо на світанку і у вечірніх сутінках, коли сонце 
знаходиться під низьким кутом. Фарба повинна бути без глянцю. 
 
Крім того, турбіни потрібно спрямувати таким чином, щоб житлові споруди не 
потрапляли у «зону мерехтіння». Якщо турбіни неможливо розмістити таким чином, щоб 
уникнути цього, прогностична тривалість тіньового мерехтіння, яке потрапляє на 
соціальні об’єкти, не повинна перевищувати 30 годин на рік і 30 хвилин на день у день 
максимального впливу при найбільш несприятливих умовах (МФК, 2015). 
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7.2.5 Якість води та запобігання ерозії 
 
На якість поверхневих вод може впливати підвищена ерозія та седиментація. Загальні 
заходи запобігання забрудненню та ерозії, характерні для будівельних майданчиків, 
визначені в Рекомендаціях МФК (МФК, 2015). В околицях реалізації проекту немає 
значних поверхневих водних об'єктів, хоча будівельний об’єкт Проекту на сході межує з 
лиманом Дністра. Щоб запобігти ерозії ґрунту, будівництво не слід проводити на крутих 
схилах, а також варто вживати протиерозійні заходи. У разі необхідності потрібно 
регулювати поверхневі водні стоки і відновлювати рослинний покрив. 
 

7.2.6 Здоров’я, безпека населення та негативні екологічні явища 
 
Ризики, пов'язані з охороною здоров'я та безпекою населення, що можуть виникати під 
впливом об'єктів вітрової енергетики, передбачають, насамперед, наступні рекомендації 
МФК щодо експлуатації вітрових електростанцій (МФК, 2015): Ключові питання та 
заходи НДТ коротко сформульовані нижче: 
 
Безпека повітряних суден і морського судноплавства 
 
За прогнозами передбачається, що така проблема не виникне у зв’язку з проектом 
спорудження Дністровської вітрової електростанції, оскільки проект розташовується поза 
радіусом комплексного впливу аеропорту. 
  
Однак, перед установкою оператор зобов'язаний встановлювати відповідні 
попереджувальні системи освітлення та маркування, що запобігають зіткненням, 
проконсультувавшись з органами управління повітряним рухом. Відповідно до рішення 
органів управління, на зовнішній частині турбін, лише на їх обтічнику, необхідно 
встановити світлове маркування. 
 
Загроза від уламків пошкоджених лопатей та льоду 
 
Рекомендації ЄБРР (Критерії екологічної та соціальної придатності проектів в сфері 
наземної вітроенергетики, 2015) встановлюють мінімальну відстань у 700 м від 
найближчого житлового району, щоб зменшити ризики всіх потенційних проблем, в тому 
числі таких, що спричинені падінням уламків льоду. 
 
МФК стверджує, що в періоди сильних морозів та зледеніння буде проводитися процедура 
обробки для видалення льодових покривів, якщо турбіни продовжуватимуть працювати, 
щоб зменшити ризики падіння льодових уламків. Такі заходи також додатково сприяють 
оптимізації виробітку енергії в таких погодних умовах. Якщо турбіни експлуатуються в 
холодному кліматі, слід розглянути можливість встановлення обігріву лопатей. 
 
Іншим і/або додатковим варіантом є оснащення вітрових турбін вібродавачами, які 
можуть реагувати на будь-яке порушення балансу у лопатях ротора і при необхідності 
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вимикати турбіну. Таким чином, на даній вітровій електростанції МФК передбачає такі 
заходи попередження ризиків: 
 

• Відключення роботи вітрових турбін в періоди намерзання льоду; 
• Розміщення попереджувальних знаків по периметру вітрової електростанції в усіх 
напрямках; 

• Обладнання турбін нагрівачами і/або давачами намерзання; і 
• Застосування синтетичних мастил, розрахованих на низькі температури. 

 
Електромагнітні перешкоди 
 
Існує цілий ряд можливих засобів захисту від перешкод для телекомунікаційних систем. 
Однак слід зазначити, що органи управління надали ЮПР висновок про те, що такі завади 
не очікуються. Загалом, потенційні перешкоди можуть включати (МФК, 2007 р.): 
 

• Зміна в розміщенні вітрових турбін, щоб уникнути прямого фізичного втручання 
двоточкових систем зв'язку; 

• Встановлення спрямованої антени; 
• Модифікація наявної антени; а також 
• Встановлення підсилювача сигналу. 

 
Засоби захисту від втручання телевізійних станцій можуть бути наступними: 
 

• Встановлення турбін на відстані від лінії прямої видимості передавача телевізійної 
радіостанції; 

• Використання неметалевих лопатей турбін; 
• Якщо перешкоди виявлено під час роботи: 

- Встановити якіснішу або спрямовану антену; 
- Спрямувати антену на альтернативний передавач телевізійної радіостанції; 
- Встановити підсилювач; 
- Перемістити антену; 
- Якщо перешкода впливає на велику територію, необхідно розглянути можливість 

будівництва нової проміжної підсилювальної станції. 
 
Громадський доступ 
 
Відповідно до рекомендацій МФК (МФК, 2007b), будівельний майданчик буде надійно 
захищений на різних рівнях, зокрема: 
 

• Усі оглядові люки кожної вітроенергетичної установки будуть замикатися на 
блокувальний замок; 

• Буде здійснюватися управління системою допусків до робіт, щоб запобігти 
несанкціонованому доступу; 
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• Будуть встановлені попереджувальні знаки на під’їзних шляхах до місцевості; 
• Контроль під’їзних шляхів до турбін та відповідного обладнання; 
• Будуть встановлені огородження для складських майданчиків з обладнанням та зон 
для технічного обслуговування; а також 

• Буде проводитися інформування місцевого населення щодо зон безпеки і 
потенційних ризиків, пов’язаних з турбінами. 

 
7.2.7 Роз’вязання екологічних проблем та екологічні катастрофи 

 
Щоб зменшити дію факторів впливу на навколишнє середовище та запобігти нещасним 
випадкам, які можуть мати екологічні наслідки, необхідно впроваджувати відповідні 
системи управління, в тому числі систему управління станом навколишнього середовища. 
Такі системи потрібно розробляти для встановлення відповідних стандартів, таких як 
стандарти ISO. 
 
Системи повинні діяти впродовж усіх етапів реалізації проекту, зокрема, щоб зменшити 
вплив аварій та їх наслідків на навколишнє середовище, в тому числі і на органи чуттів 
людського організму. Бажано в процесі виконання проекту якнайраніше створити 
комплексну систему управління, що охоплює управління навколишнім середовищем та 
охороною праці, згідно з сертифікацією ISO14001, OHSAS18001 або аналогічними 
стандартами. Оскільки будівництво – це етап проекту, який в найбільшій мірі впливає на 
навколишнє середовище, системи управління потрібно запровадити до його початку. 
 

7.2.8 Моніторинг 
 
Практичні рекомендації, пов'язані з оцінкою впливу, полягають в тому, щоб забезпечити 
відповідні дослідницькі спостереження за живою природою (природним оселищем, 
птахами, рукокрилими тощо) та потенційними впливами на органи чуттів людини 
(наприклад, шум) як до, так і після будівництва. Однак такий моніторинг, як правило, 
виходить за межі оцінки НДТ. Як зазначено в Розділі 7.1, оцінювання НДТ зосереджене на 
експлуатаційному проектуванні об'єкта та технологіях, які є його невіддільною частиною. 
Методи обстеження перед будівництвом обговорюються в даному положенні, а 
моніторинг після будівництва обговорюється в розділі даного положення. 
 
Як правило, під час спорудження промислових об’єктів використовуються технології 
моніторингу викидів, щоб контролювати рівень викидів у визначених граничних межах і 
визначати потенційний рівень забруднення від промислової установки. Можна 
стверджувати, що аналогічним у випадку вітрових електростанцій є використання методів 
постійного моніторингу, де вони вважаються необхідними й де зворотний зв'язок від 
таких методів безпосередньо впливає на щоденне управління виробничою діяльністю 
вітрової електростанції. Такі методики можуть включати моніторинг тварин під час 
польоту та моніторинг шуму, де отримані дані можна використати, щоб змінити режим 
роботи вітрової електростанції. Важливим фактором є те, що інформаційний цикл 
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зворотного зв'язку є коротким. Під час моніторингу за птахами у польоті такі методи, як 
візуальне спостереження, спостереження за допомогою радіолокатора або тепловізійних 
пристроїв допомагають заздалегідь попередити, наприклад, про перелітних птахів, які 
знаходяться на траєкторії польоту через вітрову електростанцію. Якщо рівень шуму від 
вітрової електростанції зростає в певних кліматичних умовах (наприклад, коли зустрічні 
вітри збільшують зсув вітру, що спричинює високий рівень шуму), оператор може 
провести безперервний моніторинг шуму в точках підвищеного ризику і в результаті 
перейти в режим придушення шуму. 
 
Жодне з ключових посилань, наведених у розділі 6.1, не розглядається як інструкція або 
обов'язкова вимога щодо виконання заходів, які описані вище в процесі викладення 
матеріалу. Методи моніторингу, які можуть забезпечити зворотний зв'язок у реальному 
часі з операторами вітрових електростанцій, є досить ефективними, як було описано в 
деяких нещодавніх експертних рекомендаціях, наприклад, в Інформаційному бюлетені 
технічних даних органу Natural England TIN069 (Natural England, 2010). Проте ці вимоги 
необхідні лише в тому випадку, якщо цього вимагають місцеві умови навколишнього 
середовища. Дані вимоги НДТ розроблені швидше для застосування в певній місцевості в 
залежності від конкретних умов, на відміну від більш загальних вимог НДТ, що описані в 
інших пунктах цього розділу. Дані, що були зібрані протягом більш, ніж 2 років 
моніторингу, свідчать, що через запропоновану територію проекту не пролягають 
маршрути польоту птахів та/або рукокрилих, що могло б призвести до значної смертності 
цих біологічних видів. Таким чином, на вітроелектростанціях НДТ не передбачає 
встановлення постійних засобів моніторингу, таких як радіолокатори. 
 
Імітація шуму, що проводилася з моделюванням найбільш несприятливих сценаріїв, 
вказує на малу ймовірність значного впливу шуму. 
 
Хоча вищезазначені методики можуть надавати оператору та регулювальнику додаткові 
цикли інформаційного зворотного зв'язку, на їх встановлення необхідні значні капітальні 
та експлуатаційні витрати. Головна складова оцінювання НДТ пов'язана з 
«рентабельністю» і «принципом пропорційності». Відповідно до наявної інформації, 
вартість встановлення та експлуатації обладнання постійного радіолокаційного та 
шумового моніторингу значно перевищує будь-яку користь, і саме тому будь-які вимоги 
щодо його встановлення не відповідають принципу пропорційності. 
 
Варто відзначити, що моніторинг потенційного впливу на популяцію птахів буде 
продовжуватися і після будівництва. Результати спостережень будуть переглядатися через 
два роки, і потенційні переваги радіолокаторів будуть розглянуті знову. 
 
На довершення, вважається, що встановлювати на даних установках постійні станції для 
моніторингу рівня шуму в якості НДТ нема потреби. 
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7.2.9 Виведення з експлуатації, закриття виробничого об’єкта і відновлення 
ділянок 

 
Виведення з експлуатації повинно здійснюватися таким чином, щоб це не спричиняло 
надмірного ризику для навколишнього середовища. Значна частина НДТ, пов'язана з 
виведенням з експлуатації, повинна бути включена у фазу проектування. Незважаючи на 
те, що виведення з експлуатації вітроелектростанцій не є складним процесом і в 
основному складається з демонтування турбін і очищення виробничої ділянки, він все ж 
вимагає відповідних засобів контролю. Загалом, вони подібні до стандартів, яких 
необхідно дотримуватися під час будівництва та експлуатації. 
 
Головною складовою НДТ для виведення з експлуатації є «простота процесу». Розробка 
проекту повинна передбачати легкість виведення вітроелектростанції з експлуатації. 
Розробка проекту повинна включати такі основні заходи, як комплексні технології 
будівництва та виробництва, які полегшують демонтаж і переробку, коли це необхідно. До 
основних труднощів, пов'язаних із виведенням вітроелектростанції з експлуатації, 
відноситься зняття підмурків (за необхідності) та інших підземних структур (наприклад, 
кабельної прокладки), а також переробка лопатей турбін. На сьогоднішній день 
конструкція лопатей турбін (тобто термореактивних полімерних матеріалів) ускладнює їх 
переробку. Ця проблема характерна для всієї галузі промисловості в умовах розробки 
конструкції з альтернативних матеріалів (наприклад, термопластичних полімерів), які 
досліджуються для того, щоб будівництво вітроелектростанцій стало більш екобезпечним. 
Альтернативні способи утилізації — це сміттєзвалища, які є проблемою в усій Європі 
через відсутність місця для звалищ, і спалювання на електростанціях, які працюють на 
відходах, що призводить до викидів шкідливих газів та/або вимагає складних технологій 
для ліквідації забруднення, які, у свою чергу, теж впливають на навколишнє середовище. 
Проте, оскільки виробництво лопатей вітротурбін, які можна легко переробляти, на даний 
момент не є широкодоступною технологією, наразі ми не відносимо це до вимог НДТ. 
 
Ці питання потрібно розглянути належним чином на етапі проектування і переконатися, 
що виробничу територію можна буде відновити приблизно до її стану перед будівництвом 
об’єкта. Крім того, під час виведення споруд з експлуатації слід звести до мінімуму 
негативний вплив на охорону здоров'я та безпеку працівників, залучених до цього 
процесу. 
 
Як правило, під час експлуатації вітрових електростанцій не використовуються великі 
обсяги небезпечних матеріалів, які можуть призвести до викидів особливо шкідливих 
речовин у землю. Таким чином, при належному управлінні робочими процесами не 
потрібно проводити післяексплуатаційне очищення. Якщо частиною конструкції є 
допоміжні структури, наприклад, трансформатори, вони повинні бути розроблені таким 
чином, щоб запобігти викидам небезпечних хімічних речовин у навколишнє середовище. 
На підкладці трансформатора повинна бути вторинна захисна оболонка, яка під час 
роботи установки перешкоджає проникненню викидів у землю та забрудненню ґрунтів. 
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Таким чином, виведення з експлуатації планується на стадії проектування, а подальша 
розробка проекту повинна полегшувати цей процес. По можливості потрібно 
використовувати перероблювані матеріали, а виробничу територію необхідно відновити у 
тому стану, який вона мала перед будівництвом. Повинні існувати відповідні системи 
управління, щоб запобігти шкідливому впливу на навколишнє середовище та попередити 
ризики для здоров'я та безпеки працівників і громадськості. 
 

7.3 Оцінювання НДТ 
 
В цілому, як підсумовано нижче, проект розміщується на відстані від соціальних об’єктів і 
представляє НДТ за наступними критеріями: 
 

• Розмір і кількість турбін, які будуть використовуватися, а також їх конструкція; 
• Організація будівництва та управління процесом; 
• Запобіжні заходи щодо впливу допоміжних видів діяльності.
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Рисунок 12 Оцінювання найкращих доступних технологій (НДТ) 

Показник вимоги Контрольні заходи НДТ Обгрунтування НДТ 
Системи управління Раніше згадувані системи екологічного управління (СЕУ) згідно ISO14001 і 

OHSAS18001 або їх аналоги. Сертифікація рекомендується, але не є 
обов’язковою. 

Застосування СЕУ згідно з OHSAS18001 і ISO14001.  
На всіх етапах проекту застосовуються відповідні системи 
управління 
Режим профілактичного обслуговування, що входить в СЕУ. Аварії План управління аварійними ситуаціями в рамках СЕУ згідно з відповідними 

рекомендаціями, в тому числі з місцевими нормативними вимогами. 
Візуальні критерії Консультування з громадськістю щодо розташування вітрової електростанції, 

щоб врахувати у проекті суспільні цінності. 
Під час розміщення турбін необхідно враховувати характер ландшафту 
Вивчаючи розташування турбін, необхідно враховувати їх візуальний вигляд з 
усіх значущих кутів огляду. 
На виробничому майданчику необхідно розташовувати мінімальну кількість 
допоміжних структур: уникати огороджень, зменшувати кількість доріг, 
закладати під землю внутрішньопроектні лінії електропередач і 
демонтовувати турбіни, що не функціонують. 
Необхідно уникати крутих схилів, впроваджувати протиерозійні заходи та 
негайно відновлювати на розчищених землях рослинний покрив, насаджуючи 
виключно місцеві види рослин. 
Необхідно підтримувати однаковий розмір і конструкцію турбін (наприклад, 
напрямок обертання, тип турбіни і вежі, висоту). 
Турбіни повинні бути пофарбовані в рівномірний колір з дотриманням при 
цьому морських і повітряних навігаційних правил маркування. 
На турбінах не рекомендується зображувати букви, фірмову символіку, 
рекламу або графічні зображення. 

Відстань до найближчого об’єкта впливу становить приблизно 0,8 
км. 
Відстань до найближчого населеного пункту – 1км. 
Територія відносно рівна. 
Будуть вжиті заходи щодо запобігання ерозії. 
Для відновлення рослинного покриву будуть використовуватися 
тільки місцеві види. 
Турбіни мають світло-сірий колір без дуже помітних графічних 
зображень або написів. 
Електричні з'єднання на виробничому майданчику будуть 
прокладатися під землею. 
По можливості, ділянки зі схилами будуть оминатися. 
Впровадження заходів для запобігання ерозії, наприклад, 
відновлення рослинного покриву, характерного для місцевості. 

Шум Механічний шум від механізмів (наприклад, коробки передач, генератора) 
необхідно максимально зменшити шляхом вдалого технічного проектування 
обтічника і обладнання його звукоізоляційною оболонкою. 
Аеродинамічний шум від лопатей турбіни потрібно максимально зменшити 
шляхом вдалого технічного проектування, що охоплює такі питання, як 
швидкість обертання (в тому числі використання змінної швидкості), 
турбулентність сліду лопатей турбіни та інтервальність їх розміщення (в тому 
числі інтервал поворотної лопаті). 
Аеродинамічний шум від вежі потрібно максимально зменшити шляхом 
вдалого технічного проектування конструкції самої вежі (наприклад, гратчасті 
вежі можуть створювати більший рівень шуму, ніж циліндричні). 
Вітрові електростанції необхідно розміщувати на знаній відстані від чутливих 
до шуму соціальних об’єктів (наприклад, житлової нерухомості, лікарень і 
шкіл). 
 

Відстань до найближчого об’єкта впливу становить приблизно 0,8 
км. 
Відстань до найближчого населеного пункту – 1 км. 
Якщо встановлюються більші за розміром турбіни, їх кількість 
відповідно менша. 
В місцях розташування об’єктів впливу будуть дотримуватися 
проектні показники шуму. 
Сучасна конструкція вітрових турбін зменшує шум обтічника та 
лопатей турбін. 
На вимогу можна провести моніторинг, а швидкість лопаті можна 
змінювати в залежності від конкретних умов. 
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Показник вимоги Контрольні заходи НДТ Обгрунтування НДТ 
Смертність, травмування 
або порушення нормальної 
життєдіяльності видів 
(птахів і рукокрилих) 

При виборі ділянок для будівництва вітрових електростанцій потрібно 
враховувати відомі шляхи перельоту або райони, де птахи та рукокрилі 
скупчуються найбільше (наприклад, заболочені місцевості, визначені 
природні заповідники, перелітні стоянки, лігвища, зони зимової сплячки 
рукокрилих, місця гніздування, гірські хребти, долини річок та прибережні 
ділянки). 
Висота веж і лопатей турбін повинна знаходитися нижче рівня 
спостережуваних типових висот перелітних птахів і кажанів. 
Швидкість обертання турбіни повинна бути якомога нижчою, щоб не 
погіршувати видимість для птахів і рукокрилих. 
Турбіни потрібно згруповувати таким чином, щоб уникнути потенційної 
смертності пернатих (наприклад, турбіни краще розташовувати групами, 
замість того, щоб розміщувати їх розкидано на великій відстані одна від 
одної, або спрямовувати ряди турбін паралельно з відомими маршрутами 
пересування птахів чи рукокрилих); 
Необхідно розробити заходи з управління зливовими водами, щоб біля 
вітрової електростанції не утворювалися мілкі водойми, які можуть 
приваблювати птахів і рукокрилих для годівлі або гніздування. 
Вежі потрібно конструювати таким чином, щоб вони не створювали 
потенційних місць гніздування для птахів (наприклад, гратчасті вежі). 

Через вітрові електростанції не пролягають значні траєкторії 
перельоту. 
Проект знаходиться на відстані> 1,45 км від кордонів важливої 
орнітологічної території гирла та дельти річки Дністер 
Турбіни більшого розміру будуть розміщуватися на одній прямій. 
3 великі ротори лопатей зменшують швидкість обертання. 
Щоб запобігти гніздуванню птахів, будуть використовуватися 
монолітні, а не гратчасті вежі. 
Усі етапи експлуатації не вплинуть на дренування поверхневих вод. 
Якщо під час будівництва відбудеться ущільнення чи інше 
пошкодження землі, яке може призвести до утворення водойми, 
поверхня грунту буде відновлена до належного стану. 

Тіньове мерехтіння і 
віблиски лопатей 

Вітрові турбіни потрібно розташовувати та зорієнтовувати таким чином, щоб 
житлові поселення не розміщувалися на вузьких смугах території, в 
основному на південний захід і південний схід від турбін, де мерехтіння тіней 
має високу частоту. 
Під час розташування турбін також необхідно враховувати можливий 
відблиск лопатей, хоча така ймовірність дуже мала, оскільки з часом лопаті 
забруднюються. 
Варто звернути увагу, що на вежі турбін слід наносити невідбивне покриття, 
щоб зменшити відблиск сонячного світла. 

Малоймовірно, що в результаті реалізації проекту буде виникати 
значне мерехтіння тіней. 
Відстань до найближчого об’єкта впливу становить більше ніж 0,8 
км. 
Ймовірно, що протягом декількох годин на день протягом декількох 
днів на рік буде виникати незначне мерехтіння. 
У таких випадках буде встановлений контроль, і якщо вплив буде 
значним, то ЮПР закриє турбіну на «небезпечні» години. 
Відстань до найближчого населеного пункту становить понад 1 км. 
Лопаті з чорним поліуретановим покриттям не потрібні. 
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Показник вимоги Контрольні заходи НДТ Обгрунтування НДТ 
 
 
 
 
Зміна оселища 

Під’їзні шляхи повинні мати мінімальний кут нахилу, щоб обмежити ерозію 
грутнів під впливом зливу дощової води. 
Під час планування дорожнього дренажу необхідно враховувати ширину 
доріг, матеріал поверхні, ущільнення і технічне обслуговування. 
Технічне обслуговування під'їзних доріг повинно знижувати потенційний 
негативний вплив (наприклад, за допомогою заходів, що запобігають 
обмерзанню). 
Порушення нормального функціонування водних об'єктів потрібно звести до 
мінімуму (наприклад, використовуючи перехрестя з одним прогоном). 
Дренажні системи потрібно спроектувати таким чином, щоб знизити і 
контролювати процес інфільтрації. 
При проектуванні і установці вітроенергетичної установки необхідно 
забезпечити стабільність присутнього рельєфу. 

Територія виробничого об’єкта відносно рівна. 
Крутість схилів буде зведена до мінімуму, а дорожній дренаж 
закладатиметься з врахуванням характеру місцевості. 
Описані вище заходи запобігання ерозії максимально зменшать 
поверхневий стік води. 
Для відновлення рослинного покриву будуть використовуватися 
тільки місцеві види. 
Електричні з'єднання на виробничому майданчику будуть 
прокладатися під землею. 
Для збереження біорізноманіття будуть вживатися заходи боротьби з 
ерозією, наприклад, відновлення місцевого рослинного покриву. 

 
Якість води 

Під час проектування та монтажу підмурку турбін, підземних кабелів та 
під'їзних доріг порібно враховувати ймовірність підвищення рівня ерозії та 
відстоювання поверхневих вод. 

Описані вище заходи запобігання ерозії максимально зменшать 
поверхневий стік води.  
 

Здоров’я, безпека 
населення та негативні 
екологічні явища: Безпека 
повітряних суден 

При проектуванні та встановленні вітрових турбін слід враховувати, що кінці 
лопатей у найвищій точці можуть досягати більше ніж 100 метрів у висоту. 
Якщо вітроелектростанція розташована поблизу аеропортів або відомих 
маршрутів польоту, це може безпосередньо впливати на безпеку повітряних 
суден через можливе зіткнення або зміну траєкторій польоту. 
Таким чином, перед установкою необхідно проконсультуватися з органами 
управління повітряним рухом щодо правил безпеки повітряного і морського 
руху. 
Якщо це можливо, вітрові електростанції необхідно розміщувати якомога далі 
від аеропортів або портів і в межах відомих діапазонів відхилення від 
траєкторії польоту. 
Щоб запобігти зіткненням, на вежах необхідно використовувати системи 
освітлення і маркування. 

Найближчий аеропорт знаходиться на відстані більш, ніж 45 км на 
північний схід від зони проекту. 
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Показник вимоги Контрольні заходи НДТ Обгрунтування НДТ 
 
 
 
 
Здоров’я, безпека 
населення та 
негативні екологічні 
явища: Загроза від 
уламків пошкоджених 
лопатей /льоду 
 

При проектуванні та розміщенні вітроенергетичних установок 
слід встановлювати рівень підйому вхідної і вихідної крайки 
перерізу лопаті (зони відчуження) таким чином, щоб в межах 
можливого діапазону траєкторії руху лопаті не 
розташовувалися ніякі будівлі або населені пункти. 
Попри те, що такі зони безпеки не перевищують 300 метрів, 
діапазон безпечного руху може змінюватися залежно від 
розміру, форми, ваги, швидкості ротора і висоти турбіни. 
При плануванні діапазону безпечного руху потрібно 
враховувати кліматичні умови (наприклад, загроза від уламків 
льоду притаманна холодним регіонам). 
Вітрові турбіни повинні бути обладнані вібродавачами, які 
реагують на порушення рівноваги в лопатях ротора і вимикають 
турбіну. 
Слід проводити планово-попереджувальне обслуговування і 
ремонт вітрової турбіни. 
На вітровій електростанції потрібно встановлювати 
попереджувальні знаки, що інформують громадськість про 
потенційний ризик. 

В періоди зледеніння експлуатація вітрових турбін буде 
тимчасово зупинятися. 
По периметру вітрових турбін будуть встановлені 
попереджувальні знаки. 
Нагрівання лопатей не буде застосовуватися, проте 
будуть встановлені вібродавачі, що реагують на 
порушення рівноваги в лопатях ротора і вимикають 
турбіну. 
Через низьку загрозу зледеніння (виробнича територія 
не знаходиться у зоні «холодного клімату») установка 
нагрівальних лопатевих систем вважається 
недоцільною. 
Використовуються синтетичні мастильні матеріали, що 
розраховані на низькі температури. 
Режим планово-попереджувального обслуговування 
входить в  систему соціально-екологічного управління. 

Здоров’я, безпека 
населення та 
негативні екологічні 
явища: 
електромагнітні 
перешкоди – 
радіолокаційні станції 
 

При проектуванні та розміщенні вітроенергетичних установок 
слід враховувати обладнання, проектування компонентів та 
конструкційні матеріали, які зменшують негативний вплив 
радіолокаційних перешкод, наприклад, форми 
вітроенергетичної установки, форми обтічника, та обробку 
поверхні радіопоглинальними засобами (наприклад, лопаті 
ротора, виготовлені з епоксидної смоли з армованим 
скловолокном або поліефірного волокна). 
Під час проектування вітрової електростанції потрібно 
враховувати переміщення геометричну схему і розташування 
турбін і можливі зміни в маршрутах повітряного руху. 
Під час проектування вітрової електростанції потрібно 
враховувати переміщення пошкодженої радіолокаційної станції 

Найближчий аеропорт знаходиться на відстані більш, 
ніж 45 км на північний схід від зони проекту. 
Будуть розглянуті заходи, яких потрібно вжити з огляду 
на спричинені перешкоди та отримані скарги. 
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та гасіння її променя або використання альтернативних 
радіолокаційних систем, щоб охопити зони впливу. 

Показник вимоги Контрольні заходи НДТ Обгрунтування НДТ 
 
Здоров’я, безпека 
населення та негативні 
екологічні явища: 
електромагнітні 
перешкоди, 
телекомунікаційні системи 
 

При проектуванні та розміщенні вітроенергетичних установок слід 
враховувати, що турбіни потрібно розташовувати подалі від зони прямої 
видимості передавача телевізійної радіостанції;. 
Необхідно встановлювати неметалеві лопаті турбін. 
Якщо перешкоди виявлено під час експлуатації, необхідно вжити наступних 
заходів: 
- встановити якіснішу або спрямовану антену; 
- Спрямувати антену на альтернативний передавач телевізійної радіостанції; 
- встановити підсилювача на приймальній антені; 
- перемістити приймальну антену; 
Якщо перешкода впливає на велику територію, необхідно розглянути 
можливість будівництва нової проміжної підсилювальної станції. 

Відстань до найближчого об’єкта впливу становить приблизно 0,8 
км. 
Відстань до найближчого населеного пункту – 1 км. 
Будуть розглянуті заходи, яких потрібно вжити з огляду на 
спричинені перешкоди та отримані скарги. 

Здоров’я, безпека 
населення та негативні 
екологічні явища: 
електромагнітні 
перешкоди – громадський 
доступ 

При проектуванні та розміщенні вітроенергетичних установок слід врахувати 
можливість встановлення воріт на під'їзних дорогах. 
Необхідно врахувати можливість огородження зони вітроелектростанції або 
окремих турбін, щоб обмежити громадський доступ до місцевості; 
Необхідно врахувати можливість обмеження доступу до трапів 
вітроелектростанції. 
Необхідно врахувати можливість розміщення інформаційних стендів про 
загрозу для безпеки громадськості та контактну інформацію для зв’язку у 
надзвичайних ситуаціях. 

Усі оглядові люки вітроенергетичних установок будуть замикатися 
на блокувальний замок. 
Буде здійснюватися управління системою допусків до робіт, щоб 
запобігти несанкціонованому доступу. 
На під'їзних шляхах до головної зони розміщення турбін не буде 
ніяких воріт, оскільки виробнича зона буде відкритою. Підсобні 
заводи будуть розташовані на захищених територіях комплексу, а на 
в'їзних дорогах до більших територій з вітроелектростанціями та до 
комплексів підсобних заводів будуть розміщені попереджувальні 
знаки (особливо під час будівництва). 
Контроль під'їзних доріг до турбін та відповідного обладнання. 
Буде проводитися інформування місцевого населення щодо зон 
безпеки та потенційних ризиків, пов’язаних з турбінами. 

Виведення з експлуатації, 
закриття виробничого 
об’єкта 

Під час вибору території для виробничої зони, проектування, будівництва та 
підбору обладнання потрібно враховувати вимоги до закриття/виведення 
об’єкта з експлуатації. 
Схематичний план закриття виробничої зони потрібно розробити на ранньому 
етапі реалізації установки. План необхідно детально розробити і розвинути 
безпосередньо перед виведенням  з експлуатації та закриттям об’єкта, 
врахувавши характерні для даної місцевості особливості. Він повинен 
включати заходи, які будуть запобігати забрудненню території під час 
описаного вище процесу. 

На етапі проектування будуть вжиті основні заходи, які необхідні, 
щоб зменшити можливий негативний вплив від виведення з 
експлуатації та закриття. 
Серйозні небезпечні речовини використовуватися не будуть. 
Під час будівництва вітроелектростанцій будуть використовуватися 
матеріали і технології, які підлягають вторинній переробці.На даний 
момент технологія переробки турбін не є поширеною і тому не 
застосовується 
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7.4 Висновки 
 
Оцінка конструкції запланованих вітроелектростанцій та допоміжних структур показує, 
що вони відповідають НДТ, які досліджувалися. На даний момент належні аспекти 
проектування були включені в проект на ранньому етапі, тому очікується, що будуть 
розроблені необхідні системи управління на всіх етапах від будівництва до введення в 
експлуатацію, які забезпечать відповідність НДТ протягом всього процесу реалізації 
проекту. 
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8. Варіанти реалізації проекту 
 

8.1 Вступ 
 
У даному розділі представлений оглядовий опис варіантів реалізації проекту, оскільки ця 
тема вже була в значній мірі представлена на ранньому етапі процесу планування. 
Представлений матеріал не дає детальної оцінки альтернативним варіантам проекту, 
зокрема варіантам вибору виробничої зони. Проте, за необхідності, в цьому документі 
буде обговорюватися, який вплив можна очікувати в залежності від вибраної території і 
конструкції. 
 

8.2 Безальтернативний варіант 
 
Безальтернативний сценарій може мати місце лише тоді, якщо вітроелектростанція не 
буде побудована. У такому випадку вона не буде чинити негативного впливу, 
характерного для таких установок (шум, візуальний вплив, мерехтіння тощо). У такому 
випадку це негативно вплине на Білгород-Дністровський район, в якому передбачається 
будівництво вітрової електростанції, оскільки він не отримає фінансування та інших 
вигод, пов'язаних з будівництвом вітроелектростанції, тобто великих приватних 
інвестицій у цей в інших планах економічно слабкорозвинутий район. На національному 
рівні негативний вплив полягатиме в тому, що Україна буде більше залежати від імпорту 
необхідної енергії і не буде розвивати відновлювані джерела енергії відповідно до своїх 
національних цілей. 
 

8.3 Варіанти розташування 
 
В рамках програми аналізу відповідних місць розташування енергетичних ресурсів 
України, були досліджені альтернативні варіанти. Перед етапом будівництва 
Дністровської вітроелектростанції запланований проект був розташований ближче до 
лиману р. Дністер (див. Рис. 11). Орнітологічні фахівці Мелітопольського державного 
педагогічного університету дійшли висновку, що місцевість для розміщення дев'яти (9) 
запланованих турбін знаходиться в зоні ризику для перелітних птахів на узбережжі 
Дністровського лиману. Спонсор погодився перемістити ці 9 турбін не далі, ніж на 1,3 км 
від лиману і за межі зони ризику для перелітних птахів, як рекомендують орнітологи. 
Початкове розташування дев'яти турбін показано на рисунку 12 нижче. 
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Рисунок 13 Варіант розташування ПДВЕС 1 

 
 

Рисунок 14 Початкове розташування 9 перенесених турбін 
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8.4 Варіант схеми розташування Дністровської ВЕС в рамках проекту 
 
На початковому етапі планування ЮПР розглядала альтернативні варіанти розташування 
вітрової електростанції на запланованій ділянці. Переглядалися наступні варіанти: 
 

•  Варіант 1: Збільшення відстані не менше, ніж на 1,3 км від лиману Дністра та за 
межами зони ризику перелітних птахів 

•  Варіант 2: Збільшення відстані між турбінами з метою зменшення сукупного 
впливу шуму та явищ мерехтіння 
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9. Оцінка викидів парникових газів 
 

9.1 Оцінка викидів парникових газів 
 
Оцінювання потенційних викидів парникових газів в результаті спорудження 
запланованої установки проводилося за допомогою Методології ЄБРР для оцінки викидів 
парникових газів (ЄБРР, 2010). Методологія оцінки ЄБРР спрямована на наступне: 
 
«... оцінити зміну у викидах парникових газів (ΔВПГ), що стали причиною 
капіталовкладень. Це різниця між об’ємом викидів після впровадження інвестицій в 
проект і об’ємом викидів, який міг би мати місце за відсутності капіталовкладень». 
 
Де «ВПГ» – це «викиди парникових газів» 
 
Оцінювання парникових газів для проектів в сфері відновлюваних джерел енергії 
відбувається за методологією, що базується на наступному припущенні: 
 
«Передбачається, що проекти, які стосуються отримання енергії з відновлюваних джерел 
енергії, витіснять за об’ємом викиди, пов'язані з середнім за національним показником 
виробництвом електроенергії від енергосистеми». 
 
Це пояснюється тим, що в результаті інших технологій з виробництва електроенергії, 
зокрема тих, що пов'язані зі спалюванням органічного палива, виділяється велика 
кількість двоокису вуглецю (CO2) – основного газу, що створює парниковий ефект і 
призводить до кліматичних змін. Ця проблема актуальна і для України, оскільки більша 
частина електроенергії (понад 70%) виробляється при спалюванні органічного палива, 
зокрема лігніту. Вітрова або ядерна електроенергія не виробляється, а решта енергії 
генерується великими ГЕС. 
 
Хоча в результаті будівництва вітрових електростанцій прямо або опосередковано 
виділяються парникові гази (наприклад, під час виробництва цементу, що 
використовується для підмурка турбін, відбувається значний викид CO2), будівництво 
інших типів електростанція теж призводить до викидів ПГ, і часто їх рівень буває значно 
нижчим у випадку розробки вітрової електростанції. Тому, відповідно до вимог ЄБРР, 
оцінка базується на об’ємі викидів ПГ під час експлуатації або, оскільки вітрові 
електростанції та інші установки на основі відновлюваних джерел енергії не виробляють 
СО2 під час роботи, а витісняють попит на енергію з традиційних джерел, – на об’ємі 
витісненого CO2. 
 
За методологією ЄБРР, для оцінки викидів/витіснення ПГ використовуються коефіцієнти 
потужності викидів електроенергії, що виробляється енергосистемою, які виражаються у 
грамах двоокису вуглецю, що викидається за кіловат-годину виробленої електроенергії 
(гCO2 / кВт-год). Коефіцієнт витіснення для таких проектів в Україні становить 0,792 т 
CO2 / МВт-год (Управління США з інформації в області енергетики, 2007). 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

161 

 
За оцінками, виробництво енергії на першій стадії Проекту, згідно з даними компанії First 
Summit Energy, становить 142,548 МВт-год/на рік. Це становить приблизно 40% 
коефіцієнта корисної потужності в запропонованому проекті на основі вітроелектростанції 
потужністю 34,5 МВт. За оцінками, виробництво енергії на стадії II Проекту становить 
271 439 МВт-год/рік. Це становить приблизно 42% коефіцієнта корисної потужності в 
запропонованому проекті на основі вітроелектростанції 65,1 МВт. Виробництво енергії 
Дністровської вітроелектростанції, враховуючи стадії I і стадії II проекту, оцінюється в 
413 987 МВт-год на рік. Витіснення CO2 можна легко розрахувати наступним чином: 

 
Загальна кількість MВт-год/рік ПДВС x коефіцієнт потужності викидів електроенергії, 

що виробляється  енергосистемою у країні= витіснений CO2 
 

413,987 MВт-год/рік x 0.792 тCO2/MВт-год = 327,877 витіснений тCO2/рік 
 

9.2 Висновки 
 
В результаті розглянутих практичних варіантів проекту видно, що запропоновані місце і 
конструкція найкраще підходять, щоб детально розглянути детальну оцінку впливу. До 
того ж, проект значно нейтралізує викиди парникових газів від наявних традиційних 
джерел енергії. 
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10. Сучасний стан навколишнього середовища 
 
10.1 Вступ 

 
У наступних розділах наводиться детальний огляд фізичного середовища, природної 
історії (тобто екології) та географії населення (тобто соціально-економічної основи) 
запланованої проектної території та прилеглої території. Представлена інформація 
базується на наявних даних з місцевих та державних джерел, загальнодоступних базах 
даних, а також розвідувальних роботах та дослідженнях, проведених ТОВ «ДЕСНО» в 
рамках техніко-економічних обґрунтувань на замовлення ЮПР. 

 
10.2 Фізичне середовище 

 
10.2.1 Геологія і гідрогеологія 

 
ЮПР доручила інженерно-геологічну розвідку експертам ТОВ «ДЕСНО» у січні-лютому 
2018 року (технічний звіт 11 / 01-18-А-ІГ-ТЗ). Предметом дослідження стала прямокутна 
територія 3,5 км на 7,5 км, розташована за 2,4 км на північний схід від села Старокозаче. 
Проектна територія знаходиться в південній частині України. В результаті дослідження 
було зроблено висновок, що дана місцевість розташована в межах Чорноморської впадини 
Дунайсько-Дністровської низовини, що показана нижче на карті інженерно-геологічного 
районування України (Рис. 15). 
  
Рисунок 15 Інженерно-геологічне районування, територія ПДВЕС (Джерело: ТОВ 

«ДЕСНО») 
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Згідно з чинним геоморфологічним розподілом, ця територія належить до південно-
молдавської хвилястої рівнини, яка є перехідною зоною від Бессарабської височини до 
Чорноморської впадини. До основних геоморфологічних ознак і характерних 
особливостей регіону належать: 

• Первинна аквакультурна рівнина (плато) 
• Ерозійно-накопичувальні форми рельєфу (долини річок, ущелини, яри, тераси) 
• Гравітаційні форми рельєфу (зсуви) 

 
Геологічний розріз (до розвіданої глибини 42,0 м) складається з малоплейстоценових 
елювіальних, еолово-делювіальних відкладень. Ці відкладення будуть розглянуті більш 
детально нижче. Під час буріння свердловин на дорогах знайдені поклади четвертинного і 
неогенового періодів. 

Рисунок 16 Фрагмент інженерно-геологічної карти території 
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Рисунок 17 Геологічна будова території 

 
 
До малоплейстоценових елювіальних, еолово-делювіальних відкладень належать: 
 
З поверхні, під грунтово-рослинним шаром потужністю 0,5-0,8 м до глибини 12,5-19,0 м: 
Сильно помежована суглиниста порода, легкоопилювана, лісоподібна, блідо-жовтого , 
сіро-жовтого, бурого кольору, тверда (IGE-37AP), рідше вічномерзлий лісоподібний 
суглинок, твердий (IGE-39AP), в товщі якого трапляються прошарки 1,0-3,3 м супіщаних, 
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твердих, сильноопилювальних (IGE-33AP) порід. Загальна товщина лісистого глиняного 
прошарку становить 10,9-18,1 м. 
Нижче наведені широко поширені суглинки важкого піщаного пилу, тверді і напівтверді, 
сильновируватий (IGE-55а), рідше трапляється злегка сірувато-коричнева глина, 
напівтверда, сильновирувата (IGE-57a), в товщині якої випирають лінзоподібні шари 
суглинку 1,0-5,0 м, (IGE-55b) і м'якопластичні (IGE-55v), сіро-коричневі скупчення 
твердої або рідкої консистенції (IGE-52a, b, c), іржаві пилові піски, середньої щільності 
(IGE-65b) і щільні (IGE-65v). Щільний пісок мілководдя (IGE -66 v) і тирса (ІГЕ-65 v) з 
вільною потужністю 5,8 м на глибині 36,2 м (абсолютна -9,20 м) мілкішають. Загальна 
розвідана потужність четвертинних елювіальних і еолово-делювіальних відкладень 
середнього пласта четвертинного періоду становить 18,0-27,5 м. 
 

10.2.2 Сейсмологічні дослідження 
 
Загальна ввідна інформація 
 
Інженерно-геологічне дослідження, проведене ТОВ «ДЕСНО», включає комплексну 
оцінку сейсмологічного стану проектної території. 

 
Згідно з Додатком Н SCN А.2.1-1-2014, ця ділянка має III категорію складності (складна) 
за інженерно-геологічними умовами. 
 
Територія в районі села Старокозаче Одеської області знаходиться в зоні сейсмічності 7 
балів за шкалою з частотою поштовхів 1 раз на 500 або 1000 років (згідно з SCN V.1.1-12: 
2014). Грунти відносяться до ІІІ категорії за сейсмічними властивостями (згідно з 
таблицею 5.1 SCN V.1.1-12: 2014). 
 
Конструкція турбін і сейсмічне середовище 
 
Вітрогенератори - це пристрої, які спроектовані, розраховані за розміром та виготовлені 
таким чином, щоб вони могли витримати передбачувані навантаження на заздалегідь 
визначеному рівні безпеки. Вони також мають певний ступінь жорсткості/міцності, що 
забезпечує їх стабільність і тривалий термін служби. 
 
З точки зору цивільного будівництва, вітрогенератор – це динамічно навантажена 
конструкція, яка складається з ротора, корпуса з агрегатною установкою у верхній частині 
сталевого пілона, який кріпиться до підмурка за допомогою анкерного блоку. Ротор і 
корпус з агрегатною установкою, а також пілон з анкерним блоком поставляє 
постачальник обладнання (тобто General Electric). Виробник надає детальні інструкції 
щодо процедури встановлення пілона і змонтованого енергетичного агрегату в нижній 
частині пілона, а також вказівки щодо вмонтування анкерного блоку. 
  
Вітрогенератори належать до низькоциклічних обертових машин, що опираються на 
підмурок за допомогою пілона і передають певні поштовхи на землю. Управління 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

166 

вантажами здійснюється шляхом проектування відповідно до стандартів EN 61400-1 2005 
та A1: 2009 - Вітрогенератори - Вимоги до проектування. При проектуванні враховуються 
наступні фактори: пов'язані з гравітацією та інерційні навантаження (статичні та 
динамічні), аеродинамічні навантаження - навантаження, викликані повітряним потоком 
та взаємодією зі стаціонарними та рухомими деталями вітрогенератора; експлуатаційні 
навантаження – навантаження в результаті нормальної роботи і управління вітровими 
турбінами; а також інші навантаження (імпульсні навантаження, навантаження в 
результаті зледеніння тощо). Всі головні вітрогенераторні деталі (лопаті, гондоли та 
пілони) аналізуються у змонтованому вигляді, враховуючи особливі вимоги щодо 
аеродинамічної реакції, стабільності, довговічності (стійкості до спрацьовування 
матеріалу), а також інші вимоги. 
 
В рамках проекту спорудження Дністровської вітрової електростанції проведено 
геотехнічну оцінку, яка визначає стан грунту у місцях, де планується встановлювати 
турбіни. Інформація щодо геотехнічного стану грунту, а також наявна інформація щодо 
сейсмічної активності (і сейсмічного ризику) та конструкції турбін дозволить належним 
чином спроектувати підмурок та правильно розташувати турбіни. 
 
Відповідно до будівельних норм і правил будівництва в зонах сейсмічної активності 
(СНіП II-7-81), враховуючи, що Проект розташований у районі сейсмічної діяльності, 
конструкція вітрогенератора, одноповерхового виробничого приміщення, підстанції та 
інших установок повинна бути розрахована на стабільність при 8 балах сейсмічної 
активності (за шкалою інтенсивності землетрусів). 
 
Детальне проектування підмурків на даний момент завершується. Інженери, що працюють 
над технічним проектуванням вітрової електростанції, тісно співпрацюють з майбутніми 
виробниками турбін, щоб мати у розпорядженні інформацію, необхідну для проектування 
підмурків і конструкцій турбін. Враховуючи тип конструкцій (тобто такий, при якому 
проблеми сейсмічного характеру не призведуть до значних викидів небезпечних речовин), 
а також необхідність зберегти конструкції турбін у межах їх сейсмічного середовища, 
оскільки це має першочергове промислове значення для бізнесу (тобто є дуже потужним 
економічним стимулом), ЮПР не вважає за потрібне проводити окремий і детальний 
аналіз в рамках цієї ОВОСіСС. 
 

10.2.3 Клімат і погодні умови 
 

10.2.3.1 Вступ 
 
Щоб схарактеризувати клімат Проектної території, ТОВ «ДЕСНО» використало дані 
Білгород-Дністровської метеорологічної станції. Ця станція розташована найближче до 
Проектної території в 25 км від с. Старокозаче. 
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10.2.3.2 Клімат і погодні умови у районі 
 
Згідно з архітектурно-будівельним кліматичним районуванням території України,  
досліджувана місцевість знаходиться в зоні II - Південно-Східний район (ДСТУ-Н Б.В.1.1-
27: 2010). Середні значення кліматичних даних наведені нижче на рисунку 18. 
 
Рисунок 18 Кліматичні характеристики Проектної території ПДВЕС(Джерело: 
Білгород-Дністровська метеорологічна станція) 

 Січ. Лют. Бер. Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Вер. Жовт. Лист. Груд. 
Сер. 
темп. 
(°C) 

-1.7 -0.9 2.9 9.7 15.6 19.5 21.5 21.1 16.9 11.2 5.6 1.2 

Мін. 
темп. 
(°C) 

-4.4 -3.5 0 6.1 11.7 15.5 17.3 16.8 12.
7 

7.5 2.7 -1.4 

Макс
. 
темп. 
(°C) 

1 1.7 5.8 13.3 19.5 23.6 25.8 25.5 21.
2 

14.9 8.5 3.8 

Атм. 
опад
и 
(мм) 

35 35 28 33 43 58 57 39 40 25 37 40 

 
Південний степ України характеризується помірно теплим континентальним кліматом. У 
зимовий період температура повітря в Білгород-Дністровському районі може падати від -
27 до - 28 ° C, а в літні місяці досягає від +35 до +38 ° C. Середня температура протягом 
року змінюється на 23,2 ° C. Щомісячні дані про температуру показані вище на рисунку 8. 
 
Середня кількість атмосферних опадів на рік на Проектній території досягає 470 мм, з 
коливаннями від 230 до 500 мм. Приблизно 80% опадів випадає протягом літнього 
періоду. Різниця між опадами в сухі і дощові місяці становить 33 мм. Враховуючи 
нерівномірність опадів, регіон схильний до засух, особливо влітку в період високих 
температур. Під час засух грунт може швидко втрачати вологу. Враховуючи частоту посух 
на Проектній території та швидкий перехід до вищих температур навесні, агротехнічні 
заходи необхідно спрямувати на збереження вологості ґрунту. 
 
Середньомісячні та сезонні значення опадів наведені нижче на рисунках 19 і 20 
відповідно. 
 
Висота снігового покриву в цьому районі в середньому становить 2-4 см. Сніговий покрив 
нестійкий і зазвичай триває протягом 30-40 днів щороку. 
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Рисунок 19 Середньорічна кількість опадів (Джерело: Білгород-Дністровська 
метеорологічна станція) 

 
Період Середнє значення 

(мм) 
Максимальне 
значення (мм) 

Мінімальне 
значення (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 

 

Рисунок 20 Сезонний розподіл опадів (Джерело: Білгород-Дністровська 
метеорологічна станція) 

Період К-сть атм. опадів в мм % щорічно 
Зима 74 20 
Весна 86 24 
Літо 120 34 
Осінь 77 22 
Рослинність 232 65 

 
Дані щодо відносної вологості повітря наведені нижче на рисунку 21. 
 
Рисунок 21 Відносна вологість за місяцями (Джерело: Білгород-Дністровська 
метеорологічна станція) 

Період Середнє значення Сер. значення за 13.00 год 
Січень 90 82 
Лютий 84 80 
Березень 82 71 
Квітень 77 57 
Травень 73 50 
Червень 70 50 
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Липень 65 42 
Серпень 63 43 
Вересень 68 48 
Жовтень 77 61 
Листопад 82 77 
Грудень 86 84 
За рік 76 62 

 
Глибина сезонного замерзання ґрунтів складає 47 см. Загалом, сезонні морози 
закінчуються в квітні і починаються в листопаді. Початок останніх весняних і перших 
осінніх заморозків показано нижче на рисунку 9. 
 
Рисунок 22 Початок останніх весняних і перших осінніх заморозків (Джерело: 
Білгород-Дністровська метеорологічна станція) 

 
Періоди Останні весняні 

заморозки 
Перші осінні 
заморозки 

Тривалість 
безморозного 
періоду в днях 

В середньому 5 квітня 5 листопада 213 
Найраніше 11 березня 27 вересня 200 
Найпізніше 30 квітня 27 листопада 210 

 
На проектній території вітри дують переважно в південному, південно-східному і 
північному напрямках. Роза вітрів на Рис. 23 показує, скільки годин на рік вітер дме з 
певного напрямку в Білгород-Дністровському районі. 
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Рисунок 23 Роза вітрів Білгород-Дністровсього району

 

На виробничій ділянці була встановлена метеорологічна щогла («метеощогла») висотою 
100 метрів на висоті близько 112 м над рівнем моря. Вона використовується для 
моніторингу швидкості і напрямку вітру та кліматичних умов на ділянці. Враховуючи, що 
швидкості вітру на щоглі фіксуються на висоті 58 м (і вище), їх не можна порівняти з 
даними про швидкість вітру від офіційних метеорологічних станцій. 
 
За даними аналізу за період з листопада 2017 року по квітень 2018 року, середня виміряна 
швидкість вітру на висоті 100 м становить 7,3 м/с, а середня прогнозована швидкість вітру 
на висоті 131 м становить 7,8 м/с. 
. 
 

10.2.3.3 Зміна клімату та адаптація 
 
Спостереження за змінами клімату в Україні не проводилися систематично і виконувалися 
переважно відповідними науко-дослідницькими установами. Перші офіційні дані щодо 
аналізу та прогнозів зміни клімату були представлені у 1998 році, у першому 
Національному повідомленні згідно з Рамковою конвенцією ООН про зміни клімату. 
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10.2.4 Ландшафт 
 

10.2.4.1 Вступ 
 
У даному розділі описані особливості ландшафту в межах та навколо запланованої 
проектної території, які визначають її характерні риси та оцінюють наявні панорамні види 
та їхню естетичну цінність. 
 

10.2.4.2 Характерні риси ландшафту 
 
Основні характерні риси базового ландшафту місцевості можна коротко описати 
наступним чином: 
 

• Ділянка розташована в ландшафті, де слабко розвинена будівельна інфраструктура, 
проте активно ведеться сільськогосподарська діяльність. У місцях розташування 
поселень розташовані малі та середньомасштабні селища та села, що 
характеризуються одиничними індивідуальними властивостями. 

• Ділянка займає територію відкритих великомасштабних полів зв слабкохвилястою 
рівниною. 

• На ділянці розміщені орні поля з незначними пасовищними ділянками на околицях 
і невеликою кількістю трав'янистих ділянок. 

• На ділянці присутня незначна кількість ознак техногенного втручання чи 
погіршення стану. Підвісні опори повітряних ЛЕП та телекомунікаційні стовпи в 
незначній мірі погіршують вигляд ландшафту на фоні навколишніх селищ та доріг. 

• У безпосередній близькості від ділянки є дороги. 
 
 
Рослинний покрив 
 
Регіон є переважно сільськогосподарським, тут розташовані орні культури, пасовища та 
обмежені зони листяних лісів. Через ділянку пролягають грунтові дороги, що 
забезпечують доступ до широких полів для землеробства. Серед сільськогосподарських 
культур, що вирощуються на проектній ділянці та прилеглих територіях, переважає 
виноград 
 
На території ділянки розміщені активно оброблювані сільськогосподарські угіддя з 
обмеженими місцями напівприродного середовища. До них відносяться недоглянуті 
вигони і узбіччя, ділянки з чагарниками і рідкісні листяні ліси. Вигони в основному бідні 
на біологічні види, тут зустрічаються лише поодинокі дерева і чагарники. 
 
На схід від запланованої електростанції знаходиться лиман р. Дністер, природна 
болотиста місцевість в низовині долини Дністра, де знаходиться штучне водосховище і 
заплава річки Турунчук. 
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Заселеність 
 
Ландшафт, що оточує ділянку, - порівняно малонаселений. Тут розташовано декілька 
невеликих поселень, які відрізняються за розмірами та щільністю населення, в тому числі 
Удобне, Старокозаче, Семенівка та Молоха. 
 
Землеустрій і характер землекористування 
 
Основний вплив на характер ландшафту пов’язаний з сільськогосподарською практикою. 
Межі полів в основному не позначені. Внаслідок цього ландшафт виглядає як 
великомасштабні сільськогосподарські угіддя. 
 
Дороги та інфраструктура 
 
Система доріг через Проектну територію заснована на простій ієрархії. У безпосередній 
близькості від ділянки знаходиться обмежена кількість основних доріг місцевого 
призначення, в тому числі M15, E87 і R30. 
 
У місцевих селищах дороги переважно грунтові і складаються зі скалля і ущільненого 
грунту. На цих маршрутах їздить відносно невелика кількість транспортних засобів, 
зокрема, автомобілі, мопеди/мотоцикли, сільськогосподарські транспортні засоби та 
місцеві автобуси. У ландшафті найбільше візуально помітні невеликі і середні за розміром 
пілони і стовпи, що передають електроенергію та телекомунікації, що обслуговують села в 
цьому районі. Телекомунікаційні кабелі, як правило, розташовані поруч з дорогами. 
 
Ландшафтні структури спеціального призначення 
 
Проект не займає територію природних заповідників (зокрема місця природно-
заповідного фонду «ПЗФ»), національних парків або інших ландшафтних структур 
спеціального призначення. Заповідні території державного, регіонального та місцевого 
значення розташовані не ближче, ніж в радіус 7 км від місця реалізації Проекту. В 
регіональному масштабі в прилеглих районах проектної території знаходиться тільки 
Нижньодністровський національний природний парк («ННПП»). Всі території значення 
ВОТ («Важливі орнітологічні території») розташовані в межах лиману Дністра. Проект 
знаходиться на відстані щонайменше 1,45 км від узбережжя лиману і 1,7 км від самого 
лиману. 
 

10.3 Екологія 
 

10.3.1 Вступ 
 
Більша частина території на даний момент знаходяться в сільськогосподарському 
користуванні і інтенсивно обробляється. Довільно створені грунтові дороги проходять 
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через і поблизу проектної території, з'єднуючи навколишні села і забезпечуючи доступ до 
фермерських господарств. 
 
На сході запланована вітроелектростанція межує з лиманом Дністра (Рамсарська ділянка) 
та Дністровською ВОТ. Рамсарські ділянки створені відповідно до Рамсарської конвенції 
про збереження та охорону водно-болотних угідь. Ділянки ВОТ створені Міжнародною 
асоціацією з захисту важливих видів птахів. Відповідно до постанови української EIA 
згідно з вимогами законодавства України, у радіусі 7 км від місця розташування ВЕС 
немає заповідних територій державного, регіонального та місцевого значення. 
 
Лиман Дністра є найбільшим прісноводним лиманом в Україні і важливим оселищем для 
низки рідкісних і таких, що зникають, видів риб. Лиман Дністра – це також важливе місце 
для заняття рибною промисловістю на півдні України, що забезпечує приблизно 50% 
загального вилову цінних видів риб за об’ємом рибного вилову на північно-західному 
узбережжі Чорного моря. Враховуючи потенційну значущість і вразливість лиману 
Дністра, спонсори вирішили перенести кордон вітроелектростанції за межі 
однокілометрової зони від кордону берегової лінії. 
 
ВОТ Дністра була створена у 2000 році Міжнародною асоціацією з захисту птахів. 
Основне біорізноманіття на території ВОТ Дністра складає понад 15 000 пар племінних 
водоплавних птахів. За погодженням зі Спонсорами турбіни розташовуються на відстані 
більш, ніж 1 км від ВОТ. Додаткову інформацію про відповідність критеріям ВОТ можна 
знайти на сайті Міжнародної асоціації з захисту птахів: 
http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/dnister-delta-iba-ukraine 
 

10.3.2 Доступна довідкова інформація 
 

10.3.2.1 Огляд попередніх звітів 
 
Опис ділянки та прилеглих територій, що займаються охороною природи, у тому числі 
офіційно призначених природних заповідників, було представлено в Національній EIA 
відповідно до вимог українського законодавства і опубліковано у серпні 2018 року. 
 
Додаткову інформацію про оселища в межах об'єкту було зібрано за допомогою 
дослідницьких звітів про рукокрилих і птахів, що на сьогоді зібрані у рамках проекту, та 
фотографій, зроблених на межі вибраної ділянки. 
 
Інформація про оселища в межах території була отримана з наступних звітів: 
 

- «Експертний висновок та науковий звіт про вплив будівництва та експлуатації 
Дністровської ВЕС на природне середовище, рослинність, сезонні орнітологічні 
комплекси та перелітних птахів, рукокрилих в Білгород-Дністровському районі 
Одеської області, що базуються на рекомендаціях фонду Шотландська природна 
спадщина та інших міжнародних документах» (Громадська природоохоронна 
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організація «Лагуна», Мелітопольський державний педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького) 

- «Моніторинг зимувальних орнітокомплексів та міграційних переміщень птахів у 
межах Дністровської вітроелектростанції - II етап (зимовий період 2018)» 
(Громадська природоохоронна організація «Лагуна», Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) 

- «Моніторинг міграції птахів і рукокрилих восени, кормова активність рукокрилих 
на території Дністровської ВЕС - 1 етап (осінній період 2017 року)» (Громадська 
природоохоронна організація «Лагуна», Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького) 

 
10.3.2.2 Огляд інформації про природоохоронні заповідники 

 
Джерела інформації про охоронюваний природний заповідник, що прилягає до східного 
кордону проектної ділянки: 
 

•  Веб-сайт Європейського Союзу (www.natreg.eu); 
•  Веб-сайт ЮНЕСКО (whc.unesco.org); і 
•  Важливі орнітологічні території у Європі: пріоритетні місця для збереження 

(www.birdlife.org). 
 

10.3.2.3 Обговорення 
 
Державна екологічна організація «Лагуна» та Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького проводили дослідження на проектній ділянці за 
птахами і рукокрилими від імені ЮПР. Усі уповноважені спеціалісти тісно співпрацюють 
з місцевими та національними регуляторними організаціями. Крім того, під час 
громадських обговорень з боку контролювальних органів або зацікавлених сторін 
заперечень щодо процесу EIA в Україні не було. 
 

10.3.3 Система класифікації оселищ 
 
Для опису та класифікації всіх оселищ, зареєстрованих на проектній території, була 
використана Європейська інформаційна система природи (EUNIS) (Європейська агенція з 
охорони довкілля, 2004). Хоча Україна не є частиною Європейського Союзу, ця система 
класифікації описує багато оселищ сусідніх країн, в тому числі Угорщини та Румунії. 
Таким чином, було вирішено, що категорії в системі EUNIS підійдуть для опису оселищ, 
які можуть зустрічатися на проектній території. Крім того, відсутність альтернативних 
систем класифікації оселищ для країн, що не входять до ЄС, а також можливе майбутнє 
приєднання України до ЄС стали додатковим обґрунтуванням для того, щоб використати 
дану систему класифікації. 
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Система класифікації оселищ EUNIS (розроблена Європейською агенцією з охорони 
довкілля, 2004 р.) - це комплексна загальноєвропейська система, що допомагає узгодити 
опис та збір даних по всій Європі за допомогою критеріїв ідентифікації оселищ. Вона 
охоплює всі типи оселищ від природних до штучних, від наземних до прісноводних і 
морських (http://eunis.eea.europa.eu/about.jsp). 
 
База даних EUNIS (http://eunis.eea.europa.eu/index.jsp) – це Європейська інформаційна 
система природи, яку розробив та контролює Європейський тематичний центр з 
біологічного різноманіття (ЄТЦ/БР у Парижі) під егідою Європейської агенції з охорони 
довкілля (ЄАД) та Європейська мережа спостережень за екологічною інформацією 
(EIONET). Ця система класифікації охоплює та описує усі типи оселищ у Європі, що 
зустрічаються в більшості державах-членах, які нещодавно приєдналися до ЕС. 
 
Були відзначені оселища, які знаходяться на проектній території та включені до Додатку 1 
Європейської оселищної директиви 92/43 / ЄЕС. Для створення мережі спеціальних 
заповідних територій (СЗТ) - відомих як об'єкти «Natura 2000» - використовувалися типи 
оселищ Європейського Союзу, що входять до Додатка 1. У Додатку 1 перелічено 218 
Європейських природних оселищ, у тому числі 71 пріоритетне оселище, які знаходяться 
під загрозою зникнення і природний ареал яких переважно знаходиться на території 
Європейського Союзу. 
 

10.3.4 Оцінка природоохоронної діяльності 
 
Природоохоронну цінність певної ділянки землі можна оцінити за допомогою ряду 
критеріїв, до яких входять різноманітність, рідкісність і природність. У цій ОВОСіСС ми 
посилаємося на міжнародно визнані рекомендації для Великобританії, які підготував 
Інститут екологічної економіки і менеджменту (IEEM, 2006). Нижче наведена ієрархія 
«важливості», що ґрунтується на основних принципах IEEM, але з деякою адаптацією до 
ситуації в Україні: 
 
Міжнародне значення: напр., спеціальні заповідні території, потенційні СЗТ/Місця 
суспільного значення, спеціальні природоохоронні території, об'єкти Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО/біосферні заповідники та водно-болотні угіддя міжнародного 
значення (місця захисту за Рамсарською конвенцією). 
 
Національне значення: напр., національні парки та рівноцінні їм охоронні території. 
 
Регіональне/обласне значення: напр., місцеві або регіональні заповідники. 
 
Важливість місцевого (муніципального рівня): напр., важливі екологічні характеристики, 
наприклад, пасовища з видовим різноманіттям, багатовікові ліси і пустирі. 
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Важливість в межах проектної ділянки і безпосереднього оточення: напр. розмаїття 
оселищ на території пасовищ і чагарників. Невеликого значення: зазвичай стосується зон 
розвитку будівництва або активно освоюваних сільськогосподарських земель. 
 

10.3.4.1 Зафіксовані охоронні оселища 
 
Лиман Дністра (також відомий як “Дністровський лиман”) 
 
Дністровський лиман є частиною Національного парку Нижнього Дністра і знаходиться 
під дією Рамсарської конвенції, міжнародного договору щодо збереження і охорони 
водно-болотних угідь, який Україна підписала. 
 
Лиман Дністра – це затока на північно-західному узбережжі Чорного моря, в Дністрі. 
Затока пролягає вздовж берега з південного сходу на північний захід на 41 км; її ширина 
4-12 км, глибина – 2,6 м. Дністровський лиман відокремлений від моря вузькою піщаною 
смугою Бугаз, в південній частині якої є прохід в море - Цареградське гирло. Взимку 
лиман Дністра часто замерзає. Узбережжя Дністровського лиману значно помежоване 
мережею повздовжніх борозд. Глибина борозд досягає 15-20 метрів, вздовж лівого берега 
лиману зустрічаються переважно невеликі, але глибокі яри. Ширина ярів становить від 10 
до 150 метрів. Схили ярів круті, з кутом нахилу до 80°. 
 
Лиман Дністра є найбільшим прісноводним лиманом в Україні і важливим місцем 
поселення для низки рідкісних і таких, що зникають, видів риб. Він також є одним з 
найбільших об'єктів рибної промисловості на півдні України. Басейни Нижнього Дністра 
забезпечують близько 50% загального вилову цінних видів риб за об’ємом рибного вилову 
в північно-західному Причорномор'ї.  
 
Раніше Дністровський лиман був транспортною артерією з безліччю маршрутів для 
пасажирських суден. Кораблі регулярно прямували з річки Білгород-Дністровський до 
Роксолани, Овідіополя, Затоки, Кароліно-Бугаза, Сухолужжя і Сонячної. 
 
Важлива орнітологічна територія дельти Дністра (також «ВОТ Дністра» або «ВОТ 
дельти Дністра») 
 
Вітроелектростанція розташована поблизу ВОТ Дністра («Важливої орнітологічної 
території»), яка була визначена як Важлива орнітологічна територія у 2000 році. 
Додаткову інформацію про ВОТ та список біологічних видів, які визначають статус ВОТ, 
див. у Розділі 10.3.8.4. 
 

10.3.4.2 Опис проектної ділянки та прилеглих територій 
 
Загальний опис 
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До ділянки для запланованого спорудження вітрової електростанції входять активно 
оброблювані орні сільськогосподарські угіддя і видозмінені оселища, які займають 100% 
проектної території. Видозмінені оселища складаються з двох частин: 1) 
сільськогосподарські поля та фруктові сади з рудеральною рослинністю; 2) штучно 
насаджені дерева і чагарники (захисні смуги). Слід зазначити, що даний тип рослинності є 
надзвичайно важливим з огляду на те, що він захищає орні ділянки від повітряної ерозії, 
зберігає вологу взимку, формує навколишнє середовище та ландшафт. У зв'язку з цим 
важливо, щоб під час реалізації Проекту така рослинність зазнала мінімальних змін. Більш 
того, у разі пошкодження деревних насаджень рекомендується провести компенсаційні 
заходи (насадження нових лісів, досадження, доповнення старих насаджень тощо). 
 

10.3.4.3 Охоронні види (окрім рукокрилих і птахів) 
Флора 
 
Охоронювані оселища флори визначаються на основі включення видів рослин та 
рослинних угруповань до однієї з наступних груп: Охоронні оселища, вказані у Додатку I 
Оселищної директиви 92/43 / ЄЕС; Види рослин, вказані у Додатку II Оселищної 
директиви 92/43 / ЄЕС; занесені до Червоної книги України (2009); ЧКЄ – Червона книга 
Європи; МСОП - Червоний список Міжнародного союзу з охорони природи; Бернська 
конвенція; або перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але 
відносяться до рідкісних або таких, яким загрожує зникнення на території Одеської 
області. 
 
На самій проектній території немає охоронних оселищ рудеральної або деревно-
чагарникової рослинності. 
 
В межах 10-кілометрової зони навколо проектної ділянки були визначені наступні 
охоронні оселища (див. Рисунок 22), що зазначені в Додатку I Оселищної директиви 
92/43/ЄЕС. 
Рисунок 24 Охоронні оселища, що зазначені в Додатку I Оселищної директиви 
92/43/ЄЕС і їх стан в межах 10-кілометрової зони 

Тип 
оселища 

Охоронні оселища, що 
зазначені в Додатку I 
Оселищної директиви 
92/43/ЄЕС 

Код згідно 
з мережею 
Natura 
2000 

Оцінка оселища 
Чудово 
(FV) 

Незадовільно 
(U1) 

Погано 
(U2) 

Критично 
важливі 
(iv) 

Понтійсько-каспійські 
степи 

62C0 - - + 

Природні Лимани 1130 + - - 
Природні Скупчення верби білої і 

тополі білої 
92A0 + - - 
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Критично важливі оселища у степових ділянках були визначені відповідно до параграфа 
16 експлуатаційних показників МФК 6 (SD6) (МФК 2012). Ці оселища підпадають під 
критерій 4 (iv) про екосистеми, які знаходяться під загрозою і/або є унікальними. Тобто це 
екосистеми, яким загрожує територіальне скорочення або зниження якості, а також ті, 
яким характерний невеликий просторовий розподіл. 
 
У наступній таблиці наведені рослини, які можуть зустрічатися на проектній території і 
занесені до Червоної книги України. 
 
Рисунок 25 Рослини, які можуть зустрічатися на території ПДВЕС – Червоан книга 
України 

Назва виду Ареал поширення виду Територіальні умови 
зростання 

Природо- 
охоронни
й статус 

Зображення 

Адоніс 
весняний 
Adonis 
vernalis L. 
(Adonanthe 
vernalis (L.) 
Spach, 
Chrysocyath
us vernalis 
(L.) Holub) 

Від Піренейського півострова до 
басейну річки Лєна (Якутія), з півночі 
на південь від південного узбережжя 
Балтійського моря до Передкавказзя. 
Окрім суцільного поширення в Європі 
та Сибіру є окремі відмежовані 
ділянки. В Україні він росте на півдні 
Полісся (рідше), в лісостепу, степу і 
Криму. 
 

 
 

Рослина приурочена 
переважно до лучних 
степів союзів Fragario 
viridis-Trifolion montani і 
CirsioBrachypodion 
pinnati, рідше в 
справжніх степах союзу 
Astragalo-Stipion і на 
порушених ділянках 
союзу Festucion 
valesiacae, спорадично 
по узліссях (клас 
Trifolio-Geranietea ) і у 
світлих розріджених 
лісах (кл. QuercoFagetea). 
Мезоксерфіт 

Неоцінени
й 

 

Горицвіт 
волзький 
Adonis 
wolgensis 
Steven ex 
DC. 
(Adonanthe 
wolgensis 
(Steven ex 
DC.) Chrtek 
et Slaviková; 
Chrysocyath
us volgensis 

Охоплює територію між 25º і 86º сх. 
довготи: у його європейській частині 
простягається між 39º і 52º пн. ш., в 
азійській – між 48º і 55º пн. ш. На пд. 
від оселища є ізольовані 
місцезнаходження: Закавказзя, 
південно-східна Туреччина. В Україні у 
степовій зоні, заходить у пд. частину 
Лівобережного Лісостепу.  
 

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

Неоцінени
й 
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(Steven ex 
DC.) Holub) 

 
Плодоріжка 
болотна 
(зозулинець 
болотний) 
Anacamptis 
palustris 
(Jacq.) R.M. 
Bateman, 
Pridgeon et 
M.W. Chase 
(Orchis 
palustris 
Jacq.) 

Середньо-пд.-європейський вид 
(помірна зона Європи, 
Середземномор’я, Мала Азія, Кавказ). 
В Україні — Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Степ (рідко), Крим. 
Зустрічається також в Розточчі і Опіллі, 
але без конкретних місцезростань.  
 
 
 
 

 

В Карпатах — в поясі 
дубових, букових, 
ялицевих і смерекових 
лісів в угрупованнях кл. 
Querco-Fagetea, Vaccinio-
Piceetea. На Закарпатті 
— в передгірському та 
нижньому гірському 
поясах, на вологих 
луках, серед чагарів, на 
пониженнях, в долинах 
річок в угрупованнях кл. 
Phragmiti — 
Magnocaricetea, Molinio 
— Arrhenatheretea та 
Nardo-Callunetea. В 
рівнинних лісових, 
лісостепових та 
кримських степових р-
нах — на 
перезволожених луках, 
по краях рівчаків, у 
зарослях боліт, серед 
вологих чагарників в 
лучних угрупованнях кл. 
MolinioArrhenatheretea. 
Гігромезофіт. 

Вразливий 

 

Астрагал 
дніпровськи
йAstragalus 
borysthenicu
s Klokov (A. 
onobrychis 
auct. non L.) 

Причорноморський літоральний вид 
Чорного та Азовського морів і лиманів 
 

 
 

Літоральні піски, а 
також піщані й супіщані 
схили по берегах 
Чорного і Азовського 
морів та морських 
лиманів, 
нижньодніпровські 
піщані кучугури, 
входить до складу 
приморських і 
прирічкових піщаних 

Рідкісний 
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степів (кл. Festucetea 
vaginatae). Ксерофіт. 

Астрагал 
понтійський 
Astragalus 
ponticus 
Pall. 

Мала Азія, Балкани, Понтійська 
провінція Причорномор’я, Нижній Дон, 
Передкавказзя, Крим. В Україні — 
степова зона, зх. та сх. частини пд. 
узбережжя Криму. Ізольоване 
місцезнаходження біля с. Устя 
Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл. в місці впадіння р. 
Смотрич у р. Дністер. 

 
 

Еродовані за 
структурою, змиті, 
чорноземні та коричневі, 
збагачені карбонатами 
ґрунти, кам’янисті скелі, 
осипи, щебенисті схили, 
глинисті сланці. 
Ценофоб. Поширені у 
степових угруповання 
кл. Festuco-Brometea та 
ряді AlyssoSedetalia. 
Ксерофіт. 

Вразливий 

 

Астрагал 
шерстисток
вітковий 
Astragalus 
dasyanthus 
Pall 

Поширений на пд. ср. (Угорщина), у 
Східній Європи, Південній. Європі та 
Балканах, у Передкавказзі. В Україні 
росте в лісостепу і степу (смуга 
різнотравно-типчаково-ковилових 
степів та пн. частина смуги типчаково-
ковилових степів), Крим (рідко). 
 

 
 

Остепнені та кам’янисті 
схили, зарості степових 
чагарників (кл. Rhamno-
Pruneteae), узлісся та 
галявини байрачних 
лісів. Трапляється у 
складі лучно-степових 
(союз Fragario 
viridisTrifolion montani), 
степових (Astragalo-
Stipion, Festucion 
valesiacae) та 
петрофітно-степових 
(Artemisio marschalliani-
Elytrigion intermediae) 
фітоценозів. Зростає на 
степових схилах 
переважно балкових 
систем та долин річок. 
Ксерофіт. 

Вразливий 

 

Брандушка 
різнобарвна 
(пізньоцвіт 
різнобарвний
) 
Dulbocodium 
versicolor 

Лісостепова та степова зони на 
Східноєвропейській рівнині: від 
Бесарабської до Приволзької височини 
(Молдова, Україна, Росія), зрідка — в 
Угорщині, Румунії, Сербії, Італії. В 
Україні — переважно в лісостепу та 
степу, ізольоване місцезнаходження в 

Степи кл. Festuco-
Brometea, екотони між 
широколистяними 
лісами та лучними 
степами на схилах балок. 
Мезофіт. 

Вразливий 
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(Ker Gawl.) 
Spreng. (B. 
ruthenicum 
Bunge, B. 
vernum L. 
subsp. 
Versicolor 
(Ker Gawl.) 
K. Richt., 
Colchium 
versicolor Ker 
Gawl.) 

Прут-Дністровській рівнині (5 
місцезнаходжень). 
 

 
 

Карагана 
дерев’янист
а Caragana 
scythica 
(Kom.) 
Pojark. 

Східна Європа (південне узбережжя 
Чорного моря, Молдова, Нижній Дон 
(захід), Україна - південь, степові 
райони і передгір’я Криму  
(Тарханкут) 
 

 
 

Переважно еродовані 
схили та скелетні ґрунти 
на відшаруваннях 
кам’янистих порід 
(найчастіше вапняків), 
нерідко на звичайних 
чорноземах та 
каштанових ґрунтах з 
відносно високим 
вмістом солей, у складі 
угруповань кл. Festuco-
Brometea та порядку 
Alysso-Sedetalia (кл. 
Sedo-Scleranthetea). 
Ксерофіт, карбонатофіл. 

Вразливий 

 

Катран 
татарський 
Crambe 
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 оголених 
порід з угрупованнями 
союзу Centaureo 
carbonatiKoelerion 
talievii. На Поділлі 
трапляється у складі 
позазональних лучно-
степових угруповань 
союзу Cirsio-
Brachypodion pinnati.  

Вразливий 
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Ковила 
Лессінга 
Stipa 
lessingiana 
Trin. et 
Rupr. 

Поширена у степовій зоні Євразії (від 
Трансильванського плато до Алтаю, 
Тарбагатаю і Тянь-Шаню, в тому числі 
в Малій Азії, Пн. Ірані та гірських 
районах Середньої Азії). В Україні — 
степ, гірський Крим, зрідка — лісостеп 
(пд. р-ни). 
 

 
 

Схили річкових долин, 
балки, узбережжя 
лиманів, відслонення 
кам’янистих порід. У 
минулому вид визначав 
фізіогномічність 
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 союзу 
Festucion valesiacae (кл. 
Festuco-Brometeae). 
Ксерофіт. 

Неоцінени
й 

 

Ковила 
українська 
Stipa 
ucrainica  P. 
Smirn. (Stipa 
zalesskii 
Wilensky 
subsp. 
ucrainica (P. 
Smirn.) 
Tzvel.) 

Понтичний ендемік, зростає в пн. 
частині Чорноморського узбережжя, 
Приазов’ї, на Донбасі, Середньоруській 
височині, в Передкавказзі, у Нижньо-
Донському 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 
травоїдних (угруповання 
союзів Astragalo-Stipion, 
Festucion valesiacae). 
Ксерофіт, 
факультативний 
карбонатофіл. 

Неоцінени
й 

 

Пізньоцвіт 
анкарський 
Colchicum 
ancyrense 
B.L. Burtt 
(C. 
bulbocodiod
es M.Bieb., 
non Brot., C. 

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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triphyllum 
auct. non 
G.Kuntze) 

 
 

Пізоліт 
безкореневи
й Pisolithus 
arrhizus 
(Scop.: 
Pers.) S. 
Rauschert  
[Scleroderma 
tinctorium 
Pers., 
Pisolithus 
tinctorius 
(Micheli:Per
s.) 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 
припорошен
а 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 
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Цетрарія 
степова, 
целокаулон 
степовий, 
корнікулярі
я степова 
Cetraria 
steppae 
(Savicz) 
Kärnef.  
(Coelocaulon 
steppae 
(Savicz.) 
Barreno 
&Vazques, 
Cornicularia 
steppae 
Savicz). 

Поволжя, 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 
sphaeropodu
m Klokov 
(A. 
paczoskianu
m 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 

 

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 

Неоцінени
й 
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не формуються, а на 
степових пасовищах 
(союз Festucion 
valesiacae) трапляються 
поодинокі особини. 
Мезофіт. 
 

 
 
Степи (різнотрав’я) 
 
Степова рослинність представлена типчаково-пшеничною та типчаково-ковиловою 
групами. Серед степового фітоценозу переважає, головним чином, житняк гребінчастий 
(Agropyron pectinatum), костриця валіська (Festuca valesiaca), ковила волосиста (Stipa 
capillata) і ковила Лессінга (S. lessingiana). 
 
Враховуючи, що найближче критично важливе оселище зі степовими ділянками 
знаходиться на відстані більше ніж 2 км від найближчої вітрової турбіни, а основними 
місцями пасовищ є степові ареали, спорудження запланованої вітроелектростанції 
значною мірою не вплине на фітоценози. 
 
Ссавці (в тому числі і Рукокрилі) 
 
Захист тварин передбачений Законом України (1991-2002 рр.) та рядом конвенцій з 
охорони навколишнього середовища. З 47 видів ссавців, які були ідентифіковані 
зоологами в різні роки на території спорудження майбутньої вітроелектростанції, 20 (42, 
6%) видів належать до таких, що потребують захисту (таблиця 12.14). За систематичним 
розподілом це наступні види: 1 представник родини Мідицеві, 10 - родина Листконосових 
, 1 – родина Мишівкових, 1 - родина Хом'якових, 1 - родина Вивіркових, 4 – родина 
Мустелових і 1 - родина Котячих. 
 
Більшість видів ссавців (20) занесено до Червоної книги України (2009) за ознакою їх 
природоохоронного статусу. Найвищий охоронний статус займають види, до яких 
належать нічниця степова, мишівка курганцева та норка європейська, - тобто ті, що 
знаходяться "під загрозою зникнення", а також мала водяна землерийка і сірий, або 
австрійський вухань – що мають статус "рідкісні". 
 
На території, що прилягає до Білгород-Дністровського лиману, було зафіксовано три види 
з Червоного списку МСОП, у тому числі: нічниця степова, норка європейська і видра. 
Зафіксовано 11 додаткових видів з Європейського Червоного списку МСОП: малу водяну 
землерийку, нічницю степову, сірого австрійського вуханя, сірого хом'яка, мишівку 
курганцеву, одеського ховраха, кабана дикого, норку європейську, видри, лісову кішку і 
сірого вовка . Нижче на рисунку 24 наведено види відповідно до їх категорії у Червоному 
списку МСОП, Європейському Червоному списку МСОП та Червоній книзі України 
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(ЧКУ). Вказується також статус видів, що показує їх ендемічність або природоохоронне 
оселище. 
 
Рисунок 26 Види території ПДВЕС, що знаходяться під загрозою зникнення - Ссавці 

Види МСОП ЕЧС МСОП ЧКУ Ендемічність1 Зона 
обмеженого 
оселища 

Mammals 

Нічниця 
степова 
звичайна 
(Myotis 
dasycneme) 
(Boie, 1825) 

NT NT EN НЕМАЄ НЕМАЄ 

Мишівка 
курганцева 
(Sicista 
subtilis) 
(Pallas, 1773) 

- LC EN НЕМАЄ НЕМАЄ 

Норка 
європейська 
(Mustela 
lutreola) 
(Linnaeus, 
1761) 

CR CR EN НЕМАЄ НЕМАЄ 

 
 
Нижче на рисунку 27 показані ссавці з Червоної книги України, які трапляються на 
проектній території. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1Директива № 6 МФК визначає ендемічний вид як такий, ≥ 95% загальної кількості якого знаходиться в 
межах досліджуваної країни або регіону. 
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Рисунок 27 Ссавці, які трапляються на території ПДВЕС – Червона книга України 

Назва 
виду 

Оселище Природоохоронний 
статус 

Природоо
хоронний 
статус 

Зображення 

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 
зелених насаджень 

Вразливий  

 

Вухань 
австрійськ
ий 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, вид 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. 

Вразливий  
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Заборона порушвути 
функціонування 
виводкових і 
гібернаційних колоній. 
Проведення 
природоохоронної 
агітації. 

Лилик 
двоколірни
йVespertili
o murinus 
Linnaeus,17
58 

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 
вразливості та 
необхідності охорони 
рукокрилих. 

Вразливий  

 

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 
деревами, лінійних 
структур (лісосмуг, 
насаджень уздовж 
доріг та ін.) між 
місцями поселення та 
полювання, заборона 
порушвути 
функціонування 
виводкових колоній. 
Охороняється на 
території всіх об’єктів 

Неоцінени
й 
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природно-заповідного 
фонду, розташованих 
на території Карпат і 
Полісся, частково 
Поділля. 

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, вид 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. 
 
Охороняється на 
території більшості 
державних 
заповідників та 
багатьох об’єктів ПЗФ. 

Неоцінени
й 

 
 
 
 
 

 

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. 

Неоцінени
й 
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Охороняється на 
території державних 
заповідників 
(Дунайський, 
Луганський, 
Український степовий, 
Чорноморський, 
Карпатський, 
Канівський, Розточчя, 
Поліський та ін.), 
національних парків та 
інших об`єктів ПЗФ. 

 

Норка 
європейськ
а Mustela 
lutreola 
Linnaeus, 
1758 

Центральна та Сх. Європа, 
Туреччина, Кавказ та Приуралля. 
 

 
 

Занесено до ІІ видання 
ЧКУ, Червоного 
списку МСОП як вид, 
що знаходиться під 
загрозою знищення, і 
до Бернської конвенції 
- як вид, що підлягає 
особливій охороні. 
Охороняється в 
Дунайському, 
Карпатському 
біосферному 
заповіднику, 
Нижньодністровській 
ПЗФ та можливо в 
Канівському 
державному 
заповіднику. 

Під 
загрозою 
зникнення 
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Птахи 
 
Види під загрозою зникнення 
 
Види птахів були проаналізовані за трьома екологічними документами: Червона книга 
України (ЧКУ), Європейський Червоний список МСОП та Червоний список видів, що 
знаходяться під загрозою зникнення (ЧС МСОП). У центрі уваги були лише ті види, що 
позначені в МСОП як CR (такі, що зникають) або EN (під загрозою зникнення) і в 
Червоній книзі України як EN (під загрозою зникнення). 
 
До Червоної книги України (2009 р.) включено 87 видів птахів, 27 з яких віднесені до 
категорії «на межі зникнення». Згідно з літературознавчими та багаторічними даними 10 з 
вказаних видів можуть зустрічатися на території відокремленої господарської одиниці 
(ВГО). Скоріш за все, що в районі реалізації проекту можна виявити лише кульона 
тонкодзьобого (Numenius tenuirostris) і балабана (Falco cherrug) (серед видів птахів, які 
мають статус CR або EN відповідно до Європейського червоного списку та Червоного 
списку МСОП ). 
 
На рисунку 28 наведені ідентифіковані види, а також їх категорія в Червоному списку 
МСОП, Європейському червоному списку МСОП та Червоній книзі України (ЧКУ). 
Вказується також статус видів, що показує їх ендемічність або обмежену територію 
заселення. 
Рисунок 28 Види території ПДВЕС, що знаходяться під загрозою зникнення – Птахи 

Види 
МСО
П 

ЕЧС 
МСО
П 

ЧК
У 

Ендемічність
2 

Зона 
обмеженог
о оселища 

Birds 

Пелікан рожевий (Pelecanus 
onocrotalus) LC LC EN НЕМАЄ НЕМАЄ 

Кучерявий пелікан (Pelecanus 
crispus) NT LC EN НЕМАЄ НЕМАЄ 

Баклан малий (Phalacrocorax 
pygmaeus) LC LC EN 

 
НЕМАЄ 

 
НЕМАЄ 

Скопа (Pandion haliaetus) LC LC EN НЕМАЄ НЕМАЄ 
Лунь степовий (Circus 
macrourus) NT NT EN NO NO 

                                                
2Директива № 6 МФК визначає ендемічний вид як такий, ≥ 95% загальної кількості якого знаходиться в 
межах досліджуваної країни або регіону. 
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Балабан (Falco cherrug) EN VU VU NO NO 

Коловодник ставковий, 
поручайник (Tringa stagnatilis) LC LC EN NO NO 

Кульон тонкодзьобий 
(Numenius tenuirostris) CR CR EN NO NO 
Кульон великий (Numenius 
arquata) NT VU EN NO NO 
Кульон середній (Numenius 
phae) LC LC EN NO NO 
Сиворакша (Coracias garrulus) LC LC EN NO NO 

 
 
Національні та міжнародні охоронні списки 
 
На рисунку 28 наведений перелік птахів, які можуть зустрічатися на території ПДВЕС, що 
занесені до 6 національних та міжнародних охоронних списків, в тому числі до: Червоної 
книги України, Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів («МСОП»), 
Європейського червоного списку, Боннської і Бернської конвенції і Вашингтонської 
конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які знаходяться під 
загрозою зникнення ("CITES"). Більш детальне обговорення результатів досліджень та 
інформацію про види з національних та міжнародних списків, що спостерігалися у 
зимовий, весняний та літній періоди див. у Розділі 10.3.6.3 
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Рисунок 29 Птахи території ПДВЕС, що можуть зустрічатися в природоохоронних списках (осінь, 2017) 

Українська/англійськ
а назва 

Наукова 
назва 

Стату
с 

ЄЧС 
ЧК
У 

МСОП 
Бернськ
а конв. 

Боннськ
а конв. 

CITE
S 

Категорі
я Тенденція 

Категорі
я Тенденція 

Великий 
баклан/European 
Cormorant 

Phalacrocora
x carbo 

m, w, 
n LC зростання   LC зростання 3     

Галагаз 
звичайний/Shelduck 

Tadorna 
tadorna 

m, w, 
n LC зростання   LC зростання 2     

Крижень/Mallard 
Anas 
platyrhynchos 

m, w, 
n LC стабільно   LC зростання 3 1.2   

Гуска білолоба/ 
White-Fronted Goose 

Anser 
albifrons m, w LC стабільно   LC unknown 3 1.2   

Лунь польовий/ Blue 
Hawk 

Circus 
cyaneus m NT 

зменшенн
я RD LC 

зменшенн
я 2   2 

Лунь очеретяний/ 
Duck hawk 

Circus 
aeruginosus 

m, w, 
n LC зростання   LC зростання 2   2 

Орлан-білохвіст/ 
White – Tailed Eagle 

Haliaeetus 
albicilla 

m, w, 
n LC зростання RD LC зростання 2 1.2 1 

Малий яструб/ 
Sparrowhawk 

Accipiter 
nisus m, w LC стабільно   LC стабільно 2 1.2 2 

Канюк звичайний/ 
Buzzard Buteo buteo 

m, w, 
n LC стабільно   LC стабільно 2 1.2 2 

Канюк степовий/ 
Long-legged buzzard Buteo rufinus 

m, w, 
n LC зростання RD LC стабільно 2 1.2 2 

Зимняк/ Buzzard Buteo lagopus m, w LC стабільно   LC стабільно 2 1.2 2 
Боривітер звичайний/ 
Common Kestrel 

Falco 
tinnunculus 

m, w, 
n LC 

зменшенн
я   LC 

зменшенн
я 2 2 2 
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Українська/англійська 
назва 

Наукова 
назва Статус 

ЄЧС 
ЧКУ 

МСОП Бернська 
конв. 

Боннська 
конв. CITES Категорія Тенденція Категорія Тенденція 

Куріпка сіра / European 
Patridge 

Perdix 
perdix m, w, n LC зменшення   LC зменшення 3     

Фазан звичайний/ Pheasant 
Phasianus 
colchicus m, w, n LC зростання   LC зменшення 3     

Мартин звичайний/ 
Common Gull 

Larus 
ridibundus m, w, n LC стабільно   LC 

немає 
даних 3     

Мартин жовтоногий/ 
Caspian Gull 

Larus 
cachinnans m, w, n LC зростання   LC зростання 3     

Припутень/ Ring Dove 
Columba 
palumbus m, w, n LC зростання   LC зростання 3     

Голуб сизий/ Grey Pigeon 
Сolumba 
livia v. dom. m, n LC unknown   LC зменшення 3     

Горлиця садова 
(кільчаста)/ Collared 
turtledove 

Streptopelia 
decaocto m, w, n LC зростання   LC зростання 3     

Сова болотяна/Short-eared 
owl 

Asio 
flammeus m, w VU зменшення RD LC стабільно 2 1.2 2 

Кам’янка 
звичайна/Northern 
Wheatear 

Oenanthe 
oenanthe m, n LC зменшення   LC зменшення 2     

Плиска жовта/Blue-headed 
wagtail 

Motacilla 
flava m LC зменшення   LC зменшення 2     

Плиска біла/White Wagtail 
Motacilla 
alba m, w, n LC 

немає 
даних   LC стабільно 2     

Шпак звичайний/Common 
Starling 

Sturnus 
vulgaris m, w, n LC зменшення   LC зменшення 2     
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Українська/англійська 
назва 

Наукова 
назва Статус 

ЄЧС 

ЧКУ 

МСОП 
Бернська 
конв. 

Боннська 
конв. CITES Категорія Тенденція Категорія Тенденція 

Сорока 
звичайна/Magpie Pica pica m, w, n LC стабільно   LC стабільно 2     

Грак (гайворон)/Rook 
Corvus 
frugilegus m, w, n LC зменшення   LC зменшення 2     

Ворона сріа 
(гава)/Hooded Crow 

Corvus 
cornix m, w, n LC зростання   LC зростання 3     

Галка/Jackdaw 
Corvus 
monedula m, w, n LC стабільно   LC стабільно 2     

Крук/Crow 
Corvus 
corax m, w, n LC зростання   LC зростання 3     

Дрізд чорний/Blackbird 
Turdus 
merula m, w, n LC зростання   LC зростання 3 2   

Синиця велика/Great 
Titmouse 

Parus 
major m, w, n LC зростання   LC зростання 2     

Горобець хатній/English 
sparrow 

Passer 
domesticus m, w, n LC зменшення   LC зменшення 2     

Польовий горобець/Tree 
Sparrow 

Passer 
montanus m, w, n LC unknown   LC зменшення 3     

Щиглик/Goldfinch 
Carduelis 
carduelis m, w, n LC зростання   LC зростання 2     

Зяблик/Finch 
Fringilla 
coelebs m, w, n LC стабільно   LC зростання 2     

Усі види     36 4 36 36 8/10 9 
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Умовні позначення: 
 
RBU – Червона книга України:  
I – види, які перебувають під загрозою зникнення; 
збереження їх малоймовірне, якщо не припинити 
руйнівний вплив факторів, що порушують їх 
життєдіяльність. 
II – Вразливі види, які можна класифікувати як "види під 
загрозою зникнення" в найближчому майбутньому, якщо 
негативні чинники впливу на їх стан не припиняться. 
III – Рідкісні види, чисельність яких невелика; на даний 
момент не належать до категорії видів «під загрозою 
зникнення» або «вразливих», хоча й знаходяться в 
небезпеці. 
ЧС – Європейський червоний список, під час складання 
нового ЄЧС (2011) використовувалися категорії МСОП. 
МСОП - Червона книга Міжнародного союзу охорони 
природи і природних ресурсів (жовтень 2005 р.); 
CR – Види, що перебувають у критичному стані;   
EN – Види, яким загрожує зникнення;  

VU – Вразливі види;  
NT – Види, що перебувають у стані, близькому до загрози 
зникнення;  
LC – Види, яким зникнення загрожує у найменшій мірі;    
LR – Види, яким не загрожує зникнення;  
стабільно – стала кількість виду; зменшення – зменшення 
кількості представників виду; зростання – зростання 
кількості представників виду; потребує оновлення – 
необхідно уточнити.  
BC – Бернська конвенція:  
2 – додаток (перелік видів тварин, які потребують 
спеціального захисту);  
3 – додаток (перелік видів тварин, що потребують 
захисту). Опис видів – ЕN  
На території спорудження проектованої 
вітроелектростанції і ВГО немає видів земноводних і 
рептилій, що належать до категорії EN (видів під загрозою 
зникнення). 
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Більшість видів птахів, занесених до Червоної книги України, зустрічаються в дельті річки 
Дністер у невеликій кількості або й зовсім рідко. Ті види, які гніздяться в 
Нижньодністровському національному природному парку, малоймовірно коли-небудь 
відвідають територію Проекту. На представленому нижче рисунку 25 наведені види 
птахів, занесені до Червоної книги України, які, ймовірно, зустрічаються на території 
ДВЕС.  
 
Проте у дослідженні, проведеному восени 2017 року, було виявлено лише 4 види птахів з 
Червоної книги України, у тому числі голуб-яструб (Circus cyaneus), орлан-білохвіст 
(Haliaeetus albicilla), канюк-курганник (Buteo rufinus), і болотяна сова (Asio flammeus) 
(див. Рис. 25). Як правило, доля птахів з Червоної книги України не перевищує 2%, що 
пов'язано з великою кількістю масових видів, включаючи шпаків, ластівок, турухтанів, 
граків, куликів та чайок, про що свідчать дослідження, проведені восени 2017 року.  
 
Рисунок 30 Птахи, які можуть зустрічатися на території ДВЕС - Червона книга 
України 

Назва 
виду 

Ареал існування виду Статус захисту Статус 
захисту 

Зображення 

Сокіл 
балабан  
(Falco 
cherrug) 
сірий, 1834 

Південна частина Центральної та Східної 
Європи, а також Азія (лісова, степова і 
пустельна зони, гірські хребти). В Україні 
поширений під час гніздування в степових і 
лісостепових зонах. Взимку можна знайти в 
Криму. 
 

 
 

В заповідних зонах 
України гніздиться не 
більше 1% української 
популяції цього виду. Він 
включений до Червоного 
списку МСОП та 
Європейського Червоного 
списку. Включений до 
Додатку II Конвенції 
CITEС, Додатку II 
Бернської конвенції, 
Додатку II Боннської 
конвенції, Червоної книги 
України (1994 р.) 

Вразливий 
вид 

 

Малий гусак  
(малий 
білолобий 
гусак)  
Anser 
erythropus 
(Лінней, 
1758) 

Центральна частина тундри і лісотундри 
Євразії від Норвегії до Чукотського хребта. 
Він зимує на південному сході 
Каспійського моря, в Азово-
Чорноморському регіоні, північно-західній 
Європі, Китаї. В Україні, під час міграцій, 
іноді зустрічається по всій території, 
частіше на північно-західному узбережжі 
Азовського моря, де може залишатися на 
зимівлю. Крім того, зрідка він може 
зимувати в південних районах Сиваша 

Він включений до Червоної 
книги України (1994 р.), 
Європейського Червоного 
списку, Додатку I 
Директиви Ради Європи 
про збереження диких 
птахів, Додатку I Боннської 
конвенції, Додатку II 
Бернської конвенції та 
Угоди AEWA. 
Продовжується міжнародна 
програма з відновлення 
природи Лапландії. В 
Україні цей вид, разом з 

Вразливий 
вид 
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іншими водоплавними 
птахами, охороняється на 
об'єктах природно-
заповідного фонду 

Канюк-
курганник 
Buteo Rufnus   
(Кречмар, 
1827) 

Південно-Східна Європа, Мала Азія, 
Центральна і Південна Азія, Закавказзя, 
Північна та Південно-Східна Африка. В 
Україні заселює лісостепову, степову зону і 
Крим. Окремі пари гніздяться в лісовій 
зоні. 
 

 
 

В Україні цей вид 
охороняється в 
"Еланецькому степу" - 
філіалі Українського 
степового заповідника та в 
багатьох природних 
заповідниках. Він 
включений у Червону 
книгу України (1994), у 
конвенцію СІТЕС (Додаток 
II), Боннську конвенцію 
(Додаток II) та Бернську 
конвенцію (Додаток II). 
Для охорони цього виду 
достатньо зберегти місця 
гніздування на острові, у 
байрачних лісах і старих 
лісових зонах. 

Рідкісний 

 

Середній 
кроншнеп 
Numenius 
phaeopus  
(Лінней, 
1758) 

Гніздується в лісових і частково 
лісотундрових зонах Євразії. Основні місця 
зимівлі знаходяться в Африці, Південній 
Азії, Австралії. В Україні цей вид 
регулярно зустрічається під час міграцій на 
узбережжі і рідше у Львівській, 
Волинській, Хмельницькій, Житомирській 
областях. Рідше його можна побачити під 
час польоту в Черкаській і 
Дніпропетровській областях. Влітку на 
узбережжі можна виявити невелику 
кількість птахів, які не гніздяться, деякі 
особини зимують. 
 

 
 

Цей вид має статус 
європейського захисту, 
захищається Бернською і 
Боннською конвенціями, 
Угодою AEWA. В Україні 
важливу роль у збереженні 
виду відіграють 
Чорноморський і 
Дунайський біосферний 
заповідник, Кримський 
природний заповідник, 
Регіональний ландшафтний 
парк «Кінбурська коса», 
Джарілгацький заповідник. 
Важливе значення має 
ефективний контроль за 
дотриманням заборони 
полювання на всі типи 
кроншнепів і збереження 
природних територій 
прибережних галофітних 
луків і солончакових 
степів. 

Знаходиться 
під загрозою 
вимирання 

 

Авдотка 
Burhinus 
oedicnemus  
(Лінней, 
1758) 

Лісові, лісостепові, напівпустельні та 
пустельні зони помірних і тропічних зон 
Євразії та Північної Африки; до північно-
євразійського гніздового міграційного 
півдня. - осідлі або частково осідлі; 
мігруючі популяції зимують у північно-

Цей вид включений у 
Червону книгу України 
(1994р.), Європейський 
Червоний список, список 
Берна (Додаток II) та до 
Боннської конвенції 
(Додаток II). Необхідно 

Безцінний 
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західній та східній Африці, на півдні 
Аравійського півострова. 
В Україні: гніздування, можливо, на 
більшій частині території, точно в 
засушливій зоні, а на півночі - уздовж 
великих річок. 
 

 
 

створити території, що 
охороняються 
(Приазовська височина); 
знищувати диких собак і 
воронів; запобігати 
випадкам порушення 
спокою птахів у період 
гніздування. 

Лунь 
польовий 
Circus 
macrourus 
(С.Г.Гмелін, 
1771) 

Євразія - від нижньої течії Дунаю до 
Забайкалля і Північно-Західної Монголії. 
Зимує в Південній Азії, Східній та 
Південній Африці. В середині XX століття 
був досить поширеним видом в Україні на 
території майже всієї степової зони, але 
згодом припинив гніздування по всій 
території, і в останні роки гніздування 
також не спостерігалося. 
 

 
 

Включений до Червоного 
списку МСОП (2000 р.) 
(майже вимираючий вид), 
включений до Конвенції 
CITEС (Додаток II), 
Боннської (Додаток II) і 
Бернської (Додаток II) 
конвенцій. 

Знаходиться 
під загрозою 
вимирання 

 

Сиворакша 
Coracias 
garrulus 
Лінней, 1758 

Степова, лісостепова зона і південь лісової 
зони Євразії від Піренейського півострова 
на схід до долини вершини річки Об, 
Західного Алтаю, Пакистану, а також 
північно-західної Африки. Зимує на сході 
Африки. До 1970-х років цей вид гніздився 
по всій території України. Сьогодні він став 
дуже рідкісним або й зовсім зник в 
більшості поліських і лісостепових 
районах; у степовій зоні є більш 
численним. 
 

Належить до категорії 
SPEC 2 (вид, поширення 
якого обмежується 
європейським континентом 
і має несприятливий 
природоохоронний статус). 
Охороняється Бернською 
(Додаток II) і Боннською 
(Додаток II) конвенціями. В 
Україні охороняється 
переважно в степовій зоні 
на територіях ПЗФ: 
Чорноморський біосферний 
заповідник, Луганський 
природний заповідник, 
Національний природний 

Знаходиться 
під загрозою 
вимирання 
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парк «Святі Гори», 
Регіональний ландшафтний 
парк «Меотида» тощо. 

 
Встановлені види ключової орнітологічної території (КОТР) дельти Дністра 
КОТР дельти Дністра отримала оцінку від Міжнародної асоціації з захисту птахів у 2000 
році, і отримала статус КОТР, обумовлений присутністю таких видів: 
 
Рисунок 31 Критерії, висунуті до КОТР дельти Дністра (Джерело: Міжнародна 
асоціація з захисту птахів) 

Вид Актуальна 
категорія 
Червоного 
списку 
МСОП 

Сезон Рік (роки) 
проведення 
оцінки 

Виявлення 
чисельності 
популяції 

Критерії, 
висунуті 
до КОТР 

Сірий гусак 
Anser anser  

LC розмноження 1992 130 пар, що 
гніздяться 

B1i 

Чирок-свистун 
Anas crecca  

LC переліт 1992 25000 особин A4i, B1i 

Каравайка 
Plegadis 
falcinellus 

LC розмноження 1993 120-1500 
пар, що 
гніздяться 

A4i, B1i, 
B2 

Кваква 
Nycticorax 
nycticorax  

LC розмноження 1993 1000-2500 
пар, що 
гніздяться 

A4i, B1i, 
B2 

Руда чапля 
Ardea 
purpurea  

LC розмноження 1993 100-150 пар, 
що 
гніздяться 

B2 

Велика біла 
чапля Ardea 
alba 

LC розмноження 1992 110-330 пар, 
що 
гніздяться 

A4i, B1i 

Великий 
баклан 
Phalacrocorax 
carbo  

LC розмноження 1993 2000-2500 
пар, що 
гніздяться 

A4i, B1i 

Група видів 
A4iii – 

н/д переліт 1992 20,000-
49,999 
особин 

A4iii 
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водоплавні 
птахи 

Рептилії 
 
На території реалізації Проекту немає рідкісних та зникаючих видів земноводних. На 
рисунку 32 нижче представлено рептилії, внесені у національні та міжнародні списки, які, 
ймовірно, зустрічаються на території ДВЕС. На рисунку 33 представлені рептилії з 
Червоної книги України, які, ймовірно, зустрічаються на території Проекту. 
 
Рисунок 32 Рептилії на території ДВЕС, які можуть бути занесені до 
природоохоронних списків 

Наукова 
назва 

Назва 
українською 
мовою 

Червона 
книга 
України 

Бернська 
конвенція CITEС 

Європейський 
Червоний 
список МСОП 

1. Lissotriton 
vulgaris 
(Лінней, 1758) Тритон звичайний - 3 - LC 

Зменшення  
LC 

2. Triturus 
cristatus 
(Лауренті,1768) Тритон гребінчастий - 2 - LC 

Зменшення  
LC 

3. Emys 
orbicularis 
(Лінней, 1758) 

Болотна черепаха  
європейська - 2 - NT 

Зменшення  
NT 

4. Lacerta agilis 
(Лінней, 1758) Ящірка прудка - 2 - LC 

Зменшення  
LC 

5. Lacerta 
viridis 
(Лауренті, 
1768) Ящірка зелена 3 2 - LC 

Зменшення  
LC 

6. Hierophis 
caspius 
(Гмелін, 1789) 

Жовточеревий або  
каспійський полоз 3 2 - LC 

Зменшення  
LC 

7. Natrix natrix 
(Лінней, 1758) Вуж звичайний - 3 - LC 

Зменшення  
LC 

Усього: 8   2 7 - 7 7 
 
Умовні позначення: 
ЧКУ – Червона книга України:  
I – Зникаючі види, які знаходяться під загрозою вимирання; 
при продовженні руйнівного впливу факторів, що 
впливають на їх стан, їх збереження малоймовірне.  
II – Вразливі види, які в найближчому майбутньому можуть 
бути класифіковані як "зникаючі" при продовженні дії 
наслідків, що впливають на їх стан.  

III – Рідкісні види, чисельність яких на даний момент 
невелика, не відносяться до категорії "зникаючих" або 
"вразливих", хоча знаходяться в небезпеці.  
ЧС - Європейський Червоний список, під час складання 
нового ЄЧС (2011) використовувалися категорії МСОП  
МСОП - Червона книга Міжнародного союзу з охорони 
природи (жовтень 2005 р.):  
CR – Види, які знаходяться в критичному стані;   
EN – Види, які знаходяться в небезпеці;  
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VU – Вразливі види;  
NT – Види, які перебувають у близькому до небезпеки 
стані;  
LC – Види, які перебувають у найменшій небезпеці;  
LR – Види, які не знаходяться в небезпеці;  
стабільний - стабільна чисельність; 
зменшення - зменшення чисельності виду; 
збільшення - збільшення чисельності виду; 
потребує оновлення - потребує уточнення.  

BC – Бернська конвенція:  
2 – додаток (перелік видів тварин, що підлягають 
спеціальному захисту);  
3 – додаток (перелік видів тварин, що підлягають охороні).  
Опис виду – ЕN  
У зоні проектного будівельного майданчика 
вітроелектростанції та ДОУ немає видів амфібій і плазунів, 
які відносяться до категорії EN (види, які знаходяться в 
небезпеці). 

 
Рисунок 33 Рептилії, які можуть зустрічатися на території проекту, - Червона 
книга України 

Назва 
виду 

Ареал існування виду Статус захисту Статус 
захисту 

Зображення 

Полоз жовто-
черевий 
каспійський 
Hierophis 
caspius 
(Гмелін, 
1789) 

Від Угорщини і Балканського півострова до 
Кавказу, Малої Азії і північно-західного 
Казахстану. В Україні вид поширений в 
степовій зоні і Кримських горах. Він 
зустрічається на висоті 1000 метрів над 
рівнем моря. Населяє ареали 
антропогенного впливу, особливо 
кам'янисті пасовища, покинуті кар'єри, 
руїни, що зустрічаються в населених 
пунктах. 
 

 
 

Цей вид знаходиться під 
особливим захистом 
Бернської конвенції 
(Додаток II). Живе в 11 
природних заповідниках і 
ПЗФ України та в ряді 
природних заповідників і 
регіональних ландшафтних 
парків (багато з них є 
звичайними парками). 
Враховуючи те, що цей вид 
стійкий до антропогенних 
ландшафтів, збереження 
місць проживання та 
припинення вбивства змій 
не є необхідною умовою 
для розмноження цього 
виду. 

Вразливий 
вид 

 

Полоз 
сарматський, 
Elaphe 
sauromates 
(Паллас, 
1814) 

Від східної частини Балканського 
півострова до Малої Азії та західного 
Казахстану. В Україні він поширений в 
південній степовій зоні і в Кримських 
горах. 
 

 
 

Вид перебуває під 
спеціальним захистом 
Бернської конвенції 
(Додаток II). Охороняється 
у 8 природних 
заповідниках і ПЗФ 
України, 5 з них досить 
відомі. Бажано 
розширювати їх мережу. 
Ефективним заходом для 
збільшення популяції виду 
є збільшення його кормової 
бази (зокрема, приваблення 
птахів за допомогою 
розвішування шпаківень). 
В умовах збереження 
біотопів і відсутності 

Вразливий 
вид 
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масового вилову змій немає 
необхідності в штучному 
створенні популяцій в 
природі. 

Зелена 
ящірка 
Lacerta viridis 
(Лауренті, 
1768) 

Центральна і Південна Європа, південно-
східна частина Східної Європи і північно-
західна частина Малої Азії. В Україні 
зустрічається мозаїчно в степових і 
лісостепових зонах майже виключно 
Правобережної України, а також на 
Закарпатті. 
 

 
 

Вид перебуває під 
спеціальним захистом 
Бернської конвенції 
(Додаток II). Охороняється 
в Канівському природному 
заповіднику, ПЗФ 
"Подільські Товтри" і 
"Великий Луг", РЛП 
"Гранітно-степове 
Побужжя". Необхідне 
розширення мережі 
заповідних зон і боротьба з 
незаконним рибальством і 
продажем ящірок. 

Вразливий 
вид 

 

 

 
 
Більшість видів рептилій на території проекту є стабільними, досить численними видами, 
що знаходяться в безпеці. Вони мають сприятливі умови для існування та розмноження 
(кормова база, біотопи для заселення, розмноження, розвиток молодняка та зимівля) і 
широко поширені в усьому світі. Два види зеленої ящірки і жовточеревий полоз є 
рідкісними видами, представленими невеликою кількістю, що зустрічаються локально на 
північно-західних схилах дельти Дністра у щільній рослинності ярів і балок на території 
області. На цій території вони мають обмежену кількість відповідних біотопів, вимагають 
особливої уваги і захисту. Однак у Східній Європі всі ці види рептилій, як правило, мають 
велику, стабільну чисельність і великі території за межами регіону. Основними 
факторами, які негативно впливають на всі ці види, є руйнування біотопів та домівок, 
особливо в період зимівлі та розмноження, загибель тварин на дорогах та безпосереднє 
знищення людьми в період спарювання, знищення кладок яєць і недостатні запаси корму. 
 
Земноводні 
 
На території Проекту немає рідкісних або зникаючих видів земноводних. На рисунку 34 
нижче представлені види земноводних, які зустрічаються на території ДВЕС і які занесені 
до національних та міжнародних списків. 
 
Рисунок 34 Земноводні, занесені до природоохоронних списків, які зустрічаються на 
території Проекту 

Наукова 
назва Назва 

Червон
а Бернська 

CITE
С 

Європейськи
й МСОП 
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українсько
ю 

мовою 

книга 
Україн
и 

конвенці
я 

Червоний 
список 

1. Bombina 
bombina 
(Лінней, 1761) 

Кумка 
червоночерева 

- 2 - LC Зменшення 
LC  

2. Pelobates 
fuscus 
(Лауренті, 
1768) 

Часничниця 
звичайна 

- 2 - LC Зменшення 
LC 

3. Hyla 
orientalis 
(Бедряга, 1890) 

Східна квакша - 2 - LC Зменшення 
LC 

4. Bufo bufo 
(Лінней, 1758) 

Жаба сіра або 
звичайна  

- 3 - LC Стабільність 
LC 

5. Bufo 
viridis(Лаурент
і, 1768) 

Жаба зелена - 2 - LC Зменшення 
LC 

6.Pelophylax 
ridibundus 
(Паллас, 1771) 

Жаба озерна - 3 - LC Збільшення 
LC 

7. Pelophylax 
lessonae 
(Камерано, 
1882) 

Жаба ставкова - 3 - LC Зменшення 
LC 

8.Pelophylax 
ridibundus 
(Паллас, 1771) 

Жаба їстівна - 3 - LC Збільшення 
LC 

Усього: 8   2 8 - 8 8 

 
Умовні позначення:  
ЧКУ – Червона книга України:  
I – Зникаючі види, які знаходяться під загрозою 
вимирання; при продовженні руйнівного впливу факторів, 
що впливають на їх стан, їх збереження малоймовірне.  
II – Вразливі види, які в найближчому майбутньому 
можуть бути класифіковані як "зникаючі" при 
продовженні дії наслідків, що впливають на їх стан.  
III – Рідкісні види, чисельність яких на даний момент 
невелика, не відносяться до категорії "зникаючих" або 
"вразливих", хоча знаходяться в небезпеці.  
ЧС - Європейський Червоний список, під час складання 
нового ЄЧС (2011) використовувалися категорії МСОП  
МСОП - Червона книга Міжнародного союзу з охорони 
природи (жовтень 2005 р.):  
CR – Види, які знаходяться в критичному стані;   
EN – Види, які знаходяться в небезпеці;  
VU – Вразливі види;  

NT – Види, які перебувають у близькому до небезпеки 
стані;  
 
 
 
 
 
LC – Види, які перебувають у найменшій небезпеці;  
LR – Види, які не знаходяться в небезпеці;  
стабільний - стабільна чисельність; 
зменшення - зменшення чисельності виду; 
збільшення - збільшення чисельності виду; 
потребує оновлення - потребує уточнення.  
BC – Бернська конвенція:  
2 – додаток (перелік видів тварин, що підлягають 
спеціальному захисту);  
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3 – додаток (перелік видів тварин, що підлягають 
охороні).  
Опис виду – ЕN  
У зоні проектного будівельного майданчика 
вітроелектростанції та ДОУ немає видів амфібій і 
плазунів, які відносяться до категорії EN (види, які 
знаходяться в небезпеці.
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У регіоні існує десять типів земноводних: тритони звичайні і гребінчасті, кумка 
червоночерева, часничниця звичайна, східна квакша, сірі і зелені жаби і три види жаб – 
озерна, ставкова і їстівна.  
 
Всі види широко поширені у Східній Європі, але деякі (водяні ящірки, сірі жаби, ставкові і 
їстівні жаби) є рідкісними для південної України. Більшість видів притаманні лише поймі 
річки Дністер, і тільки чотири види (кумка червоночерева, часнична звичайна, зелена та 
ставкова жаби) поширені по всьому регіону. Найбільш цінними для більшості видів є 
плавучі біотопи, заплавні ліси і луки, для деяких синантропних видів (зелена жаба) – це 
околиці населених пунктів і узбережжя.  
 
Прилегла до проектної ділянки зона – це агроценоз, де земноводні мають найменшу 
чисельність і різноманітність. Типи земноводних, що існують на цій території, мають 
стійку, чисельну кількість, пристосовані до господарсько-рекреаційної діяльності людей, 
мають достатньо місця для існування та розмноження, хорошу кормову базу і сприятливі 
умови для відтворення чисельності. 
Якщо будівництво здійснюється у теплу пору року, земноводні здатні мігрувати в більш 
прийнятні місця та умови проживання. Основними негативними факторами, які вражають 
земноводних, є знищення біотопів та місць зимівлі, знищення та вимирання нерестових 
вод, загибель тварин на шляхах міграції до нерестових вод, несприятливі погодні умови 
або антропогенні втручання під час зимівлі і нересту. 
 

10.3.5. Кажани 
 

10.3.5.1. Вступ 
 
Будівництво та експлуатація вітрових турбін можуть мати негативний вплив на кажанів у 
декілька способів: 
 

• через втрату або деградацію середовищ існування (будівництво); 
• їх порушення та переміщення (будівництво та експлуатація); 
• при зіткненні з рухомими лопатями ротора (експлуатація); і 
• через бар'єрні ефекти (експлуатація). 

 
Негативних впливів може зазнавати популяція кажанів у найближчій місцевості, а також 
мігруючі популяції, чий шлях проходить через цю територію в певний час року. 
 
Внутрішні конвенції, закони та стандарти щодо кажанів 
 
Будучи країною-кандидатом на вступ до Європейського Союзу, Україна також має 
покласти початок узгодженню своєї правової бази з політикою ЄС. З метою оцінки впливу 
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будівництва та експлуатації запропонованої вітрової електростанції на кажанів і 
відповідності європейським стандартам, були переглянуті наступні документи: 

• Серія публікацій № 3: Настанови щодо врахування кажанів у проектах побудови 
вітроелектростанцій (Родрігес та ін., 2008 р.); 

• Настанови щодо пом'якшення впливу на кажанів («English Nature», 2004 р.); 
• Кажани та берегові вітрові турбіни (тимчасовий посібник) («Natural England», 

2009); 
• Директива Ради ЄС 92/43/ЕЕС про збереження природних місць існування та дикої 
фауни і флори (інакше відома як «Директива про місця існування»). 

 
Національні закони 
 
В Україні всі види кажанів охороняються Законом України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» (№ 1264-XXII, ВВР) та іншими законами. Україна ратифікувала 
і, здебільшого, виконала всі міжнародні конвенції, що регулюють захист кажанів.  
 

10.3.5.2. Методологія 
 
З метою оцінки впливу на навколишнє середовище, на місці проведено ряд досліджень 
кажанів експертами Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького. Дослідження кажанів були розроблені для збору даних про 
ночівлю, харчування, регулярні переміщення та міграцію кажанів у межах запропонованої 
вітроелектростанції та населених пунктів у прилеглих районах. 
 
Для виявлення активності кажанів були використані три різні методи дослідження, 
включаючи прослуховування простору від точки до точки, прослуховування простору у 
секторі дослідження і прослуховування простору у стаціонарній точці в нічний час.  
 
Методики дослідження детально представлені в доповіді «Експертна оцінка та науковий 
звіт про вплив будівництва та експлуатації Дністровської ВЕС на природне середовище, 
рослинність, сезонні орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, кажанів», які 
базуються на рекомендаціях «Методів спостереження та моніторингу для Настанов щодо 
збереження європейських кажанів, представлених в Угоді про збереження популяцій 
європейських кажанів (EUROBATS)», Шотландської національної спадщини та інших 
міжнародних документів в межах Білгород-Дністровського району Одеської області, 
підготовлених Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана 
Хмельницького, НДО «Лагуна», Азово-Чорноморською міжвідомчою орнітологічною 
станцією, Науково-дослідним інститутом з охорони біорізноманіття наземних і водних 
екосистем України «Біорізноманіття»; об'єктивна активність кажанів та їх сезонна і 
щоденна динаміка були проаналізовані об'єктивно і достатньо для оцінки впливу проекту 
на природне середовище.   
 
Обмеження дослідження 
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Через наявність житлових будинків та інших споруд на території навколо ділянки 
будівництва, не виключено, що місця ночівлі кажанів не були виявлені. Однак вважається 
ймовірним, що більшість таких місць була виявлена, і до того ж, найбільш суттєва їх 
частина. 
 

10.3.5.3. Короткий виклад отриманих результатів 
 
Короткий виклад висновків 
 
В результаті дослідження виявилося, що в районі реалізації Проекту немає зони 
накопичення кажанів, сталих маршрутів, укриттів для масового денного відпочинку або 
зимівлі кажанів. Голосова активність кажанів, яка досліджувалась за допомогою трьох 
різних методів, показує, що в районі реалізації Проекту є небагато кажанів і що ці кажани 
значно рознесені по всій території Проекту.  
 
Результати досліджень 
 
В районі Проекту було зафіксовано 11 видів (див. Рисунок 35). Серед видів, які 
спостерігалися найчастіше, були нетопир білосмугий (Куль, 1817) і нетопир лісовий 
(Кейсерлінг та Ласіус, 1839). 
 
Рисунок 11 Видовий склад кажанів, виявлених на території Проекту восени 2017 року 
- навесні 2018 року 

 
№ Вид Дати спостережень Усього 

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 коричневий 
Plecotus sp. 

3         3 0.17 

4 Вечірниця дозірна 
Nyctalus noctula 

59 2 27 10 5 103 5.73 

5 Нетопир білосмугий 
Pipistrellus kuhlii 

648 4 504 42 98 1296 72.08 

6 Нетопир лісовий 
Pipistrellus nathusii 

7 Нетопир карлик 
Pipistrellus 
pipistrellus 

128   2     130 7.23 
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8 Нетопир пігмей 
Pipistrellus pygmaeus 

        3 3 0.17 

9 Нетопир Саві 
Hypsugo savii 

3         3 0.17 

10 Лилик двоколірний 
Vespertilio murinus 

11   125 26 52 214 11.9 

11 Пергач пізній 
Eptesicus serotinus 

3   22   1 26 1.45 

  Не визначений 6   5 2 1 14 0.78 
  Усього 867 6 685 80 160 1798 100 

 
Активність кажанів 
 
Для дослідження активності кажанів у районі реалізації Проекту використовувалися три 
різні методи (див. Розділ 10.3.5.2); всі ці методи дали схожі результати і привели до 
висновку, що активність кажанів на території проекту є найвищою протягом квітня-травня 
і вересня. 
 
Використовуючи методику прослуховування простору від точки до точки, було 
визначено, що активність кажанів була найвищою у вересні 2017 року та у травні 2018 
року. За ці місяці було зареєстровано 54 випадки звукових коливань, або 8% всіх 
записаних звукових коливань.  
 
Дослідження з використанням методу прослуховування простору у секторі дослідження 
прийшли до висновку, що активність кажанів була найвищою протягом квітня 2018 року, 
коли було записано 46 випадків звукових коливань, або 29,5% від загальної кількості 
звукових коливань.  
 
Найбільш інформативними для оцінки щоденної динаміки кажанів були дослідження 
простору у стаціонарній точці, які проводилися за допомогою ультразвукового датчика 
Pettersson D500x. Загальна кількість записаних звукових коливань склала 1266. Половина 
звукових коливань зареєстрована в квітні (652, або 51,5%). Як і очікувалося, за осінній 
період максимальну кількість звукових коливань було записано у вересні (420, або 33,2%).  
 
Із досліджень простору у стаціонарній точці, проведених протягом нічного періоду, було 
зроблено висновок про наявність сезонної різниці в голосовій активності кажанів: 
протягом осені кажани були найбільш активними в першій половині ночі, а навесні вони 
були найбільш активні у другій половині ночі. Крім того, протягом березня і листопада 
спостерігалося припинення активної кормової поведінки та низький рівень голосової 
активності. 
 
Міграція кажанів 
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Згідно з літературними джерелами, масова міграція кажанів - політ у зграї - досить 
рідкісне явище. Для кажанів, які здійснюють міграційні польоти та польоти у пошуку 
корму, найважливішим фактором є наявність їжі. Автори багатьох досліджень, 
проведених в різних місцевостях Азовсько-Чорноморського регіону спостерігали 
тенденцію кажанів до частого відвідування тих ділянок, де освітлення приваблює комах, 
які є їжею кажанів. Крім того, більш високу активність кажанів було зафіксовано в межах 
цього ж регіону уздовж вузької смуги (150-200 м) вздовж берегової лінії водойм різних 
рівнів (наприклад, Азовського моря, Чорного моря, Дністровського та Молочних лиманів).  
 
Дослідження кажанів показали, що в межах проекту немає ніяких встановлених 
траєкторій польотів. Крім того, немає значних зон накопичення кажанів протягом доби 
або в період зимівлі; в районі реалізації Проекту присутня лише невелика кількість 
кажанів і вони добре розосереджені. 
 
У подальшому, шляхом аналізу активності кажанів у районі реалізації Проекту, було 
зроблено висновок про те, що найбільш часто відвідувані об'єкти знаходилися поблизу 
відкритих водойм та поблизу або в межах населених пунктів. Дослідження визначило, що 
проект не створює ризиків для мігруючих кажанів, оскільки він розташований за межами 
населених пунктів і на відстані щонайменше 700 метрів або більше від Дністровського 
лиману, що є достатнім для безпечної годівлі кажанів у прибережній смузі. 
 

10.3.6. Птахи 
 

10.3.6.1. Вступ 
 
У цьому розділі описується та оцінюється дійсний орнітологічний інтерес у межах області 
дослідження. Область дослідження включає в себе територію, яка буде зайнята 
запропонованими турбінами, і буферну зону в 1 км між цими турбінами і КОТР дельти 
Дністра.  
 
У розділі описується потенційний вплив запланованої вітроелектростанції на птахів, 
представлені заходи щодо пом'якшення цього впливу, які включені до ескізного проекту, 
та оцінюється прогнозований залишковий вплив запропонованого розвитку на птахів. 
  
Розробка запланованих вітрових турбін може мати потенційний вплив на птахів, у тому 
числі: 
 

• смертність від зіткнень; 
• витіснення через порушення спокою; 
• втрата або деградація місця існування; 
• створення перешкод для руху. 
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Особливо важливими є впливи під час експлуатації турбіни; однак, негативні впливи 
також можуть виникнути як на етапах будівництва, так і на етапах виведення з 
експлуатації. 
 

10.3.6.2. Методологія 
 
Огляд 
 
Дослідження птахів проводилися у відповідності до всіх місцевих та міжнародних 
стандартів, включаючи Керівні принципи щодо збереження Шотландської національної 
спадщини, «Рекомендовані методи дослідження птахів для оцінки впливу берегових 
вітрових електростанцій» (травень 2014 року), який вважається міжнародним золотим 
стандартом. Повний текст Керівних принципів можна знайти на сайті Шотландської 
національної спадщини: https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-
development/renewable-energy-development/types-renewable-technologies/onshore-wind-
energy/wind-farm-impacts-birds . 
 
Методики дослідження детально представлені в доповіді «Експертна оцінка та науковий 
звіт про вплив будівництва та експлуатації Дністровської ВЕС на природне середовище, 
рослинність, сезонні орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, кажанів», які 
базуються на рекомендаціях «Методів спостереження та моніторингу для Настанов щодо 
збереження європейських кажанів, представлених в Угоді про збереження популяцій 
європейських кажанів (EUROBATS)», Шотландської національної спадщини та інших 
міжнародних документів, підготовлених Мелітопольським державним педагогічним 
університетом імені Богдана Хмельницького, НДО «Лагуна», Азово-Чорноморською 
міжвідомчою орнітологічною станцією, Науково-дослідним інститутом з охорони 
біорізноманіття наземних і водних екосистем України «Біорізноманіття». 
 
Види, що становлять особливий інтерес, і види, що є об’єктом спеціалізованого 
промислу 
 
Для орнітологічних досліджень видами, що становлять особливий інтерес та є об’єктом 
спеціалізованого промислу, вважаються види, що зустрічаються в межах локальної 
області (на основі попередніх досліджень та місцевих експертних знань) і задовольняють 
одному з наступних критеріїв: 
 

• Червоний список МСОП видів, що знаходяться під загрозою 
• Європейський червоний список МСОП 
• Червона книга України (ЧКУ) 

 
Були розглянуті місця існування, які в МСОП позначені як CR (на межі вимирання) або 
EN (під загрозою зникнення),а в Червоній книзі України як EN (під загрозою зникнення). 
Опис видів птахів включає оцінку популяції та її порівняння з оцінкою в національному/ 
глобальному масштабі, регіональному вимірі та у вимірі дискретної одиниці управління 
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(«ДОУ»), яка є територією реалізації Проекту та прилеглої зони, оцінка якої проводилась 
у дослідженнях (Рисунок 36).  
 
Визначення критичних місць існування та видів рослин і тварин проводилося відповідно 
до пункту 16 експлуатаційного показника 6 (SD6) МФК.  
 
Сюди включено райони, які відповідають одному або декільком з наведених нижче 
критеріїв: 
 
Критерій 1: Види під надзвичайно серйозною загрозою (СТ) та/або під загрозою (Т); 
Критерій 2: Ендемічні види та/або види з обмеженою зоною поширення й обмеженими 
місцями існування; 
Критерій 3: Мігруючі та/або зернові види; 
Критерій 4: Унікальні екосистеми та/або екосистеми, які перебувають під високою 
загрозою зникнення; 
Критерій 5: Ключові еволюційні процеси. 
 
Як зазначено в пункті G56 експлуатаційного показника №6 МФК, визначення критичних 
місць існування має також включати будь-які інші райони значного розмаїття та цінності, 
за оцінкою на індивідуальній основі. Пункт G56 представляє наступні 7 прикладів: 
 

• Райони, які необхідні для відтворення видів, що знаходяться під надзвичайно 
серйозною загрозою (СТ) та/або загрозою (Т), а також притулки для таких видів 
(місця існування, які використовуються під час стресових періодів (наприклад, 
повені, посухи або пожежі); 

• Екосистеми особливого значення для видів, що знаходяться під надзвичайно 
серйозною загрозою (СТ) та/або загрозою (Т), з метою адаптації до клімату; 

• Концентрація вразливих (V) видів у випадках, коли існує невизначеність щодо їх 
включення до списків видів,які потребують захисту, а фактичний статус видів 
може бути «під загрозою зникнення» або «під надзвичайно серйозною загрозою»; 

• Ділянки основних/реліктових/незайманих лісів та/або інші райони з надзвичайно 
високим рівнем видового різноманіття; 

• Ландшафтні та екологічні процеси (наприклад, водойми, території, які мають 
вирішальне значення у боротьбі з ерозією, зовнішніми факторами (наприклад, 
пожежа, повені), необхідні для підтримки критичних місць існування; 

• Місця існування, необхідні для виживання ключових видів; і 
• Місця високого наукового значення, такі як зони, що містять концентрацію видів, 
що є новими та/або невідомими науці. 

 
Крім того, були розглянуті керівні принципи Європейської Комісії «Розвиток 
вітроенергетики та «Натура-2000» (2011). 
 

Рисунок 36 Територія дискретної одиниці управління («ДОУ») ДВЕС  
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10.3.6.3. Результати дослідження 

 
Наступні підрозділи містять узагальнені результати орнітологічних досліджень, 
проведених фахівцями Мелітопольського державного педагогічного університету на 
території реалізації Проекту. Дослідження були розпочаті у вересні 2017 року і завершені 
влітку 2018 року, а отже вивчення птахів проводилось на місці протягом цілого року. У 
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сукупності ці дослідження дозволили зробити висновок, що загальний вплив Проекту на 
мігруючих і гніздових птахів є прийнятним. Для отримання повних результатів 
дослідження слід звернутися до наступного звіту: «Експертна оцінка та науковий звіт про 
вплив будівництва та експлуатації Дністровської ВЕС на природне середовище, 
рослинність, сезонні орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, кажанів».  
 

10.3.6.3.1. Дослідження, проведене восени 2017 року 
 
Міграційні переміщення 
 
Під час дослідження осінньої міграції, приблизно 40% всіх зафіксованих птахів було 
виявлено в межах території Проекту, тоді як інші 60% були зафіксовані за межами 
території Проекту в буферних зонах і акваторіях Дністровського лиману. На Рисунку 37 
нижче представлено зональний розподіл зафіксованих птахів.  
 
Рисунок 37. Розподіл птахів по території Проекту, буферних зон та прилеглих 
територій 

Функціональні зони       
Усього 

Абс. % 
Вітроелектростанція 6003 380 629 7012 40.2 
Буферні зони 895 587 654 2136 12.3 
Акваторія лиману 3017 3087 2160 8264 47.5 
Усього 9915 4054 3443 17412 100 

 
Результати міграційного дослідження показують, що птахи водно-болотних угідь є 
домінуючими видами мігруючих птахів. Ці птахи рідко відвідують територію Проекту. Їх 
основна траєкторія польоту пролягає над водами Дністровського лиману, а висота польоту 
становить 200-250 м. Враховуючи, що основна маса міграційних птахів складається з 
приводневих видів птахів, траєкторії польотів яких проходять тільки в акваторії та 
прибережних районах Дністровського лиману, вплив Проекту на траєкторію польотів цих 
птахів не очікується за умови, якщо Проект буде розташований на відстані більше, ніж 1,3 
км від Дністровського лиману та прибережних зон. На Рисунку 38 нижче показаний 
основний напрямок міграції зафіксованих птахів; напрямок польоту птахів проаналізовано 
на Рисунку 39 із зазначенням кількості зафіксованих птахів по кожному напрямку. 
 
Рисунок 38 Основний напрямок осінньої міграції птахів у межах території Проекту 
та прилеглих територій у 2017 році 

Напрямок 

Вересень Жовтень Листопад Усього 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
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N (Пн) 963 15.2 33 4.5 4 0.5 1000 12.6 
NE (Пн-Сх) 1 0 8 1.1 582 67.4 591 7.4 
Е (Сх) 32 0.5 7 1 2 0.2 41 0.5 
SЕ (Пд-Сх) 2405 38 8 1.1 13 1.5 2426 30.6 
S (Пд) 34 0.5 302 41.1 58 6.7 394 5 
SW (Пд-Зх) 460 7.3 371 50.5 151 17.5 982 12.4 
W (Зх) 2300 36.3 5 0.7 2 0.2 2307 29.1 
NW (Пн-Зх) 141 2.2 0 0 51 5.9 192 2.4 
Усього 6336 100 734 100 863 100 7933 100 

 
 

Рисунок 39 Напрямки міграції восени 2017 року 

 
вересень жовтень 
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На рисунку 40 представлений детальний аналіз висоти польотів при міграційних 
переміщеннях, зареєстрованих у вересні-листопаді 2017 року. 92,9% всіх зареєстрованих 
міграційних переміщень птахів відбувалися на висотах до 50 метрів. Переміщення в цьому 
діапазоні вважаються дуже безпечними з огляду на те, що це значно нижче висоти 
розміщення рухомих лопатей турбін. Враховуючи технічні характеристики вітрової 
турбіни GE137-3.6/3.8, діапазон висот від 50 до 200 м також вважається безпечним.  

листопад осінь 2017 року 
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Рисунок 40 Висота польоту птахів восени 2017 року 

 
 
Види, що становлять особливий інтерес, та території, що охороняються 
 
В 7-кілометровій зоні від ділянки Проекту не існує природоохоронних територій 
державного, регіонального та місцевого значення. На регіональному рівні 
Нижньодністровський національний природний парк (ННПП) розташований на північний 
схід від ділянки Проекту. Ділянки ключової орнітологічної території (КОТР) також 
розташовані в межах Дністровського лиману.  
 
Найближчою природоохоронною територією є ділянка Нижньодністровського 
національного природного парку, який розташований на відстані більше 7-8 км від місця 
реалізації проекту. Найбільш цінні та значущі для птахів території в межах ННПП 
розташовані на відстані 10-12 км від Проекту. Нижньодністровський національний 
природний парк – це природний ареал дельти Дністра та Дністровського лиману площею 
21,311 га. Національний парк був створений у 2008 році й розділений на різні зони та 

осінь 2017 року 
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охоронні режими території, представлені нижче на рис.41. Охоронна зона відносно 
Проекту показана на рис. 42. 
 
Рисунок 41 Охоронні зони Нижньодністровського національного природного парку 

 
 
  

Умовні позначення 

Природоохоронна зона 

Зона регульованого 
відпочинку 

Зона постійного 
відпочинку 
Економічна зона 
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Рисунок 42 Територія проекту по відношенню до Нижньодністровського 

національного природного парку 

 
 
На території Проекту зустрічаються наступні види птахів, занесених до Червоної книги 
України: канюк-курганник (Buteo rufinus), голуб-яструб (Circus cyaneus), болотяна сова 
(Asio flammeus) і орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). Кількість зафіксованих особин цих 
видів була дуже низькою: було зафіксовано всього 4 птаха, кожен з іншого виду (див. 
Рисунок 36). Інші види належать до групи водно-болотних птахів і були зафіксовані в 
акваторіях водойм прилеглих районів.  
 
Рисунок 43 Види, занесені до Червоної книги України, осінь 2017 року 

№ Вид 23.09 15.10 03.11 Усього 
1 Голуб-яструб (Circus cyaneus)  1  1 

2 Орлан-білохвіст (Haliaeetus 
albicilla) 

1   1 

3 Канюк-курганник (Buteo rufinus)   1 1 

4 Болотяна сова (Asio flammeus)   1 1 
Усього Види, занесені до ЧКУ 1 1 2 4 

Птахи, занесені до ЧКУ 1 1 2 4 

зони ПЗФ (ННПП – Нижньодністровський 
національний природний парк) 
 

територія проекту Дністровської ВЕС 
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Види, осінь 2017 року 23 27 24 36 
Птахи, осінь 2017 року 9915 4054 3443 17412 

 
Крім того, під час осінньої міграції було зафіксовано чисельність та розподіл тих видів 
птахів, які внесені до наступних природоохоронних списків: Міжнародний союз з охорони 
природи (МСОП), Європейський Червоний список (ЄЧС), Боннська і Бернська конвенції 
та Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 
знаходяться під загрозою вимирання (CITEС) (Рисунок 44). 
 
Рисунок 44 Розподіл птахів за природоохоронними списками, осінь 2018 року 

Назва українською/ 
назва англійською Наукова назва С

та
ту
с  ЄЧС 

Ч
К
У

 МСОП 

Бе
рн

 

Бо
нн

 

C
IT

EС
 

Кате-
горія Тенденція 

Кате-
горія Тенденція 

Баклан великий/ 
European Cormorant 

Phalacrocorax 
carbo 

m, 
w, n LC збільшення   LC збільшення 3     

Галагаз звичайний/ 
Shelduck Tadorna tadorna 

m, 
w, n LC збільшення   LC збільшення 2     

Крижень/Mallard 
Anas 
platyrhynchos 

m, 
w, n LC стабільна   LC збільшення 3 1.2   

Гуска білолоба/ 
White-Fronted Goose Anser albifrons 

m, 
w LC стабільна   LC невідома 3 1.2   

Голуб-яструб/  
Blue Hawk Circus cyaneus m NT зменшення RD LC зменшення 2   2 

Лунь очеретяний/ 
Duck hawk 

Circus 
aeruginosus 

m, 
w, n LC збільшення   LC збільшення 2   2 

Орлан-білохвіст/ 
White – Tailed Eagle 

Haliaeetus 
albicilla 

m, 
w, n LC збільшення RD LC збільшення 2 1.2 1 

Яструб малий/ 
Sparrowhawk Accipiter nisus 

m, 
w LC стабільна   LC стабільна 2 1.2 2 

Канюк звичайний/ 
Buzzard Buteo buteo 

m, 
w, n LC стабільна   LC стабільна 2 1.2 2 

Канюк-курганник/ 
Long-legged buzzard Buteo rufinus 

m, 
w, n LC збільшення RD LC стабільна 2 1.2 2 

Зимняк/Buzzard Buteo lagopus 
m, 
w LC стабільна   LC стабільна 2 1.2 2 

Боривітер звичайний/ 
Common Kestrel Falco tinnunculus 

m, 
w, n LC зменшення   LC зменшення 2 2 2 

 
10.3.6.3.2. Дослідження, проведене взимку 2018 року 

 
Міграційні переміщення 
 
Міграційні переміщення птахів взимку 2018 року були досить рівномірно розподілені. 
Найпоширенішими напрямками польотів були південно-східний (19,97%), північний 
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(14,92%) і східний (14,92%) напрямки (Рисунок 45). Такий розподіл характерний для зими, 
коли більшість птахів літає в різних напрямках у пошуках їжі.  
 
Рисунок 45 Напрямок міграційних переміщень птахів взимку 2018 року (кількість у %) 

 

 
 
Переважна більшість переміщень птахів спостерігалася в наступних інтервалах висот:  

• 0-10 м (1496 спостережень, 86,82%), 
• 11-25 м (201 спостереження, 11,67%), і  
• 26-50 м (21 спостереження, 1,22%). 

 
Протягом зимового періоду 2018 року лише 5 птахів (0,29%) було зафіксовано в польоті в 
межах потенційно небезпечного інтервалу висот 51-150 (Рисунок 46). Експонентна пряма 
основної тенденції, що спостерігається, (Рисунок 46) узгоджується з розподілом птахів, 
що традиційно зустрічаються в регіоні в ці зимові місяці, за висотою.  
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Рисунок 46 Інтервали висот міграції птахів взимку 2018 року в межах території Проекту 

 
 

На Рисунку 47 представлені характерні особливості 5 птахів, що були виявлені на 
потенційно небезпечних висотах.  
 
Рисунок 47 Характеристика видів, зафіксованих на потенційно небезпечних висотах 

Вид Дата SS N 

Тип 
польот
у H 

ТНrisk, 
(сек) 

∑ТНrisk 
(сек) 

Buteo buteo 21.02.2018 1 1 транзит 55 49 49 
Buteo buteo 23.02.2018 1 1 транзит 55 34 34 
Buteo lаgopus 20.02.2018 2 1 транзит 55 86 86 
Buteo lаgopus 20.02.2018 3 1 транзит 55 54 54 
Buteo buteo 21.02.2018 3 1 транзит 55 40 40 
Усього     5     263 263 

 
 
Види, що становлять інтерес, та території, що охороняються  
 
Під час дослідження взимку 2018 року спостерігалися 3 види птахів, занесених до 
Червоної книги України (Рисунок 41): голуб-яструб (Circus cyaneus) - 2 спостереження; 
орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) - 1 спостереження; і канюк-курганник (Buteo rufinus) - 
2 спостереження. 
 
Рисунок 48 Види птахів, занесених до Червоної книги України, що були зафіксовані 
взимку 2018 року 

№ Назва українською / 
назва англійською 

Наукова назва Спост. 
Точка 1 

Спост. 
Точка 2 

Спост. 
Точка 3 

На шляху Усього 

Ін
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рв
ал
и 
ви
со
т,

 м
 

Кількість птахів, % 
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1 Голуб-яструб/ 
Blue Hawk 

Circus cyaneus 1 - 1 - 2 

2 Канюк-курганник/ 
Long-legged buzzard 

Buteo rufinus - 1 - 1 2 

3 Орлан-білохвіст/ 
White – Tailed Eagle 

Haliaeetus albicilla - - 1 - 1 

Усього Види 1 1 2 1 3 
Птахи 1 1 2 1 5 

 
Крім того, під час зимових досліджень було зафіксовано чисельність та розподіл тих видів 
птахів, які внесені до наступних природоохоронних списків: Міжнародний союз з охорони 
природи (МСОП), Європейський Червоний список (ЄЧС), Боннська і Бернська конвенції 
та Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 
знаходяться під загрозою вимирання (CITEС) (Рисунок 49). 
 
Рисунок 49 Розподіл птахів за природоохоронними списками, зима 2018 року 

Назва українською/ 
назва англійською 

Наукова 
назва 

Ст
ат

ус
 

ЄЧС 
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МСОП 

Б
ЕР

Н
 

Б
О
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Н

 

CI
TE

С 

К
ат

. Тенден
ція К

ат
. Тенден

ція 

Пірникоза велика/ 
Great-Crested Grebe 

Podiceps 
cristatus 

m, w, 
n 

LC зменшення   LC невідома 3     
Баклан великий /  
European Cormorant 

Phalacrocorax 
carbo 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3     
Лебідь-шипун/ 
Mute Swan 

Cygnus olor m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3 1.2   
Лебідь-кликун/ 
Whooper Swan 

Cygnus Cygnus m, w LC збільшення   LC невідома 2 1.2   
Крижень/ 
Mallard 

Anas 
platyrhynchos 

m, w, 
n 

LC стабільна   LC збільшення 3 1.2   
Попелюх/ 
Common pochard 

Aythya ferina m, w, 
n 

VU зменшення   VU зменшення 3 1.2   
Чернь чубата/Tufted Duck Aythya fuligula m, w LC стабільна   LC стабільна 3 1.2   
Голуб-яструб/Blue Hawk Circus cyaneus m, w NT зменшення EXOT LC зменшення 2 1.2 2 

Лунь очеретяний/ 
Duck hawk 

Circus 
aeruginosus 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 2 1.2 2 

Яструб малий/ 
Sparrowhawk 

Accipiter nisus m, w LC стабільна   LC стабільна 2 1.2 2 

Зимняк/Buzzard Buteo lаgopus m, w LC стабільна   LC стабільна 2 1.2 2 

Канюк-курганник/ 
Long-legged buzzard 

Buteo rufinus m, w, 
n 

LC збільшення EXOT LC стабільна 2 1.2 2 

Канюк звичайний/Buzzard Buteo buteo m, w, 
n 

LC стабільна   LC стабільна 2 1.2 2 

Орлан-білохвіст/ 
White – Tailed Eagle 

Haliaeetus 
albicilla 

m, w, 
n 

LC збільшення EXOT LC збільшення 2 1.2 1 

Підсоколик малий/ 
Pdacalc small 

Falco 
columbarius 

m, w LC невідома   LC стабільна 2 2 2 
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Боривітер звичайний/ 
Common Kestrel 

Falco 
tinnunculus 

m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 2 2 2 

Куріпка сіра / European 
Рartridge 

Perdix perdix m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 3     

Фазан звичайний/ 
Pheasant 

Phasianus 
colchicus 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC зменшення 3     

Мартин звичайний/ 
Common Gull 

Larus 
ridibundus 

m, w, 
n 

LC стабільна   LC невідома 3     

Мартин жовтоногий/ 
Caspian Gull 

Larus 
cachinnans 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення       

Годуб сизий/ 
Blue Rock Pigeon 

Columba livia m, n LC невідома   LC зменшення 3     

Горлиця садова/ 
Ringed turtledove 

Streptopelia 
decaocto 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3     

Дятел сирійський/ 
Woodpecker Syrian 

Dendrocopos 
syriacus 

m, n LC стабільна   LC стабільна 2     

Шпак звичайний/ 
Common Starling 

Sturnus 
vulgaris 

m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 2     

Сойка/Jay Garrulus 
glandarius 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC стабільна 2     

Сорока звичайна/Magpie Pica pica m, w, 
n 

LC стабільна   LC стабільна 2     

Грак/Rook Corvus 
frugilegus 

m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 2     

Ворона сіра/Hooded Crow Corvus cornix m, w, 
n 

LC стабільна   LC збільшення 2     

Крук/Crow Corvus corax m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3     

Чикотень/Fieldfare Turdus pilaris m, w LC зменшення   LC стабільна 3 2   

Дрізд чорний/Blackbird Turdus merula m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3 2   

Синиця блакитна/Blue Tit Parus 
caeruleus 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 2     

Синиця велика/ 
Great Titmouse 

Parus major m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 2     

Горобець хатній/ 
English sparrow 

Passer 
domesticus 

m, w, 
n 

      LC збільшення 2     

Горобець польовий/ 
Tree Sparrow 

Passer 
montanus 

m, w, 
n 

LC невідома   LC зменшення 3     

Зяблик/Finch Fringilla 
coelebs 

m, w, 
n 

LC стабільна   LC збільшення 3     

Просянка/Common Bunting Emberiza 
calandra 

m, w, 
n 

LC стабільна   LC зменшення 3     

 
Умовні позначення: Статус: m – зафіксовані під час 
сезонних міграцій; w – зафіксовані взимку; n – зафіксовані у 
період гніздування. 
 
ЧКУ - Стан безпеки згідно з Червоною книгою України: EN – 
під загрозою вимирання; IM- сприйнятливий; EXOT – 
екзотичний; UV – безцінний. 
 
МСОП – природоохоронний статус Міжнародного союзу з 
охорони природи: EN – під загрозою вимирання; NT – більш 
загрозливий стан; VU –вразливий; LC – найменший ризик. 
 
ЄЧС - природоохоронний статус Європейського червоного 
списку: VU (вразливий) чутливі види, які незабаром можуть 

бути класифіковані як «вимираючі», якщо на них 
продовжиться вплив негативних факторів; EN – 
(під загрозою вимирання) вимираючі види, види під загрозою 
зникнення, їх збереження малоймовірне, а відтворення 
неможливе без вжиття спеціальних заходів. 
 
БОНН – Боннська конвенція: Додаток I (1) включає види, що 
знаходяться під загрозою зникнення; Додаток II (2) 
включає види, статус яких є несприятливим і використання 
яких має підтримуватися та регулюватися міжнародними 
угодами, а також види, статус яких може бути значно 
покращений в результаті міжнародного співробітництва на 
основі міжнародних угод. У Додатку I і у Додатку II можуть 
бути зазначені однакові види. 
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БЕРН - Бернська конвенція, або Конвенція про охорону дикої 
флори і фауни та природних місць існування в Європі включає 
Додаток II (2) - список видів тварин, які підлягають 
спеціальному захисту; Додаток III (3) - види, що підлягають 
захисту. 
 
CITEС - Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою 
вимирання: Додаток I включає види «під загрозою вимирання, 
торгівля якими викликає або може викликати їхнє зникнення. 
Торгівля представниками цих видів має бути суворо 

регламентованою, щоб не ставити під загрозу їхнє виживання, 
і допускатися лише у виняткових випадках»; Додаток II (2) 
включає: a) усі види, які в даний час не знаходяться під 
загрозою вимирання, але можуть опинитися в зоні ризику, 
якщо торгівля екземплярами таких видів не буде суворо 
регламентованою з метою уникнення такого використання, 
яке є несумісним з виживанням цього виду; та б) мають 
регулюватися з метою встановлення ефективного контролю 
торгівлі екземплярами деяких видів, про які йдеться в 
підпункті (а) цього пункту». 

 
10.3.6.3.3. Дослідження, проведене навесні 2018 року 

 
Міграційні переміщення 
 
Найбільш поширеним напрямком міграції птахів протягом весни був північний напрямок 
(включаючи північний, північно-східний і північно-західний напрямки) (49,62% міграцій). 
Крім того, 15,03% мігруючих птахів обрали південний напрямок, що пов'язано з 
польотами горобцевих (переважно шпаків і граків) у пошуках їжі. Більш детально 
напрямки весняної міграції представлені на Рисунку 50. 
 

Рисунок 50 Напрямок міграційних переміщень птахів навесні 2018 року 

 
 

березень квітень 
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99,17% міграційних переміщень птахів навесні 2018 року було зафіксовано на безпечній 
висоті <50 м. Тільки 17 птахів (0,83%) були зафіксовані на потенційно небезпечних 
висотах (50 - 200 м), які потрапляють в зону обертання лопатей турбіни. Навіть якщо 
розширити потенційно небезпечний інтервал до діапазону високого рівня захисту від 26 
до 200 м, тільки 4,3% птахів знаходитимуться в небезпеці. Отже, потенційний вплив був 
оцінений як низький. Більш детальний аналіз інтервалів висоти польоту під час весняної 
міграції представлений на Рисунку 51.  
 

весна 2018 року 
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Рисунок 51 Інтервали висот під час міграції птахів навесні 2018 року 

 
 
Серед 17 мігруючих птахів (0,83%), зафіксованих на потенційно небезпечній висоті, 
спостерігалися лише 3 види - канюк звичайний (Buteo buteo), лунь очеретяний (Circus 
aeruginosus) і мартин звичайний (Larus ridibundus). Примітно, що рідкісні птахи 
вибирають безпечні висоти польоту. 

Рисунок 52 Характеристики видів, зафіксованих на небезпечній висоті 

Вид Дата SS N Тип 
польоту 

H ТНrisk, 
сек 

∑ТНrisk, 
сек 

Circus 
aeruginosus 

24.03.2018 1 1 годівля 60 61 61 

Buteo buteo 24.03.2018 1 1 транзит 55 30 30 
Circus 
aeruginosus 

26.03.2018 1 1 транзит 60 19 19 

Buteo buteo 21.04.2018 1 1 транзит 55 46 46 
Buteo buteo 22.04.2018 1 1 транзит 55 38 38 
Circus 
aeruginosus 

24.03.2018 2 1 транзит 60 35 35 

Ін
те
рв
ал
и 
ви
со
т ,

 м
 

Кількість птахів, % Кількість птахів, % 

Кількість птахів, % 

Ін
те
рв
ал
и 
ви
со
т ,

 м
 

Ін
те
рв
ал
и 
ви
со
т,

 м
 

березень квітень 

весна 2018 року 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

228 

Larus ridibundus 25.03.2017 2 7 транзит 60 26 182 
Buteo buteo 26.03.2018 2 1 транзит 55 49 49 
Circus 
aeruginosus 

21.04.2018 2 1 транзит 60 45 45 

Buteo buteo 26.03.2018 3 1 транзит 60 50 50 
Buteo buteo 22.04.2018 3 1 годівля 55 36 36 
Усього     17     435 591 

 
Види, що становлять особливий інтерес 
 
Протягом весни 2018 року у зоні дослідження (Рисунок 53) було зафіксовано 2 види 
птахів з Червоної книги України: голуб-яструб (Circus cyaneus) - 1 спостереження, яке 
було зафіксоване під час підрахунку точок від пунктів спостереження; і кулик-сорока 
(Haematopus ostralegus) - 1 спостереження, яке було зафіксоване при підрахунку 
маршрутів. Всього до списку ЧКУ було включено лише 0,06% усіх птахів, зафіксованих 
навесні 2018 року.  
 
Рисунок 53 Зафіксовані птахи, що внесені до Червоної книги України, весна 2018 року 

№ Назва українською/ 
Назва англійською 

Наукова назва березень квітень весна 

1 Голуб-яструб/Blue Hawk Circus cyaneus 1 - 1 
2 Кулик-сорока/Oystercatcher Haematopus ostralegus - 1 1 

Усього 
Вид 1 1 2 
Птахи 1 1 2 

 
Крім того, під час зимової міграції було зафіксовано чисельність та розподіл тих видів 
птахів, які внесені до наступних природоохоронних списків: Червона книга України, 
Міжнародний союз з охорони природи (МСОП), Європейський червоний список, 
Боннська і Бернська конвенції та Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою вимирання (CITEС) (Рисунок 
54). 
 
Рисунок 54 Розподіл птахів за природоохоронними списками, весна 2018 року 
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Чапля сіра/Grey Heron Ardea cinerea m, w, 
n 

LC зменшення   LC невідома 3     

Лебідь-шипун/ 
Mute Swan 

Cygnus olor m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3 1.2   

Галагаз звичайний/ 
Shelduck 

Tadorna 
tadorna 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 2 1.2   

Крижень/Mallard Anas 
platyrhynchos 

m, w, 
n 

LC стабільна   LC збільшення 3 1.2   

Попелюх/ 
Common pochard 

Aythya ferina m, w, 
n 

V
U 

зменшення   VU зменшення 3 1.2   

Голуб-яструб/ 
Blue Hawk 

Circus cyaneus m, w NT зменшення EXOT LC зменшення 2 1.2 2 

Лунь очеретяний/ 
Duck hawk 

Circus 
aeruginosus 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 2 1.2 2 

Яструб малий/ 
Sparrowhawk 

Accipiter nisus m, w LC стабільна   LC стабільна 2 1.2 2 

Канюк звичайний/ 
Buzzard 

Buteo buteo m, w, 
n 

LC стабільна   LC стабільна 2 1.2 2 

Боривітер звичайний/ 
Common Kestrel 

Falco 
tinnunculus 

m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 2 2 2 

Лиска/European Coot Fulica atra m, w, 
n 

NT зменшення   LC збільшення 3 2   

Кулик-сорока/ 
Oystercatcher 

Haematopus 
ostralegus 

m, n V
U 

зменшення Вразл. NT зменшення 3     

Турухтан/Ruff Philomachus 
pugnax 

m LC зменшення   LC зменшення 3 1.2   

Мартин звичайний/ 
Common Gull 

Larus 
ridibundus 

m, w, 
n 

LC стабільна   LC невідома 3     

Мартин жовтоногий/ 
Caspian Gull 

Larus 
cachinnans 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення       

Горлиця садова/ 
Ringed turtledove 

Streptopelia 
decaocto 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3     

Одуд/Hoopoe Upupa epops m, n LC стабільна   LC зменшення 2     

Ластівка сільська/ 
Barn Swallow 

Hirundo rustica m, n LC зменшення   LC зменшення 2     

Посмітюха/Polityka Galerida 
cristata 

m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 3     

Плиска біла/ 
White Wagtail 

Motacilla alba m, w, 
n 

LC невідома   LC стабільна 2     

Шпак звичайний/ 
Common Starling 

Sturnus 
vulgaris 

m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 2     

Сойка/Jay Garrulus 
glandarius 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC стабільна 2     

Сорока звичайна/ 
Magpie 

Pica pica m, w, 
n 

LC стабільна   LC стабільна 2     

Галка/Jackdaw Corvus 
monedula 

m, w, 
n 

LC стабільна   LC стабільна 2     

Грак/Rook Corvus 
frugilegus 

m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 2     

Ворона сіра/Hooded 
Crow 

Corvus cornix m, w, 
n 

LC стабільна   LC збільшення 2     

Крук/Crow Corvus corax m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3     

Горобець польовий/ 
Tree Sparrow 

Passer 
montanus 

m, w, 
n 

LC невідома   LC зменшення 3     

Зяблик/Finch Fringilla 
coelebs 

m, w, 
n 

LC стабільна   LC збільшення 3     
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Щиглик/Goldfinch Carduelis 
carduelis 

m, w, 
n 

LC стабільна   LC збільшення 2     

 
Умовні позначення: Статус: m – зафіксовані під час 
сезонних міграцій; w – зафіксовані взимку; n – зафіксовані у 
період гніздування. 
 
ЧКУ - Стан безпеки згідно з Червоною книгою України: EN – 
під загрозою вимирання; IM- сприйнятливий; EXOT – 
екзотичний; UV – безцінний. 
 
МСОП – природоохоронний статус Міжнародного союзу з 
охорони природи: EN – під загрозою вимирання; NT – більш 
загрозливий стан; VU –вразливий; LC – найменший ризик. 
 
ЄЧС - природоохоронний статус Європейського червоного 
списку: VU (вразливий) чутливі види, які незабаром можуть 
бути класифіковані як «вимираючі», якщо на них 
продовжиться вплив негативних факторів; EN – 
(під загрозою вимирання) вимираючі види, види під загрозою 
зникнення, їх збереження малоймовірне, а відтворення 
неможливе без вжиття спеціальних заходів. 
 
БОНН – Боннська конвенція: Додаток I (1) включає види, що 
знаходяться під загрозою зникнення; Додаток II (2) 
включає види, статус яких є несприятливим і використання 
яких має підтримуватися та регулюватися міжнародними 
угодами, а також види, статус яких може бути значно 

покращений в результаті міжнародного співробітництва на 
основі міжнародних угод. У Додатку I і у Додатку II можуть 
бути зазначені однакові види. 
 
БЕРН - Бернська конвенція, або Конвенція про охорону дикої 
флори і фауни та природних місць існування в Європі включає 
Додаток II (2) - список видів тварин, які підлягають 
спеціальному захисту; Додаток III (3) - види, що підлягають 
захисту. 
 
CITEС - Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою 
вимирання: Додаток I включає види «під загрозою вимирання, 
торгівля якими викликає або може викликати їхнє зникнення. 
Торгівля представниками цих видів має бути суворо 
регламентованою, щоб не ставити під загрозу їхнє виживання, 
і допускатися лише у виняткових випадках»; Додаток II (2) 
включає: a) усі види, які в даний час не знаходяться під 
загрозою вимирання, але можуть опинитися в зоні ризику, 
якщо торгівля екземплярами таких видів не буде суворо 
регламентованою з метою уникнення такого використання, 
яке є несумісним з виживанням цього виду; та б) мають 
регулюватися з метою встановлення ефективного контролю 
торгівлі екземплярами деяких видів, про які йдеться в 
підпункті (а) цього пункту».

 
10.3.6.3.4. Дослідження гніздування у 2018 році 

 
Визначення гнізд 
 
На півдні України травень, як правило, є періодом активного відкладання яєць, інкубації 
та годування пташенят. Проте фенологічний період гніздування для різних видів 
відбувається протягом більш тривалого періоду; як такі, перші спостереження гніздової 
поведінки почалися під час міграційних досліджень у квітні, коли гніздування є типовим 
для більшості видів (чаплі, баклани, чайки, жайворонки, шпаки тощо). 
 
Експерти з орнітології оцінили ряд факторів для виявлення птахів, що гніздяться, 
включаючи наявність гнізд, молодняка, поведінки шлюбного періоду (шлюбних співів, 
«виведення» з гнізда, спарювання, агресивна поведінка тощо), знищених гнізд, мертвих 
пташенят і яєць. Під час дослідження було зареєстровано 55 гнізд. Ці гнізда були 
віднесені до 25 видів птахів (Рисунок 55). 
 
Експерти з орнітології відзначають, що деякі види птахів виявляють «приховану 
поведінку» (жайворонки, куріпки, перепілки, сови, кропив’янки, мухоловки, кам’янки 
звичайні та інші), що ускладнює визначення гнізд. Як така, методологія має обмеження і, 
ймовірно, дослідження не охоплюють усіх гнізд на території вивчення. Враховуючи це, 
вчені визначили похибку у розмірі приблизно 30-35%. Враховуючи ті види, чиї гнізда, 
ймовірно, були пропущені, орнітологи вважають, що насправді на території дослідження є 
від 80-90 гнізд серед щонайменше 30 видів птахів. 
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Рисунок 55 Види птахів, що гніздяться, визначені в 2018 році 

№ Вид Гнізда 
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 Чубатий жайворонок (Galerida cristata) 1 
12 Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor) 1 
13 Сойка (Garrulus glandarius) 1 
14 Сорока звичайна (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 

 
Найбільш поширеним із виявлених видів була бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) з 15 
гніздами. В межах родини Corvidae виявлено такі гнізда: сороки звичайні (Pica pica) - 7 
гнізд, галки (Corvus monedula) - 3 гнізда, і ворона сіра (Corvus cornix) –1 гніздо. Слід 
зазначити, що в межах Проекту не виявлено жодних колоній граків (Corvus frugilegus). 
 
Міграційні переміщення 
 
Протягом травня міграційні переміщення птахів були зареєстровані переважно в південно-
східному, північно-східному, північному і південному напрямках (60,23%) (Рисунок 56). 
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Інтервали висот переважно становили 0-10 м - 595 особ. (83,92% від загальної кількості), 
решту птахів спостерігали на висотах 11-25 м (114 особ., 16,08%). 
 

Рисунок 56 Напрямок польотів птахів протягом періоду гніздування у 2018 році 
(кількість виражена в %) 

 
 
Всі зафіксовані птахи спостерігалися в безпечних інтервалах висоти польоту 0-10 м (710 
спостережень, 78,37%) і 11-25 м (196 спостережень, 21,63%). На великих висотах не було 
зафіксовано жодного птаха (рис. 57), що, ймовірно, можна пояснити тим, що більшість 
птахів у цей час року перебувають на гніздах. Експонентна пряма основної тенденції на 
рисунку демонструє, що більшість птахів залишається поблизу поверхні землі. 
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Рисунок 57 Характеристика висоти переміщення птахів протягом періоду 
гніздування у 2018 році 

 

Види, що становлять інтерес 
 
Було виявлено 2 види птахів з Червоної книги України - совка (Otus scops) - 2 птахи; і 
сиворакша (Coracias garrulus) –11 птахів (Рисунок 58). 
 
Рисунок 58 Птахи, занесені до Червоної книги України, зафіксовані у 2018 році 
протягом періоду гніздування 

№ 
Назва 
українською Наукова назва 

Точка 
спост. 1 

Точка 
спост. 2 

Точка 
спост. 3 

Підрах. 
маршр. Усього 

1 Совка Otus scops - - - 2 2 

2 Сиворакша 
Coracias 
garrulus 5 - 6 - 11 

Усього Вид 1 - 1 1 2 
Птахи 5 - 6 2 13 

 
У період гніздування було зафіксовано чисельність та розподіл тих видів птахів, які 
внесені до наступних міжнародних списків: Червона книга України, Міжнародний союз з 
охорони природи (МСОП), Європейський червоний список, Боннська і Бернська конвенції 
та Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 
знаходяться під загрозою вимирання (CITEС) (Рисунок 59). 
 
Рисунок 59 Розподіл птахів за природоохоронними списками у 2018 році протягом 
періоду гніздування  
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Назва 
англійською 

Ка
т. 

Тенденція Ка
т. 

Тенденція 

Баклан великий/ 
European Cormorant 

Phalacrocorx carbo m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3     

Лебідь-шипун/ 
Mute Swan 

Cygnus olor m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3 1.2   

Галагаз звичайний/ 
Shelduck 

Tadorna tadorna m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 2 1.2   

Лунь очеретяний/ 
Duck hawk 

Circus aeruginosus m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 2 1.2 2 

Канюк звичайний/ 
Buzzard 

Buteo buteo m, w, 
n 

LC стабільна   LC стабільна 2 1.2 2 

Кібчик / Falcon Falco vespertinus m, n NT зменшення   NT зменшення 2 2 2 

Боривітер 
звичайний/  
Common Kestrel 

Falco tinnunculus m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 2 2 2 

Куріпка сіра / 
European Рartridge 

Perdix perdix m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 3     

Фазан звичайний/ 
Pheasant 

Phasianus colchicus m, w, 
n 

LC збільшення   LC зменшення 3     

Мартин звичайний/ 
Common Gull 

Larus ridibundus m, w, 
n 

LC стабільна   LC невідома 3     

Мартин 
жовтоногий/ 
Caspian Gull 

Larus cachinnans m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення       

Припутень/  
Ring Dove 

Columba palumbus m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення       

Горлиця садова/ 
Ringed turtledove 

Streptopelia 
decaocto 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3     

Горлиця звичайна/ 
Turtledove 

Streptopelia turtur m, n VU зменшення   VU зменшення 3     

Сова вухата/  
Long-Eared Owl 

Asio otus m, w, 
n 

LC невідома   LC зменшення 2   2 

Совка/ Shriek-Owl Otus scops m, n LC невідома EXOT LC зменшення 2   2 

Сиворакша/ Roller Coracias garrulus m, n LC зменшення DANG LC зменшення 2 2   

Бджолоїдка 
звичайна/ European 
bee eater 

Merops apiaster m, n LC стабільна   LC стабільна 2 2   

Одуд/Hoopoe Upupa epops m, n LC стабільна   LC зменшення 2     

Дятел звичайний/ 
Woodpecker large 

Dendrocopos major m, n LC збільшення   LC збільшення 2     

Ластівка сільська/ 
Barn Swallow 

Hirundo rustica m, n LC зменшення   LC зменшення 2     

Посмітюха/ Polityka Galerida cristata m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 3     

Жайворонок 
польовий/Field Lark 

Alauda arvensis m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 3     

Плиска жовта/  
Blue-headed wagtail 

Motacilla flava m, n LC зменшення   LC зменшення 2     
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Плиска біла/ 
White Wagtail 

Motacilla alba m, w, 
n 

LC невідома   LC стабільна 2     

Сорокопуд 
терновий/ Red-
Backed Shrike 

Lanius collurio m, n LC стабільна   LC зменшення 2     

Сорокопуд 
чорнолобий/ Lesser 
Gray Shrike 

Lanius minor m, n LC стабільна   LC зменшення 2     

Вивільга звичайна/ 
Golden Oriole 

Oriolus oriolus m, n LC невідома   LC стабільна 2     

Шпак звичайний/ 
Common Starling 

Sturnus vulgaris m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 2     

Сойка/Jay Garrulus 
glandarius 

m, w, 
n 

LC збільшення   LC стабільна 2     

Сорока звичайна/ 
Magpie 

Pica pica m, w, 
n 

LC стабільна   LC стабільна 2     

Галка/Jackdaw Corvus monedula m, w, 
n 

LC стабільна   LC стабільна 2     

Грак/Rook Corvus frugilegus m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 2     

Ворона сіра/ Hooded 
Crow 

Corvus cornix m, w, 
n 

LC стабільна   LC збільшення 2     

Крук/Crow Corvus corax m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3     

Кропив’янка садова/ 
Garden warbler 

Sylvia borin m, n LC невідома   LC зменшення 2     

Кропив’янка сіра/ 
Eurasian Whitethroat 

Sylvia communis m, n LC стабільна   LC збільшення 2     

Трав’янка лучна / 
Whinchat 

Saxicola rubetra m, n LC зменшення   LC зменшення 2 2   

Трав’янка 
європейська/ 
Common Stonechat 

Saxicola torquata m, n LC зменшення   LC стабільна 2 2   

Кам’янка звичайна/ 
Northern Wheatear 

Oenanthe oenanthe m, n LC стабільна   LC зменшення 2     

Соловейко 
західний/ West 
Nightingale 

Luscinia 
megarhynchos 

m, n LC стабільна   LC стабільна 2 2   

Дрізд чорний/ 
Blackbird 

Turdus merula m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 3 2   

Синиця велика/ 
Great Titmouse 

Parus major m, w, 
n 

LC збільшення   LC збільшення 2     

Горобець польовий/ 
Tree Sparrow 

Passer montanus m, w, 
n 

LC невідома   LC зменшення 3     

Зяблик/Finch Fringilla coelebs m, w, 
n 

LC стабільна   LC збільшення 3     

Зеленяк/ Greenfinch Chloris chloris m, w, 
n 

LC стабільна   LC стабільна 2     

Щиглик/Goldfinch Carduelis carduelis m, w, 
n 

LC стабільна   LC збільшення 2     

Просянка/ Common 
Bunting 

Emberiza calandra m, w, 
n 

LC стабільна   LC зменшення 3     

Вівсянка звичайна/ 
Yellowhammer 

Emberiza citrinella m, w, 
n 

LC зменшення   LC зменшення 2     

 
Умовні позначення: Статус: m – зафіксовані під час 
сезонних міграцій; w – зафіксовані взимку; n – зафіксовані у 
період гніздування. 

 
ЧКУ - Стан безпеки згідно з Червоною книгою України: EN – 
під загрозою вимирання; IM- сприйнятливий; EXOT – 
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екзотичний; UV – безцінний. 
 
МСОП – природоохоронний статус Міжнародного союзу з 
охорони природи: EN – під загрозою вимирання; NT – більш 
загрозливий стан; VU – вразливий; LC – найменший ризик. 
 
ЄЧС - природоохоронний статус Європейського червоного 
списку: VU (вразливий) чутливі види, які незабаром можуть 
бути класифіковані як «вимираючі», якщо на них 
продовжиться вплив негативних факторів; EN – 
(під загрозою вимирання) вимираючі види, види під загрозою 
зникнення, їх збереження малоймовірне, а відтворення 
неможливе без вжиття спеціальних заходів. 
 
БОНН – Боннська конвенція: Додаток I (1) включає види, що 
знаходяться під загрозою зникнення; Додаток II (2) 
включає види, статус яких є несприятливим і використання 
яких має підтримуватися та регулюватися міжнародними 
угодами, а також види, статус яких може бути значно 
покращений в результаті міжнародного співробітництва на 
основі міжнародних угод. У Додатку I і у Додатку II можуть 
бути зазначені однакові види. 
 
БЕРН - Бернська конвенція, або Конвенція про охорону дикої 
флори і фауни та природних місць існування в Європі включає 
Додаток II (2) - список видів тварин, які підлягають 
спеціальному захисту; Додаток III (3) - види, що підлягають 
захисту. 
 
CITEС - Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою 
вимирання: Додаток I включає види «під загрозою вимирання, 
торгівля якими викликає або може викликати їхнє зникнення. 
Торгівля представниками цих видів має бути суворо 
регламентованою, щоб не ставити під загрозу їхнє виживання, 
і допускатися лише у виняткових випадках»; Додаток II (2) 
включає: a) усі види, які в даний час не знаходяться під 
загрозою вимирання, але можуть опинитися в зоні ризику, 
якщо торгівля екземплярами таких видів не буде суворо 
регламентованою з метою уникнення такого використання, 
яке є несумісним з виживанням цього виду; та б) мають 
регулюватися з метою встановлення ефективного контролю 
торгівлі екземплярами деяких видів, про які йдеться в 
підпункті (а) цього пункту». 
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10.3.6.4. Оцінка базових даних 

 
Міграція 
 
Результати міграційних досліджень свідчать про те, що в районі реалізації Проекту мало 
міграційних об'єднань птахів. Натомість, домінуючою частиною перелітних птахів є птахи 
водно-болотних угідь, які рідко відвідують ділянку вітропарку; їхні основні траєкторії 
польоту проходять над водами Дністровського лиману, і, отже, коридор висоти їхнього 
польоту (200-250 м) не буде заважати турбінам. Міграційні концентрації в основному 
складаються з приводневих птахів, а в межах Дністровського лиману міграції 
відбуваються тільки в межах водних і прибережних районів, причому на значній відстані 
від території Проекту за умови, якщо проект розташований не менше ніж за 1,45 км від 
узбережжя лиману. 
 
Крім того, територія Проекту представлена виключно антропогенними біотопами 
(сільськогосподарські угіддя, лісосмуги). Отже, не очікується, що розробка Проекту 
матиме істотний вплив на концентрацію птахів у пошуках їжі або переміщення птахів у 
пошуках їжі під час міграції. Орнітологи відзначають, що більш значним і руйнівним 
чинником для птахів є сільськогосподарська діяльність, включаючи щорічні сівозміни. 
 
Негативний вплив на міграційні переміщення оцінено як низький.  
 
Ризик зіткнення цільових видів з конструкціями 
 
Детальне обговорення методології оцінки ризику зіткнень включено до звіту «Експертна 
оцінка та науковий звіт про вплив будівництва та експлуатації Дністровської ВЕС на 
природне середовище, рослинність, сезонні орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, 
кажанів».  
 
Математична модель дозволяє оцінити ймовірність зіткнення птахів у разі проходження 
через простір ротора і кількості зіткнень на території вітроелектростанції протягом 
визначеного періоду часу її експлуатації. Основними факторами, що впливають на 
смертність птахів, є структурні та експлуатаційні характеристики пропелера, а також 
геометричні, польотні та поведінкові параметри птахів. Числові розрахунки проводилися 
на підставі результатів дослідження, проведеного в районі реалізації Проекту. За 
отриманими даними, загальна кількість теоретичних зіткнень птахів протягом одного року 
експлуатації вітрової електростанції становить 3 птаха: 0,69 канюк звичайний (Buteo 
buteo), 0,38 зимняк (Buteo lagopus), 0,34 лунь очеретяний(Circus aeruginosus) і 0,72 мартин 
звичайний (Larus ridibundus) (Рисунок 60). 
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Рисунок 60 Ризик зіткнення птахів з ДВЕС 

Вид Пора 
року 

Час польоту 
через ротор 
(сек) 

Ймовірність 
зіткнення з 
ротором 

Кількість 
зіткнень за 
сезон 

Кількість 
зіткнень за 
рік 

 Buteo buteo Зима 
Весна 
Літо 
Осінь 

0,128 
0,144 
0 
0 

0,116 
0,135 
0 
0 

0,25 
0,44 
0 
0 

0,69 

 Buteo lа gopus 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 

 
На підставі польових спостережень, проведених у період з осені 2017 року по літо 2018 
року, переважна більшість зафіксованих птахів пролітала на висотах до 50 м (домінуюча 
висота до 25 м). Птахи, які були у групі ризику (ті, що літають в межах потенційно 
небезпечного інтервалу висоти 50 - 200 м), мають стабільну популяцію. Беручи до уваги 
як польові спостереження, так і методологію розрахунку, ризик зіткнень на території 
Проекту був оцінений як низький, але в деяких випадках може бути середнім. 
 
Розмноження видів  
 
Орнітологи дійшли висновку, що не буде значних втрат місць гніздування видів в межах 
Проекту з огляду на низьку щільність птахів, що гніздяться, і малий видовий склад. У 
птахів буде достатня кількість альтернативних місць гніздування, враховуючи низьку 
щільність птахів, що гніздяться. Орнітологічні дослідження також показали, що більшість 
птахів, що гніздяться в межах вітрової електростанції, є широко поширеними в цьому 
районі. 
 
Шум, пов'язаний з будівництвом та експлуатацією вітроелектростанції, може мати 
незначний негативний вплив на деяких птахів, що гніздяться, якщо їх гнізда знаходяться 
поблизу ВЕС. Особливо це стосується жайворонків і птахів лісосмуг (сорока звичайна - 
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Pica pica і боривітер звичайний - Falco tinnunculus). Вплив цього фактора, ймовірно, 
зменшиться з огляду на низьку щільність птахів і широкий вибір альтернативних місць 
гніздування, розташованих в районі реалізації Проекту та поблизу. Отже, вплив 
оцінюється як дуже низький. 
 
Території, що охороняються, та види, що становлять особливий інтерес 
 
Можливість втрати виду, що знаходиться під охороною, через будівництво вітропарку є 
дуже низькою, а для приводневих птахів цієї загрози взагалі не існує. Рідкісні птахи 
(Червона книга України) навряд чи зустрінуться на території. Під час орнітологічних 
досліджень вони були зафіксовані в дуже невеликій кількості. Крім того, інші види, що 
становлять особливий інтерес і занесені до п'яти інших міжнародних природоохоронних 
списків, також майже не зустрічаються в районі реалізації Проекту і були зафіксовані під 
час орнітологічних досліджень у невеликій кількості. Негативний вплив цього фактора 
оцінюється як низький. 
 

10.4. Соціально-економічна географія 
 

10.4.1. Соціально-економічне середовище 
 

10.4.1.1. Зона впливу 
 
Основною сферою впливу є оцінка впливу, і вона охоплює всі впливи проекту на місцеві 
ресурси та об’єкти впливу. Вона включає території в межах територіальних громад, що 
оточують територію Проекту, включаючи села Старокозаче, Семенівка, Удобне і Молога.  
 
Вторинна сфера впливу - це більш широка територія досліджень на регіональному рівні, 
яка включає більш масштабні економічні та інфраструктурні впливи. Ця територія 
включає Білгород-Дністровський район та Білгород-Дністровський порт. 
 
Третинна сфера впливу враховує більш широкі, національні та міжнародні масштаби 
впливу Проекту. 
 

10.4.1.2. Місцеві умови 
 
У межах Проекту розташовані такі громади: Старокозаче, Семенівка, Удобне і Молога. Всі 
ці селища переживають відтік молоді до інших частин України та за кордон у пошуках 
робочих місць та поліпшення якості життя. Спеціальне дослідження з питань міграції з 
України, підготовлене ЄБРР, підтверджує високий рівень трудової міграції в Одеській 
області.  
 
Все місцеве населення в межах території Проекту класифікується як сільське, враховуючи 
те, що в районі реалізації Проекту немає жодного міста. 
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Сільське господарство є основою місцевої економіки району Проекту. Фермери та 
сільськогосподарські робітники становлять значну частку серед різних форм зайнятості 
людей в районі реалізації Проекту. Працівники в основному займаються обробкою земель 
великих фермерів. 
 
Територія проекту належить до одного з економічно найменш розвинених районів Одеської 
області. Основними причинами відсутності розвитку є: i) відсутність розвитку старої 
дорожньої, пострадянської комунальної, освітньої та медичної інфраструктури; ii) 
відсутність освіченої робочої сили, зокрема, відсутність кваліфікованого персоналу в 
державному управлінні та на державних підприємствах, які можуть працювати над 
залученням інвестицій; та iii) відсутність нових технологій, що зумовлено загальною 
відсутністю інвестицій у дослідження та місцевий розвиток. 
  
Згідно з офіційною Білгород-Дністровською обласною програмою економічного та 
соціального розвитку на 2017 рік, енергетичні питання є головним викликом для розвитку 
та інвестицій у розвиток Білгород-Дністровського району з огляду на недостатню 
потужність генерації електроенергії на рівні районів. 
 

10.4.1.3. Профілі місцевих громад 
 
Старокозаче 
 
Старокозаче – це центр Об'єднаної територіальної громади Старокозаче, до складу якої 
входять чотири села: Зеленівка, Петрівка, Крутойярівка та Козацьке. Старокозаче 
розташоване на березі річки Алькала, в 6 км на захід від Дністровського лиману і в 32 км 
від районного центру. Через село проходить траса Одеса – Білгород-Дністровськ. 
 
Рисунок 61 Населення сільської консолідованої громади Старокозаче по селах 
 
 Старокозаче Зеленівка Петрівка Крутоярівка Усього 
Населення 5407 143 1195 2160 8905 

 
Удобне 
 
Село Удобне знаходиться на кордоні з Молдовою в 5,5 км на північний захід від 
Дністровського лиману біля міжнародного митного пункту Паланка. Населення села 
становить 1947 людей. 
 
У липні 2017 року депутати Удобненської сільської ради після тривалих консультацій 
вирішили приєднатися до Об'єднаної територіальної громади з сусідніми селами Маяки і 
Надлиманське.  
 
Це поселення має велику кількість персикових культур і відоме як «персиковий рай». 
Більшість селян займаються сільським господарством та приватним садівництвом; вони 
вирощують фрукти і овочі, персикові сади і виноградники. 
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Семенівка 
 
Село Семенівка є громадським центром для сіл Веселе, Гончарівка та Південне. 
 
Семенівка розташована на правому березі Дністровського лиману, в 20 км на північний 
захід від районного центру. Населення села становить 645 осіб. У селищі є восьмирічна 
школа, бібліотека та будинок культури. 
 
Нижньодніпровський національний природний парк був заснований у 2008 році і 
розташований неподалік. Завдяки унікальним природним умовам і збереженню природних 
ландшафтів, територія парку характеризується надзвичайно багатим розмаїттям флори і 
фауни. 
 
Молога 
 
Молога – це село в Білгород-Дністровському районі Одеської області України, 
розташоване на березі Дністровського лиману. Молога є адміністративним центром 
Об'єднаної територіальної громади з 2017 року. На 2017 рік Об'єднана територіальна 
громада Мологи мала площу 205,59 км² і загальну чисельність населення 15792 людини (8 
сіл включені до територіальної громади). На рисунку 62 нижче представлене населення 
Об'єднаної територіальної громади по селах. 
 
 
Рисунок 62 Населення Об'єднаної територіальної громади Мологи по селах 

 
 Молога Бикоза Нове Садове Андріївка Сухолужжя Розкішне Випасне Усього 
Населення 2046 432 17 963 1630 1127 367 9210 15792 
 
Освітня інфраструктура в межах громади включає 7 дошкільних закладів (які 
обслуговують 543 дитини дошкільного віку), 3 середні школи (перший і другий ступені) і 
4 загальноосвітніх навчальних заклади (I-III ступені). 7 середніх та загальноосвітніх шкіл 
обслуговують 1262 дитини шкільного віку. 
 
Соціальна інфраструктура громади також включає 7 загальних закладів охорони здоров'я, 
які надають обмежені послуги. 
 
Цей південний регіон характеризується різноманітним етнічним складом, серед якого є 
українці, росіяни, молдавани, гагаузи і болгари.  
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10.4.1.4. Демографія 

 
Станом на 2017 рік у Білгород-Дністровському районі проживало 60384 людини. На 
рисунку 44 нижче показано віковий розподіл населення. 
 
Більшість населення місцевих громад – це українці, росіяни та молдавани.  
 
Рисунок 63 Розподіл Білгород-Дністровського населення за віком (Джерело: 
odesa.opendata.ua) 

 

 
 

10.4.1.5. Релігія 
 
У межах Білгород-Дністровського району основною релігією є православ'я. Є також 
католики, протестанти і мусульмани. Про це свідчить велика кількість церков і мечетей. 
Деякі відомі місця поклоніння включають: Свято-Вознесенський собор, Церква Святого 
Миколая та інші грецькі, вірменські та болгарські церкви. 
 

10.4.1.6. Мови 
 
Основною мовою в Білгород-Дністровському районі є українська (80,77%), потім - 
російська (12,96%). Інші мови, поширені в регіоні, включають молдовську (5.01%), 
угорську (0.01%), румунську (0.05%), болгарську (0.55%).  

Усього населення 
Діти віком від 0 до 2 років 
Діти дошкільного віку від 3 до 5 років 
Діти шкільного віку від 6 до 17 років 
Особи віком від 18 до 34 років 
Особи віком від 35 до 44 років 
Особи віком від 45 до 59 років 
Особи віком від 60 років і більше 
Особи віком від 15 до 69 років 
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10.4.1.7. Житлові умови 

 
Місцеві громади в основному складається з одно- і двоповерхових будинків, побудованих 
з ущільненого ґрунту або цегли. Як правило, невеликі газони відокремлюють будинки від 
вулиць. Багато будинків також мають внутрішні двори, хліви для тварин, складські 
приміщення та гаражі для зберігання сільськогосподарських машин і автомобілів. Біля 
будинків також є сади (більшість людей вирощують квіти, а деякі мають невеликі ділянки 
для вирощування овочів та/або фруктів). 
 

10.4.1.8. Інфраструктура 
 
Ділянку Проекту перетинає автомагістраль Одеса-Ізмаїл (Е 87) та дорога місцевого 
значення, яка проходить практично по всій території. 
 
Для полегшення будівництва необхідно розробити основні під'їзні шляхи до ділянки та до 
турбін. Розробка цих доріг відбуватиметься на ранній стадії будівництва. Дорога буде 
складатися переважно з 10 км дороги від Білгород-Дністровська до району села Монаші, 
де траса Р70 перетинається з трасою М15. 
 

10.4.1.9. Освіта 
 

Система освіти в Україні складається з п'яти рівнів: дошкільної, початкової, середньої, 
вищої та післядипломної освіти. За даними Світового банку EdStats 3, набір у початкову 
школу становить 93% для дівчат і 92% для хлопчиків, тоді як набір у середню школу 
становить 87% і 86% для дівчат і хлопчиків, відповідно. Рівень грамотності в Україні 
становить 100%, і середній розмір класу у країні є одним з найменших у світі з 1 
викладачем на кожні 9 учнів. Україна також має один з найвищих показників державних 
видатків на освіту у світі з майже 6% ВВП, що витрачалося на освіту у 2017 році (однак, у 
період між 2013 та 2017 роками бюджетне фінансування скоротилося з 7,2 до 6,0% ВВП, 
тобто на 35% через девальвацію гривні4).  
 
Незважаючи на високі витрати на освіту та задовільні (і в багатьох випадках відмінні) 
показники освіти в порівнянні з іншими країнами світу, існує значна нерівність в 
українських освітніх системах. Багато шкіл не мають адекватних приміщень, обладнання 
та підручників. Ще більше виражена нерівність у сільських та бідних районах. Справді, у 
деяких сільських школах навіть не вистачає туалетів, розташованих у будівлі школи, та 
іншої базової інфраструктури. Усвідомлюючи проблеми в системі освіти, Україна у 
вересні 2017 року прийняла новий «Закон про освіту», який спрямований на те, щоб усі 

                                                
3 Світовий банк EdStats: http://datatopics.worldbank.org/education/country/ukraine 
4 Світовий банк, «Чому система освіти в Україні є слабкою»: 
https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/09/12/why-ukraines-education-system-is-not-
sustainable 
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українці отримали рівний доступ до якісної освіти - право, гарантоване Конституцією 
України.  
 
Багато шкіл Білгород-Дністровського району перебувають у поганому стані і потребують 
значного ремонту (вікна, дахи, системи опалення, шкільні спортивні споруди, комп'ютерні 
класи тощо). Система освіти в районі обмежена через відсутність необхідних бюджетів на 
ремонт на місцевому рівні та через відсутність учителів.   
 

10.4.1.10. Зайнятість та безробіття 
 
Станом на 2017 рік лише 5721 особа (9,4% від загальної кількості населення району) у 
районі мала офіційну зайнятість, ще 2022 працювали не за наймом (3,3%). Приблизно 60% 
населення – працездатного віку. 
 
Серед безробітного населення (зареєстрованого в центрі зайнятості в Білгород-
Дністровську) приблизно 68,5% становили жінки (1382), а 29,4% (593) молоді люди до 35 
років.  
 

10.4.1.11. Охорона здоров’я 
 
В Україні більшість медичних послуг (приблизно 85%) є державними і безкоштовними, 
причому приватна практика становить майже 15% ринку. Підраховано, що не більше 20% 
населення України може дозволити собі лікування в приватних медичних закладах. Однак, 
згідно з глобальною базою даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, пацієнти самі 
витрачають на лікування до 3,6% ВВП України - більше, ніж держава. 
 
Загалом, якість медичних послуг, що надаються державними установами, є низькою. 
Міжнародні протоколи та стандарти дотримуються не однаково і, за оцінками, до 50% 
лікарських засобів у фармацевтичній мережі України є контрафактними. 
 
Середня тривалість життя в Україні становить 71,3 років, що на десять років нижче 
середньої тривалості життя для Західної Європи. Рівень дитячої смертності в Україні 
вдвічі перевищує середній показник у Західній Європі. За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров'я (ВООЗ), Україна посідає друге місце за показником смертності від 
серцево-судинних захворювань у світі та друге місце в Європі за смертністю від раку та 
туберкульозу. 
 
Система охорони здоров'я в зоні ДВЕС має ті ж проблеми, що характерні для України в 
цілому. Враховуючи сільський характер місцевості розташування Проекту, система 
охорони здоров'я загалом обмежена через відсутність ресурсів. 
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10.4.1.12. Гендерна представленість 
 
За даними Одеської обласної державної адміністрації, жінки становлять приблизно 52% 
населення Білгород-Дністровського району. За даними Білгород-Дністровського міського 
центру зайнятості, 58% безробітних складають жінки і молодь віком до 35 років. 
 

10.4.2. Використання землі та майно 
 
Ділянка Проекту в рамках цієї оцінки становить приблизно 11,875 га (додатково 5,64 га 
використовується тимчасово під час будівництва). План детального регулювання зазначає, 
що всі землі, які піддаються впливу, є землями сільськогосподарського призначення. Ця 
земля є переважно орною землею, яка використовується для вирощування персиків, 
пшениці, ячменю, соняшнику та ріпаку. 
 
Проект вимагає придбання землі для розміщення наступних компонентів:  
 

• До двадцяти шести (26) вітротурбогенераторів (ВТГ) 
• Територія для стоянки 
• Внутрішні під'їзні дороги, місця проїзду на дорогах майданчику для габаритних 
транспортних засобів та тимчасові майданчики для паркування та маневрування 
транспортних засобів 

• Підземні кабелі для електричної інфраструктури на місці 
• Будівля пункту управління та підстанція 
• Ділянка управління будівництвом 

 
Придбання усієї ділянки очікується до кінця 4 кварталу 2018 року. Ділянка все ще 
доступна для користувачів землі, які продовжуватимуть використовувати її до початку 
будівництва, запланованого на 4 квартал 2018 року. На рисунку 3 представлено 
розміщення ВТГ на приватній та державній ділянці (див. Розділ 6.2.2). 
 

10.4.3. Археологія та культурна спадщина 
 
Білгород-Дистровський район багатий на культурні та історичні пам’ятки. Білгород-
Дністровський був заснований у IV столітті до нашої ери і до 1944 року називався 
Аккерман. Білгород-Дністровська фортеця (відома також як Аккерманська фортеця) є 
одним з найважливіших історико-культурних пам'яток регіону XIII-XIV століть. Крім 
того, фортеця є однією з найбільш збережених фортець на всій території України. Серед 
інших історичних і культурних пам'яток регіону - казарми Олександра, скіфська могила, 
церква Успіння Пресвятої Богородиці і церква Святого Іоанна Сочавського (див. 
зображення нижче). 
 
Високо цінуючи важливість культурної спадщини регіону, під час розміщення проекту 
спонсор розглянув усі доступні карти та археологічну інформацію, уникаючи всі відомі 
зони охорони археологічних об'єктів. Одна турбіна розташована в межах найбільшої 
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археологічної зони об’єктів під охороною; жодних порушень об’єктів не очікується, але 
для зменшення ризику буде призначено археолога-спостерігача, який буде присутній під 
час розкопок.  
 

• Внутрішні під'їзні шляхи, роз'їзні місця на внутрішніх промислових дорогах для 
великогабаритних транспортних засобів і тимчасові майданчики для стоянки і 
маневрування транспортних засобів 

• Підземні кабелі для електричної інфраструктури на об'єкті 
• Диспетчерський пункт та підстанція 
• Ділянка управління будівництвом 

 
Очікується, що вся земля буде придбана до кінця четвертого кварталу 2018 р. Вся земля, 
як і раніше, доступна користувачам землі, які будуть продовжувати використовувати її до 
початку будівництва, запланованого на четвертий квартал 2018 року. Схема Системи 
генерування електричної енергії вітрової установки (WTG) на землі, яка знаходиться у 
приватній та державній власності, представлена на Рис. 3 (Див. Розділ 6.2.2). 
 

10.4.4. Археологічна та культурна спадщина 
 
Білгород-Дністровський район має багату культуру та історичне значення. Білгород-
Дністровський район був заснований в IV  ст. до н. е. і мав назву Аккерман до 1944 року. 
Білгород-Дністровська фортеця (також відома як Аккерманська фортеця) є однією з 
найбільш значущих історичних і культурних пам'яток регіону 13-го  і 14-го століть. Крім 
того, фортеця є однією з найбільш збережених фортець на всій території Україні. До 
інших значущих історико-культурних пам'яток регіону належать Олександрівські казарми, 
Скіфська могила, Церква Успіння Пресвятої Богородиці та Церква Святого Іоанна Сучави 
(Див. зображення нижче). 
 
Добре розуміючи важливість культурної спадщини регіону при розміщенні Проекту, 
Спонсор розглянув всі доступні карти та археологічну інформацію, уникаючи всі відомі 
зони безпеки археологічних об'єктів. Одна турбіна розташована саме у межах кордону 
найбільшого периметра археологічних зон безпеки; ніяких втручань не очікується, але для 
зменшення ризику UPR призначить археологічного спостерігача, який буде присутній під 
час розкопок.  
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Рисунок 64 Аккерманська фортеця 

 
 

Рисунок 65 Скіфська могила 
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Рисунок 66 Олександрівські казарми  

 
 

Рисунок 67 Церква Успіння Пресвятої Богородиці 
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Рисунок 68 Церква Іоанна Сучави 

 
 

10.4.4. Транспортування 
 

10.4.4.1. Вимоги до проекту  
 
Як правило, транспортна інфраструктура, яка необхідна для здійснення проекту, повинна 
повільно перевозити великогабаритні транспортні засоби на майданчик,  поглинати 
велику кількість агрегатів, а також перевозити агрегати та інші матеріально-транспортні 
засоби. Для визначення доцільності транспортування основних компонентів турбіни на 
об'єкт, GE Energy провела обстеження наявних потужностей. Дослідження GE 
Transportation використовується в якості ключового джерела інформації для цього розділу 
і розділів оцінки впливу транспорту в цій Заяві. 
 

10.4.4.2. Порт Білгород-Дністровський  
 
Передбачається, що компоненти турбіни транспортуються через порт Білгород-
Дністровський. Порт розташований на західному узбережжі Дністровського лиману і 
відкритий для навігації впродовж всього року. Усе велике обладнання, таке як крани та 
дозаторна установка для бетонної суміші, а також будівельні матеріали (наприклад, 
цементні заповнювачі) також доставляються через порт та транспортуються на об'єкт по 
маршруту, приведеному в цьому документі.  
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10.4.4.3. Дорожня мережа та транспортування 
 
 
Головна дорога Е-70 забезпечує відмінне сполучення з селом Бикоза. З села Бикоза 
планується покращити і відремонтувати громадську дорогу, сполученням з маршрутом 
E72 в районі села Молога / Нове. Цей покращений громадський маршрут забезпечить 
доступ до шляху E72. Цей маршрут буде використовуватися в якості основного 
транспортного сполучення з об'єктом. Транспортний маршрут зображений синім 
кольором на Рис. 11.  
 

10.4.5. Шум 
 

10.4.5.1. Введення 
 
Проект не розташований в безпосередній близькості від будь-яких житлових будівель або 
поселень, тому ніякого впливу шуму не очікується. Однак, найближчі місця проживання в 
безпосередній близькості від запропонованої вітряної електростанції розглядаються як 
потенційні чутливі до шуму; в цих місцях необхідно провести аналіз потенційних 
наслідків.  У цьому розділі описані чутливі до шуму розташування і визначене базове 
обстеження шуму, яке встановлює існуючі рівні шуму. 
 

10.4.5.2. Чутливі до шуму рецептори 
 
Найближчі чутливі до шуму рецептори для вітряної електростанції приведені на Рис. 48. 
На Рис. 49 зображено чутливий до шуму рецептор по відношенню до запропонованих 
розташувань турбіни. Всі турбіни розташовані не менш ніж в 800 м від шумових 
рецепторів, а в багатьох випадках і на набагато більшій відстані. 
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Рисунок 69 Розташування чутливих до шуму рецепторів DWPP 

 
 

Рис. 70 Розташування чутливих до шуму DWPP по відношенню до проекту 
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10.4.5.3. Основні умови шуму 
 
В даний час проводяться додаткові польові дослідження для перевірки основних умов 
шуму. Результати будуть опубліковані в якості додатку до цієї Оцінки впливу на 
навколишнє середовище і соціальну сферу (ESIA) після їх отримання. 
 

10.4.6. Інформація про середовище існування  
 

10.4.6.1. Середовище існування в межах проектної зони 
 
Згідно з Національним ботаніко-географічним районуванням, Проект розташований в 
межах Азово-Чорноморської степової зони, Чорноморської степової зони, Європейсько-
азіатського степового регіону (Лавренко, 1970; Геоботанічне районування Української 
РСР, 1977). Область проекту включає тільки один тип середовища існування, "змінений", 
згідно стандарту ефективності IFC 6 " Збереження біорізноманіття та управління живими 
природними ресурсами" (2012). 
 
100% зони проекту представляють модифіковані середовища існування, що складаються з 
двох компонентів: 1) сільськогосподарські поля (сільськогосподарські угіддя) і сади з 
рудеральною рослинністю; 2) штучні дерева і деревно-чагарникові насадження (також 
відомі як "вітрозахисні пояси").   
 
Рисунок 71 Типи середовищ існування в межах проектної зони 

№ Тип середовища існування Основні компоненти 
% Загальна 
площа проекту 

1 Змінено 

Сільськогосподарські поля, 
сади з рудеральною 
рослинністю, дерева і 
чагарники (вітрозахисні 
пояси) 100 

2 Природний Відсутні 0 
3 Важливий Відсутні 0 

4 

Райони, що охороняються 
законодавством, та є 
міжнародною визнаною 
територією Відсутні 0 

 
Більшість вітрозахисних поясів складаються зі змішаних видів і знаходяться в хорошому і 
задовільному стані. Середній вік дерев становить 40-60 років. Розміщення вітрозахисних 
поясів зображено на Рисунках 72 і 73 нижче. 
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Рисунок 72 Вітрозахисні пояси в Північній частині проектної зони 

 
 

Рисунок 73 Вітрозахисні пояси в Південній частині проектної зони 

 
 

Рослинність вітрозахисного поясу відіграє важливу роль в регіоні і захищає 
сільськогосподарські землі від вітрової ерозії, допомагаючи зберігати вологість у зимовий 
період і організовуючи сільськогосподарський ландшафт (антропогенний). Хоча 
очікується, що проект матиме мінімальний вплив на цю важливу рослинність, бажано 
передбачити відповідні відновлювальні та/або компенсаційні заходи в тих випадках, коли 
відбувається руйнування ареалу вітрозахисного поясу.  
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Види, що охороняються в зоні проекту 
 
У безпосередній проектній зоні немає захищених місць існування рудеральної 
рослинності або вітрозахисного пояса (також відомого як "деревно-чагарникова" 
рослинність). На схилі вздовж Дністровського лиману розташована дуже невелика ділянка 
важливого степового середовища існування. Це важливе середовище існування 
розташоване на відстані понад 2 км від найближчих вітрових турбін (Див. Розділ 10.3.4.3 
для обговорення видів, що охороняються, включаючи флору) і знаходиться в поганому 
стані через випасання великої рогатої худоби і овець. Враховуючи і без того значне 
навантаження пасовищ на ці степові ареали, експерти Мелітопольського державного 
педагогічного університету прийшли до висновку, що вплив на ці ареали існування буде 
незначним. 
 

10.4.6.2. Ареали існування в межах DMU (10 км зони) і проектної зони 
 
Близько 60% 10-кілометрової зони навколо проектної зони класифікується як" змінене" 
середовище існування, згідно з IFC PS 6 і складається з сільськогосподарських полів 
(сільськогосподарських угідь) з рудеральною рослинністю і штучних дерев та чагарників 
(вітрозахисних поясів). Природні і важливі ареали зосереджені у гирлі Дністра і у вузькій 
смузі правого берега Дністра. 
 
Природні середовища існування 
  
Природні середовища існування в межах 10-кілометрової зони навколо Проектної зони 
приурочені до вузької смуги на правому березі Дністровського лиману. Ці природні 
середовища існування представлені, в основному, болотною рослинністю і деревною 
рослинністю з концентрацією білої верби і білої тополі. 
 
Болотна та водна рослинність 
 
Основними видами болотних рослин в 10-кілометровій зоні є очерет звичайний 
(Phragmites australis) та очерет вузьколистий (typha angustifolia). Рослинні середовища 
існування, що складаються з очерету звичайного (Phragmites australis), займають великі 
площі і утворюють непрохідні хащі. Ці зарості перешкоджатимуть загальному 
візуальному вигляду Проекту на 80-100%, дивлячись з висоти 3-4 м.    
 
Здебільшого, водна рослинність у водах Дністровського лиману відсутня. Водна 
рослинність включає в себе некореневі вільно плаваючі, вкорінені занурені у воду, 
вкорінені плаваючими листям і повітряно-водні рослини. Регіон характеризується 
високим рівнем різноманітності флороценотипов, в межах цієї групи є значна кількість 
рідкісних видів і груп рослин, що охороняються.   
 
Найбільш поширена водна рослинність в районі відноситься до сімейства Ceratophylletum 
demersi. Друге за поширеністю сімейство - Nymphaea alba. Рослини цього сімейства 
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зустрічаються уздовж заростей очерету, а також у вигляді "острівців" різних розмірів на 
відкритих ділянках.  
 
Мілководні внутрішні води Дністровського лиману часто застійні (відсутність стоку, 
нестача кисню у воді влітку). У цих застійних водах поширені групи Hydrocharitetum 
morsus-ranae та Stratiotes aloides. 
 
Деревна рослинність  
 
Природна деревна рослинність розташована на берегах притока Дністра. У цьому ареалі 
існування переважають групи Saliceto-Populetum. Крім домінуючих ареалів існування 
білої тополі (Populus alba) і білої верби (Salix alba), що зустрічаються в прибережній зоні 
Дністра, поширені високі зарості ясена (Fraxinus excelsior) та в'яза гладкого (Ulmus laevis). 
Також зустрічаються чорна шовковиця (Morus nigra) і звичайна груша (Pyrus communis). 
 
Підлісок прибережної зони складається з аморфного чагарнику (Amorpha fruticosa), 
молодих саджанців ясена і клена. Нижній шар підліска складається з ожини (Rubus 
caesius). Зустрічаються також лісовий виноград (Vitis sylvestris) та хміль звичайний 
(Humulus lupulus).  
 
У районах прибережних піщаних відкладень присутні групи Salicetum triandrae, в яких 
домінує Salix triandra до 10 м. Прибережні ліси є одним з небагатьох природних 
середовищ існування, що збереглися до наших днів. Це прибережне лісове середовище 
проживання займає відносно невелику площу, але характеризується великою 
різноманітністю: ліси, відкриті пасовища з різним режимом зволоження, чагарникові 
зарості, невеликі замкнуті котловини, заповнені водою і ін. 
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Рисунок 1 Ареали існування в межах DMU (10 км зони) і проектної зони 

 
 
 
 
 
 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

257 

Види, що охороняються в зоні проекту 
 
Степові види 
 
На схилі вздовж Дністровського лиману розташована дуже невелика ділянка важливого 
степового середовища існування. Це важливе середовище існування розташоване на 
відстані понад 2 км від найближчих вітряних турбін і знаходиться в поганому стані через 
випас великої рогатої худоби та овець. Враховуючи і без того значне навантаження 
пасовищ на ці степові ареали, експерти Мелітопольського державного педагогічного 
університету прийшли до висновку, що вплив на ці ареали буде незначним.  
 
Інші степові види, що охороняються, і види, що представляють особливий інтерес в межах 
DMU, зображені в таблицях нижче. Види відповідно до Додатка I до Директиви про 
природні ареали проживання 92/43 / ЕЕС, зображені на Рисунку 75, а види відповідно до 
міжнародних екологічних списків, приведені на Рисунку 76. 
 
Рисунок 75 Степові види, що охороняються, в межах DMU (10 км зона) згідно з 
Додатком I Директиви про природне середовище існування 92/43 / ЕЕС 

 Тип 
середовища 
існування 

Середовища існування, що 
охороняються, зазначені в 
Додатку I до Директиви з 
природних місць існування 

92/43 / ЕЕС 

Код 
відп. 
Мережи 
Natura 

2000  

Оцінка середовища існування 

Норма 
(FV) 

Незадовільно 
(U1) 

Поганий 
(U2) 

Важливий (iv) Понто-сарматські степи 62С0 * - - + 

Природний Гирло 1130 + - - 

Природний Скупчення Salix alba та Populus alba 92А0 + - - 
 
Рисунок 76 Степові види, занесені в міжнародні екологічні списки в межах DMU (10-
кілометрова зона) 

Таксономічна 
назва 

Види рослин з Додатку II 
Директиви про природне 
середовище існування 
9243EEC 

RBU / Статус 
видів, що 
охороняються E

R
L 

R
L

 
IU

C
N

 

B
E

R
N

 

C
PF

 

Bulbocodium 
versicolor (Ker- 
Gawl.) Spreng. - Вразливий - - - + 

Stipa capillata L. - 
Некласифікований/ 
(UN) - - - - 

Stipa lessingiana 
Trin. et Rupr. - 

Некласифікований/ 
(UN) - - - - 

Amygdalus nana L. - - - - - + 

Potentilla astracanica 
Jacq. - - - - - + 
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Asparagus 
verticillatus L. - - - - - + 

 
Легенда: RBU - Червона книга України (2009); ERL-Європейський Червоний список; IUCN-Червоний список 
Міжнародного союзу охорони природи; Берн-Бернська конвенція; CPF-список видів рослин, які не занесені 
до Червоної книги України, але є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення на території Одеської 
області 
 
Крім важливих степових ареалів існування, в межах DMU представлені три рослини із 
Зеленої книги України (2009) (Рисунок  
 
Рисунок 77 Степові рослини із Зеленої книги України (2009) в межах DMU 

Формування 
Категорія та 
статус груп Асоціація 

Формування пір'яної трави Лессінга (Stipeta 
lessengianae) 

3/ типовий 1. (Stipetum (lessingianae) festucosum 
(valesiacae)); 
2. (Stipetum (lessingianae) agropyrosum 
(pectinatae)) 

Формування волокнистого килима трави 
(Stipeta capillatae) 4/типовий 

1. (Stipetum (capillatae) festucosum 
(valesiacae)) 

 
Болотна та водна рослинність 
 
У болотних середовищах існування в межах DMU були виявлені три види судинних 
рослин з міжнародних природоохоронних списків (Рисунок 78). Також зустрічалися 5 
видів болотних рослин із Зеленої книги України (Рисунок 79). 
 
Рисунок 78 Види з екологічних списків, що зустрічаються в солончакових пасовищах в 
межах ДМУ 

Таксономічна 
назва 

Види рослин, включені в 
Додаток II Директиви про 
природне середовище 
існування 92/43 / ЕЕС 

RBU / Статус 
видів, що 
охороняються E

R
L 

R
L

 
IU

C
N

 

B
E

R
N

 

C
PF

 

Salvinia natans - 
L.) Усі. - 

Некласифікований/ 
(UN) - + + + 

Trapa natans L. - 
Некласифікований/ 
(UN) - - + + 

Nymphoides peltata 
(S. G. Gmel.) O. 
Kuntze - Вразливий - - - + 

 
Легенда: RBU - Червона книга України (2009); ERL-Європейський Червоний список; IUCN-Червоний список 
Міжнародного союзу охорони природи; Берн-Бернська конвенція; CPF-список видів рослин, які не занесені 
до Червоної книги України, але є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення на території Одеської 
області 
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Рисунок 79 Болотні рослини із Зеленої книги України (2009) в межах ДМУ 

Формування Категорія і статус групи Асоціація 

Формування водяного 
каштана плаваючого 
(Trapeta natanis) 3/ типовий 

1. (Trapetum natanti purum); 
2. (Trapetum (natantis) 
ceratophyllosum (demersi) 

Формування жовтих 
кубишек (Nuphareta 
luteae) 3/ типовий 

1. (Nupharetum (luteae) salviniosum 
(natantis). 

Формування плавучої 
сальвінії (Salvinieta 
natantis) 3/ типовий 

1. (Salvinietum (natantis) 
ceratophyllosum (demersi); 
2. (Salvinietum natantis purum); 
3. (Salvinietum (natantis) lemnosum 
(trisulcae). 

Формування плаваючого 
серця (Nymphoideta 
peltatae) Рідкісний 

1. (Nymphoidetum (peltatae) 
сeratophyllosum (demersi); 
2. (Nymphoidetum (peltatae) 
hydrocharitosum (morsus-ranae). 

Формування білих лілій 
(Nymphaeeta albae) Рідкісний 

 1. (Nymphaeetum (albae)salviniosum 
(natantis) . 

 
Деревна рослинність 
 
Єдиним ареалом існування деревної рослинності, включеним в міжнародний екологічний 
перелік, було скупчення Salix alba та Populus alba, яке охороняється, згідно з Додатком I 
до Директиви про природні ареали існування 92/43/EEC (Рисунок 80). 
 
Рисунок 80 Види, що охороняються, і спільноти деревної рослинності, що 
зустрічаються в екологічних списках в DMU 

Середовища 
існування, що 
охороняються, 
зазначені в Додатку I 
до Директиви з 
природних місць 
існування 92/43 / ЕЕС 

Види рослин, 
включені в 
Додаток II 
Директиви про 
природне 
середовище 
існування 92/43 / 
ЕЕС RBU ERL 

RL 
IUCN BERN CPF 

Скупчення Salix alba і 
Populus alba (92A0) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 
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11. Оцінка впливу  
11.1. Введення 

 
У наступних розділах докладно описана оцінка екологічного та соціального впливу 
запропонованої Дністровської вітроелектростанції.  
 
Повідомлено підхід до екологічної та соціальної оцінки: 
 

• Вимоги міжнародних інвестиційних банків, а саме вимоги Європейського банку 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної Фінансової Корпорації (МФК); 

• Українські нормативні вимоги, зокрема Закон про оцінку впливу на навколишнє 
середовище (Оф. Журнал РС, № 135/2004, 36/2010), а також  конкретні нормативні 
вимоги, такі як ті, які пов'язані з рівнем шуму; 

• Вимоги Європейських комісій, а саме Директиви ЄС 97/11; 
• Керівні вказівки, що застосовуються до проекту, включаючи керівні принципи, що 
стосуються впливу на навколишнє середовище 

• Природа проектних рішень; 
• Екологічні та соціально-економічні передумови запропонованої проектної області; 
• Досвід команди ESIA у здійсненні аналогічних проектів. 
• Обсяг оцінки, викладений в оглядовому дослідженні ЕSІА, представленому ЄБРР, 
та Національна EIA, представлена для українських регулюючих органів. 

 
Діючі екологічні та соціально-економічні вимоги більш детально розглядаються в Розділі 
4. 

 
11.2. Будівництво 

 
У наступних розділах дається оцінка потенційного впливу проектної діяльності на етапі 
будівництва. Загальна інформація про вплив, управління і заходи щодо пом'якшення 
наслідків, представлена в Розділі 13.  
 

11.2.1. Екологія та охорона природи  
 

11.2.1.1. Підхід 
 
Оцінка впливу, наведена нижче, проводилася без урахування будь-яких заходів з 
пом'якшення наслідків (за винятком буфера 1,45 м між узбережжям Дністровського 
лиману та буфера 1,7 м між лиманом). Оцінка екологічних рецепторів заснована на 
дослідженнях, проведених фахівцями Мелітопольського державного педагогічного 
університету. 
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11.2.1.2. Об'єкти, що знаходяться під особливою охороною 

 
Ключова орнітологічна територія в дельті Дністра/ Об'єкт Рамсарської конвенції 
 
Усвідомлюючи значення дельти Дністра і місця проведення Рамсарської конвенції, 
Спонсор спочатку переглянув планування запропонованого проекту таким чином, щоб 
турбіни розташовувалися не ближче 1,3 км до гирла, згідно з рекомендаціями орнітологів 
Мелітопольського державного педагогічного університету. Для забезпечення найкращої 
практики запропоновані розміщення турбін є ще більш консервативними, ніж 
рекомендації експертів, і розташовані не ближче ніж в 1,45 км до узбережжя (затоплених 
земель) лиману і не ближче ніж в 1,7 км до лиману.  
 
Відстань від запропонованих місць розташування вітряних турбін до важливої пташиної 
зони дельти Дністра і місця проведення Рамсарської конвенції означає, що під час 
будівництва не буде ніяких втрат або порушень ареалів існування, що охороняються. 
 

11.2.1.3. Ареали існування 
 
Територія проекту повністю складається з поліпшеного і "зміненого" середовища 
існування внаслідок інтенсивного антропогенного впливу і сільськогосподарського 
використання.  
 
Сільськогосподарська земля 
 
В цілому близько 11,875 га сільськогосподарських земель будуть втрачені протягом 
усього терміну реалізації проекту через вплив вітряних турбін, під'їзних доріг та іншої 
інфраструктури. Відбудеться пряма втрата цього середовища існування, хоча це 
середовище оцінюється як таке, що має незначне значення для збереження. Цей вплив є 
незначним. 
 
Природні середовища існування 
 
На проектній території відсутні будь-які природні ареали існування. Всі природні ареали 
існування, а також ділянки, що мають найбільше екологічне значення, розташовані за 
межами буферної зони 1,45 км до узбережжя лиману Дністра (1,7 км буфера до лиману). 
Середовище існування, що має найвищу екологічну цінність, поблизу проектної зони, є 
дуже невеликим важливим степовим середовищем існування, що розташоване більш ніж в 
2 км від проекту і не буде порушене будівництвом. Більш того, слід зазначити, що ці 
степові середовища знаходяться в поганому стані через випас худоби та овець. З огляду на 
буфер між проектом та природними ареалами існування, вплив від будівництва буде 
відсутнім. 
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11.2.1.4. Наземні ссавці і рептилії 
 
Українське агентство EIA прийшло до висновку, що проектний майданчик був обраний 
успішно з урахуванням того, що розташування і експлуатація вітрових турбін не 
спричинять істотного впливу на наземних ссавців або рептилій в регіоні. На проектній 
території немає рептилій, що знаходяться під загрозою зникнення. Єдиний наземний 
ссавець, що перебуває під загрозою зникнення, і якого можна зустріти на проектній 
території на основі камеральних досліджень - Степова чагарникова миша, однак, цей вид 
не був виявлений або зареєстрований в ході детальних досліджень, проведених 
спеціалістами Мелітопольського державного педагогічного університету. Отже, 
очікується, що будівництво не матиме ніякого впливу. 
 

11.2.1.5. Кажани 
 
Будівництво запропонованого проекту, як очікується, не вплине будь-яким істотним 
образом на кажанів, і його вплив оцінюється як низький. Очікуваного впливу на міграцію 
кажанів не передбачається, оскільки на проектній території немає зафіксованих траєкторій 
польоту. Більш того, не очікується, що будівельні роботи нададуть будь-який вплив на 
розміщення або годівлю кажанів з урахуванням того, що лише невелика кількість кажанів 
знаходиться на проектній території, оскільки вони добре розосереджені без будь-яких 
великих районів їх скупчення. Крім того, проект розташований > 1,45 км від прибережної 
смуги гирла Дністра; це значно більш консервативно, ніж 700-метровий буфер від гирла 
Дністра, який був рекомендований в якості безпечної відстані для пом'якшення будь-якого 
впливу на годування кажанів в прибережній смузі. 
 

11.2.1.6. Птахи 
 
Очікується, що будівництво запропонованого проекту не вплине будь-яким істотним 
образом на кажанів, і його вплив оцінюється як низький. Очікуваного впливу на міграцію 
птахів не передбачається. Більш того, не буде ніяких значних втрат площі для 
розмноження видів, які залишаються в кінці міграції гніздитися в межах і навколо гирла 
Дністра та проектної території. На території проекту спостерігається низька щільність 
гніздування птахів і незначний видовий склад. Отже, будь-яка втрата гніздового 
середовища проживання буде локальною, залишаючи більшу частину проектної площі 
вільною для гніздування. 

 
11.2.2. Ландшафтно-візуальний  

 
11.2.2.1. Методологія 

 
Методологія ландшафтної та візуальної оцінки була розроблена для забезпечення того, 
щоб вона враховувала відповідні чутливі рецептори і ймовірність значних ландшафтних і 
візуальних впливів, включаючи накопичувальні ефекти. Оцінка також була проведена 
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згідно з Шотландським фондом природної спадщини " Візуальна презентація вітрових 
електростанцій "(2017).  
 
Ряд фотографічних панорам і супутніх фотомонтажів готується на підтримку наступної 
оцінки і будуть опубліковані в якості Додатку до цієї ESIA не пізніше грудня 2018 року. 
 

11.2.2.2. Обсяг робіт 
 
Наступний розділ заснований на наступному: 
 

• Відвідування об'єкта проведено UPR; 
• Пошукові запити, що проводяться UPR щодо базової лінії ділянки, його околиць і 
потенційного впливу запропонованого проекту; а також 

• Детальна оцінка значних ландшафтних і візуальних впливів, що виникають в 
результаті будівництва, експлуатації і виведення з експлуатації запропонованого 
проекту. 

 
11.2.2.3. Територіальне охоплення 

 
На початкових етапах оцінки просторове охоплення визначалося на відстані радіусу 40 км 
від місця розташування турбіни. Радіус до 30 км для розрахунку зони теоретичної 
видимості ("ZTV") вважається придатним для турбін висотою від 131 м до 150 м згідно з 
Шотландським фондом природної спадщини "Візуальна презентація вітрових 
електростанцій" (2017). На основі цієї відстані був розрахований згенерований 
комп'ютером ZTV для схеми з використанням програмного забезпечення GIS. Це 
дозволило визначити потенційну видимість висоти осі вітрової турбіни (131 м) і висоти 
лопаті турбіни (199,5 м) і уточнити просторове охоплення оцінки. 
 
Теоретичне просторове охоплення, розраховане в ході камеральної обробки, було 
випробувано і уточнено в ході відвідування об'єкта з метою виявлення областей і 
рецепторів, які потенційно можуть піддатися впливу. Відвідування об'єкта важливо, 
зважаючи на те, що розрахунки ZTV не враховують такі ландшафтні особливості, як 
будівлі або рослинність; ці елементи можуть істотно знизити ступінь впливу на види 
вітряної електростанції. 
 

11.2.2.4. Сприйняття вітрових турбін 
 
Рисунок 81 Відстань сприйняття вітрових турбін 

Відстань від глядача до турбіни Сприйняття 
До 2 км Ймовірно, буде помітною особливістю 
2-5 км Відносно помітний 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

264 

5-15 км Тільки помітний в умовах ясної видимості-
виглядає як частина більш широкого 
ландшафту 

15-30 км Видно тільки при дуже чіткій видимості-
другорядний елемент ландшафту 

 
 

11.2.2.5. Ландшафтні ефекти під час будівництва (короткострокові) 
 
На етапі будівництва очікується, що будівельні роботи призведуть до несприятливих змін 
локалізованої зони земельного покриву, враховуючи, що ділянки деревної та чагарникової 
рослинності будуть розумно очищені для створення нових точок доступу до ділянки і 
внутрішніх під'їзних доріг, що з'єднують турбіни. Рослинність також буде розчищена для 
установки бетонного об'єкту і земляних робіт для підземних кабельних робіт і 
фундаментів турбін. Отже, на об'єкті будуть відчуватися незначні негативні наслідки 
протягом цього періоду.  
 

11.2.2.6. Ландшафтні ефекти на ландшафтний характер 
 
Запропонована розробка призведе до значної зміни ландшафтного характеру ділянки в 
процесі будівництва у зв'язку з посиленням урбанізації ландшафту, пов'язаної з 
будівельною діяльністю (тобто, рухом кранів). Незважаючи на те, що існуючий ландшафт 
є сільським, він майже на 100% антропогенний, а не природний. Таким чином, проект 
стане додатковим елементом ландшафтного характеру, а залишковий вплив оцінюється як 
низький несприятливий.  
 

11.2.2.7. Ландшафтний вплив на землекористування 
 
Очікується, що будівельні роботи можуть призвести до незначного збільшення 
автомобільного руху, особливо на внутрішніх під'їзних дорогах і прилеглих територіях та 
смугах руху. Збільшення обсягу перевезень призведе до несприятливих змін у 
землекористуванні ділянки з урахуванням сільськогосподарського характеру ландшафту. 
Однак, ці ефекти будуть ізольовані і утримувані. Шляхом здійснення належних планів 
управління можна уникнути більшості наслідків. Таким чином, вплив на використання 
ландшафту оцінюється як незначний несприятливий. 
 

11.2.2.8. Ландшафтний вплив на позначені ділянки 
 
Східна межа запропонованої забудови примикає до гирла Дністра і дельти Дністра IBA, 
однак, запропонована забудова міститься на відстані не менше 1,45 км від позначеного 
ландшафту. Навіть незважаючи на те, що проект не призведе до безпосереднього 
фізичного впливу на цю область, вплив проекту на цей параметр все ще розглядається. 
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Враховуючи рослинний покрив, не очікується, що наявність будівельної діяльності 
безпосередньо вплине на зазначені ділянки. Тому вплив оцінюється як низький. 
 

11.2.3. Дорожній рух і транспортування 
 

11.2.3.1. Введення 
 
Найбільший потенціал впливу на рух і транспортування, ймовірно, буде мати місце на 
етапі будівництва. На етапі будівництва буде задіяно велику кількість транспортних 
засобів з повільними, довгими і потенційно широкозахватними транспортними засобами, 
що перевозять компоненти турбін. Транспортний маршрут, який оцінюється, відповідно 
до Розділу 10.4.4, почнеться в порту Білгород-Дністровський і буде проходити по головній 
дорозі Е-70 і вдосконаленою дорогою загального користування, що з'єднує маршрут Е72 в 
районі села Молога / Нове. 
 
Крім того, буде потрібна велика кількість транспортних засобів для доставки агрегатів на 
майданчик для створення тимчасових та постійних гравійних доріг і створення 
відповідних фундаментів для вітрових турбін. Для створення відповідних фундаментів 
також буде потрібно транспортування на місце металевих укріплень. Компоненти вітрової 
турбіни і наповнювача та арматури представляють більшу частину вимог до 
транспортування на об'єкт під час будівництва. В даний час розміри фундаментів для 
вітрових турбін є невідомими, і, отже, немає відомостей про обсяг засипних матеріалів та 
транспортних переміщень для засипних матеріалів. Отже, в даний момент невідомо, якою 
мірою необхідно буде проводити земляні роботи для фундаментів і якою мірою 
транспортувати  витягнутий ґрунт. Крім того, існуватимуть і інші випадкові транспортні 
вимоги, які можуть призвести до короткострокових наслідків, таких, як транспортування 
великих кранів з і на будівельний майданчик, а також транспортування модульних 
конструкцій, таких, як кабіни та санітарні вимоги для підтримки на місці офісних/ 
внутрішніх потреб персоналу. Зверніть увагу, що на території об'єкту  не передбачені 
житлові блоки. 
 
Тому, пов'язані з транспортним маршрутом, існують потенційні наслідки, які вимагають 
управління та пом'якшення, пов'язаних з гаванню, основними і місцевими дорожніми 
мережами і всередині самої проектної території. 
 

11.2.3.2. Вплив на гавань 
 
 
Ми не очікуємо, що наявність мобільних кранів порушить нормальну роботу, а наявність 
складських приміщень забезпечить мінімальне порушення нормальної діяльності гавані. В 
даний час малоймовірно, що у гавані знадобляться днопоглиблювальні роботи для 
досягнення необхідної глибини води для суден/барж, але вони все ж таки можуть 
знадобитися. У випадку необхідності проведення днопоглиблювальних робіт, вплив на 
гавань підлягає ретельному перегляду. При належному управлінні діяльністю порту ми не 
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прогнозуємо значного негативного впливу на діяльність порту, тому ми класифікували 
залишковий вплив як незначний. 
 

11.2.3.3. Вплив на основну дорожню мережу 
 
Вплив на основну дорожню мережу, ймовірно, буде мінімальним. По більшій частині 
вантажівки будуть рухатися повільно і вночі. Тому нарощування і перевантаженість 
основної дорожньої мережі малоймовірні. При належному впровадженні систем 
управління залишковий вплив є низьким, але в деяких випадках може зрости до 
помірного, у випадку недотримання планів управління. 
 
 

11.2.3.4. Вплив на місцеві дороги 
 
Очікується, що вплив на місцеві дороги буде мінімальним і низьким. Місцева дорога, 
сполученням з села Бикози в Мологу, буде модернізована і поліпшена, забезпечуючи 
сельчанам більш легкі умови для пересування. Транспортування буде здійснюватися не в 
години пік, а коли це можливо, і здебільшого вночі. При належному впровадженні систем 
управління залишковий вплив буде низьким, але в деяких випадках може зрости до 
помірного, у випадку недотримання планів управління. 
 

11.2.3.5. Вплив в межах проектної території 
 
Вплив на проектну територію буде, в основному, пов'язаний із запобіганням доступу до 
сільськогосподарських ділянок. Ділянка проекту складається з невеликих 
сільськогосподарських ділянок, пересічених ґрунтовими дорогами. Зокрема, на етапі 
будівництва може спостерігатися незначний вплив, якщо доступ до ділянок буде 
ускладнений будівельними машинами і технікою. Малоймовірно, що можна повністю 
запобігти порушення, однак розвиток відповідних місць для проїзду і ефективне 
управління для усунення блокування внутрішніх під'їзних шляхів зменшить потенційний 
вплив. Залишковий вплив, ймовірно, буде низьким в цілому, але в деяких випадках може 
зрости до помірного. UPR буде підтримувати постійний і прозорий діалог з місцевими 
громадами для забезпечення того, що інформація про плани і терміни будівництва була 
відома, а також для забезпечення розуміння і врахування потреб місцевих жителів. У 
випадках, коли будівництво викликає перебої, компенсація повинна надаватися 
відповідним чином.  
 

11.2.3.6. Висновок 
 
Ми не очікуємо будь-якого негативного впливу на роботу гавані; якщо виникне 
необхідність в днопоглиблювальних роботах, вплив буде відповідним чином 
перерахований. Не очікується, що рух на етапі будівництва матиме значний вплив на 
основні або місцеві дороги, враховуючи, що рух у час пік буде виключений, і вантажівки 
будуть рухатися, здебільшого, повільно в нічний час. В цілому, очікується, що рівень 
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збоїв не буде значним, якщо він буде належним чином регулюватися; отже, очікуваний 
залишковий вплив оцінюється як низький, який потенційно підвищується до помірного, 
якщо відповідні плани управління не виконуються або ігноруються.  
 

11.2.4. Шум 
 

11.2.4.1. Будівельні роботи  
 
Міжнародним еталоном рівня шуму, що часто цитується під час будівництва, є 
Британський стандарт BS5228 (British Standard, 2009). Цей посібник призначений для 
довгострокових і великомасштабних будівельних проектів, шум від денного будівництва 
не є значним, якщо він нижче 55 дБА Leq. Для невеликих проектів, будівельний шум 
оцінюється як незначний, якщо він не перевищує 65 дБА Leq. 
 
Існуючі основні денні рівні навколишнього шуму перевищують 45 дБА поблизу проектної 
зони; отже, будівельні роботи на рівні 55 дБА Leq. навряд чи будуть чутні в найближчих 
чутливих до шуму місцях.   
 

11.2.4.2. Дорожній рух, пов'язаний з будівництвом 
 
Фундаменти, які підтримуватимуть кожну з турбін, будуть побудовані зі сталевого 
залізобетону. Кожен з фундаментів розрахований для близько 700 м3 бетону. Це значна 
кількість бетону, і було б недоцільно транспортувати готовий бетон з Білгорода-
Дністровського району або за його межами на проектний майданчик (зважаючи на час 
транспортування і кількість транспортних засобів, які будуть потрібні). Тому бетон буде 
підготовлений на місці, використовуючи установку дозування  компонентів бетонної 
суміші. Цей завод залізобетонних виробів буде забезпечений і буде експлуатуватися 
цивільним підрядником, який буде виконувати будівництво фундаменту. Такий цивільний 
підрядник буде обраний у грудні 2018 року. 
 
Установка для дозування компонентів бетонної суміші стане координаційним центром для 
доставки заповнювачів та цементу, а також переміщенню автобетонозмішувачів з заводу 
на турбінні бази. Підготовлений бетон буде транспортований до засновників турбіни, 
використовуючи вантажівки з обертаючим змішувачем. Кожна з цих вантажівок має 
приблизну ємність від 8 до 9 м3. Це означає, що для завершення кожного фундаменту 
потрібно близько ста завантажень. Для вантажівок будуть використовувати внутрішні 
дороги для того, щоб дістатися фундаментів турбін.  
 
Властивості в межах декількох метрів від дороги зі збільшеними транспортними потоками 
можуть також бути пов'язані зі збільшенням земної вібрації, особливо від важких 
транспортних засобів у разі присутності нерівностей в дорожньому покритті. 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

268 

 
11.2.5. Соціально-економічний вплив 

 
У наступному розділі описані соціально-економічні наслідки, пов'язані з будівельними 
роботами за проектом, які згруповані за такими розділами: 
 
• Вплив на землекористування 
• Можливості працевлаштування та закупівель 
• Вплив на життєдіяльність 
• Вплив на здоров'я і безпеку населення 
• Вплив на інфраструктуру 
 
Значення соціально-економічних впливів було визначено на основі обліку їх 
спрямованості (позитивної, негативної, змішаної або нейтральною), величини (незначної, 
низької, середньої, високої), географічної протяжності (індивідуальної, місцевої, 
регіональної, національної, міжкордонної) і тривалості (короткострокової, 
середньострокової, довгострокової). 
 

11.2.5.1. Вплив на землекористування 
 
Сільське господарство є домінуючим землекористуванням в Білгород-Дністровському 
районі, а безпосередня проектна територія характеризується дощовими пахотними 
угіддями, виноградними плантаціями і переривчастими польовими захисними 
лісосмугами. Загальна площа сільськогосподарських угідь в районі становить 132 740 га, в 
тому числі: 118 474 га орних земель, 4 373 га сіножатей і 313 га пасовищ. Загальна площа 
землі, яка буде зайнята під час будівництва, становить близько 11,875 га, велика частина 
яких становить сільськогосподарські землі.  
 
Будівництво, як очікується, триватиме 18-24 місяців, однак середня ділянка землі, 
необхідна для будівництва веж WTG або OHL, буде недоступна для сільського 
господарства протягом 2-3 місяців. Це означає, що будуть порушені або посіви одного 
сезону, або не будуть порушені посіви (в залежності від сезону, в якому ведеться 
будівництво на конкретній ділянці). 
 
Загальна площа землі, яка буде недоступна протягом короткого періоду будівництва, 
складає лише невелику частину сільськогосподарських угідь в цьому районі. Цей вплив 
оцінюється як незначний. 
 
 

11.2.5.2. Можливості працевлаштування та закупівель 
 
Пряма зайнятість 
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Робоча сила, необхідна на етапі будівництва Проекту, буде забезпечуватися на місцевому 
та міжнародному рівнях через будівельні фірми посередників.  
 
Під час будівництва потрібно приблизно 10-20 будівельників. 
 
 
Непряма зайнятість 
 
Створення можливостей для непрямої зайнятості пов'язано з наступними чинниками: 
 

• ланцюжки поставок проекту (товари та послуги) 
• витрати співробітників проекту в місцевих спільнотах 

 
Компоненти турбіни будуть імпортовані і доставлені на місце через порт Білгород-
Дністровський. Досить імовірно, що матеріали, необхідні для громадських робіт (цемент, 
глина), а також матеріали, необхідні для поліпшення інфраструктури (тобто для 
модернізації внутрішніх під'їзних шляхів), будуть закуповуватися на місцевому рівні. Ці 
матеріали будуть закуплені обраною будівельною компанією. 
 
 
Очікування, пов'язані із зайнятістю місцевого населення 
 
Розробка і здійснення проектів в слаборозвинених районах в деяких випадках може 
призводити до зростання очікувань місцевого населення щодо можливостей 
працевлаштування. В ході етапу оцінки ESIA зроблено висновок про те, що в місцевих 
громадах зростає очікування того, що реалізація цього проекту призведе до створення 
широких можливостей для працевлаштування. 
 
Цей вплив оцінюється як низький незначний. 
 

11.2.5.3. Вплив на життєдіяльність 
 
У зв'язку з придбанням землі UPR недобровільне переселення (можливо, приводить до 
економічного переміщення) може мати місце в ході будівництва для наступних категорій 
людей: 
 

- Люди, які використовують земельні ділянки, які були або будуть придбані для 
проекту, але не є власниками землі, і чиї врожаї можуть бути порушені 
будівництвом. 

- Люди, які використовують земельні ділянки, які перетинаються під час 
транспортування та встановлення WTG або іншої землі  

 
UPR компенсує всі втрати врожаю та збитки відповідно до законодавства України. Крім 
того, здійснення плану регулювання дорожнього руху та відновлення всіх порушених 
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земель мають сприяти пом'якшенню наслідків для джерел засобів до існування. Цей вплив 
оцінюється як низький або помірний, оскільки важко передбачити кількість людей, які 
відчують на собі вплив на момент публікації.  
 

11.2.5.4. Вплив на здоров'я і безпеку населення 
 
Вплив і заходи по пом'якшенню наслідків, пов'язаних зі здоров'ям населення, безпекою та 
охороною праці, а також гігієною та безпекою праці, розглядаються у всіх інших розділах 
документа, в той час як в цьому розділі основна увага приділяється впливу, пов'язаному з 
припливом робочої сили і збільшенням обсягу руху транспортних засобів великої 
вантажопідйомності. 
 
Створення можливостей для тимчасової зайнятості в будівництві іноді пов'язано з 
підвищенням вразливості і сприйнятливості місцевих громад до різних соціальних 
патологій, таких, як зростання злочинності, алкоголізм та інше. Проект відносно 
невеликий, близько 80 осіб будуть працевлаштовані в місцевих громадах в якості 
некваліфікованої робочої сили або на посади водіїв, співробітників служб безпеки та інші. 
Присутність робітників неминуче призведе до деяких порушень на проектній території, 
проте вони, як очікується, будуть незначними, і відповідно вплив на місцеві громади щодо 
соціальних патологій оцінюється як низький несприятливий. Однак окремі інциденти 
можуть призвести до напруженості у відносинах між місцевими громадами та UPR. 
 
Транспортування і збільшення обсягу перевезень можуть привести до збільшення числа 
нещасних випадків для місцевого населення, а також до зниження якості життя. 
 

11.2.5.5. Вплив на інфраструктуру 
 
Будівництво проекту вимагатиме використання доріг та внутрішніх під'їзних шляхів через 
сільськогосподарські поля. У Розділі 10.4.4 пояснюються дорожні вимоги до перевезення 
будівельних матеріалів та обладнання. Передбачається два впливи на дороги, які 
описуються нижче. 
 
Модернізація і розширення внутрішніх під'їзних шляхів до початку будівництва піде на 
користь місцевим фермерам, оскільки це призведе до поліпшення доступу до 
сільськогосподарських ділянок. Цей вплив оцінюється як низький незначний. З іншого 
боку, можливі також пошкодження дорожніх покриттів при перевезенні важкої техніки, 
що призводить до пошкодження автотранспортних засобів, дорожньо-транспортних 
пригод і збільшення витрат органів місцевого самоврядування. UPR планує провести 
необхідну підготовку доріг для перевезення важких вантажів до початку будівництва, і 
тому цей вплив було оцінено як низький незначний. Однак, якщо дороги, що 
використовуються під час будівництва, не будуть відновлені, це може призвести до 
напруженості між UPR та місцевими громадами. 
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Проект навряд чи буде пред'являти які-небудь додаткові вимоги до місцевої 
інфраструктури під час будівництва, оскільки на об'єкті відсутні підключення до 
комунальної інфраструктури. Вода буде подаватися з резервуарів або, можливо, колодязя 
ґрунтових вод, електрика буде подаватися через генератор, а санітарні контейнери будуть 
встановлені на об'єкті. 
 

11.2.6. Здоров'я, безпека і суспільне занепокоєння 
 
Будівництво вітроелектростанції та пов'язаних з нею ліній електропередачі, як і всі великі 
промислові та інфраструктурні будівельні проекти, несе в собі кілька ключових ризиків 
для здоров'я та безпеки працівників, зайнятих у проекті, а також представників 
громадськості, які мають доступ до об'єкту. Нижче представлені ключові питання, які 
необхідно розглянути у зв'язку із запропонованим проектом: 
 

• робота на висоті і в обмеженому просторі; 
• робота з великомасштабними конструкціями та установка; 
• транспорт; 
• питання, пов'язані з несанкціонованим доступом та вандалізмом; 
• небезпеки земляних робіт; 
• потенціал для ураження електричним струмом; 
• використання небезпечних речовин 

  
З питань, описаних вище, три питання безпосередньо пов'язані з травмами і смертю у 
зв'язку з пропонованим будівельним проектом: 
 

• Падіння з висоти 
• Ураження електричним струмом 
• Транспортування 

 
 

11.2.7. Інші наслідки будівництва 
 

11.2.7.1. Якість земель та ґрунтових вод 
 
Будівництво вітроелектростанції, включаючи лінії електропередачі, підстанції та інші 
споруди, як очікується, не вплине на геологічні або геоморфологічні аспекти. Забруднення 
ґрунтів мастилом на вітрових підстанціях, малоймовірно, враховуючи, що для 
маслонаповненого обладнання передбачені масловідводи. 
 
Проте в результаті аварії будівельні роботи можуть призвести до викиду забруднюючих 
речовин в ґрунт (верхній шар ґрунту, надра і природні шари) та ґрунтові води. Потенційні 
джерела забруднення включають в себе: 
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• випадковий витік палива, масел, хімічних речовин, небезпечних матеріалів та ін, в 
землю, особливо в зоні укладання конструкції, під час доставки, зберігання, 
регулювання та використання, наприклад, заправка паливом, технічне 
обслуговування, та ін. з подальшим вилуговуванням в ґрунтові води; 

• аварійний викид рідких відходів при зберіганні, обігу і видаленні з подальшим 
вилуговуванням в ґрунтові води; 

• аварійне скидання санітарних стічних вод в ґрунт та ґрунтові води з побутових 
об'єктів працівників; та 

• скидання забруднюючих речовин у воду, що використовується для обладнання і 
транспортних засобів, а також в ґрунт і подальшого вилуговування в ґрунтові води. 
 

Будуть вжиті заходи для зниження ризику, створюваного потенційними джерелами 
забруднювачів, перерахованих вище. Будуть реалізовані всі можливі кроки для 
запобігання імпорту матеріалів, які вже забруднені, на об'єкт. 
 
 

11.2.7.2. Поверхневі води та стоки 
 
Під час будівельних робіт не передбачено заздалегідь запланованих прямих викидів в 
поверхневі води або стічні системи. Не було виявлено шляхів, по яких можна було б 
організувати викиди в стічні системи. Однак, будівельні роботи можуть призвести до 
забруднення поверхневих вод в результаті аварій, викликаних наступними чинниками: 
 

• Мулисті і забруднені води внаслідок водовідливу з котловану; 
• Мулисті і забруднені води з відкритих ґрунтів, запасів землі і брудних доріг; 
• Мулиста вода з транспортного засобу / зона промивки установки; 
• Витік або випадковий розлив палива, масел, хімікатів та інше, особливо на 
будівельному майданчику; 

• Промивка обладнання для змішування бетону; та 
• Санітарно-технічні стічні води з побутових приміщень працівників. 

 
Ділянки землі піддаються впливу і порушуються під час будівництва. Це підвищує 
ймовірність ерозії ґрунту і потенційно може привести до збільшення осадового 
навантаження вод, що залишають будівельний майданчик. Об'єкт є відносно рівним, і 
тому ймовірність того, що вода, що тече по об'єкту, викличе значну ерозію ґрунту, 
невелика. Для запобігання впливу стоку при підготовці землі і будівництві передбачені 
наступні заходи: (a) поверхня розкопок повинна бути якомога меншою, щоб уникнути 
впливу природних умов на відкриті поверхні, (b) збір поверхневого стоку буде 
здійснюватися через тимчасові дренажні канавки і осаджувальні ставки, щоб уникнути їх 
прямого скидання на природний рецептор, що особливо важливо в сезон дощів. 
 
Згідно з інженерно-геологічними вишукуваннями проектної ділянки (що проводилися 
польовим підрозділом ТОВ "ДЕСНО" в січні-лютому 2018 року), необхідно 
передбачити регулювання стоку поверхневих вод і приділити особливу увагу монтажу 
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системи каналізації та водопостачання з метою запобігання прояву властивостей.  
 
На будівельному майданчику будуть вжиті відповідні заходи для зниження ризику витоку 
потенційно забруднюючих матеріалів. Зокрема, такі забруднюючі матеріали, як мастила, 
паливо і хімічні речовини, будуть зберігатися в спеціальних сховищах у комплекті з 
захистом від розливу і робочими процедурами, які забезпечують правильне поводження з 
цими матеріалами. Крім того, будь-які небезпечні матеріали будуть зберігатися в 
приміщеннях з вторинною ізоляцією. 
 

11.2.7.3. Археологічна та культурна спадщина 
 
Не очікується, що етап будівництва проекту вплине на археологічну або культурну 
спадщину. При установці вітряних турбін були розглянуті і враховані всі відомі 
археологічні та культурні об'єкти і райони.  
 
Хоча це малоймовірно, можливо, що етап будівництва може вплинути на культурну 
спадщину; головним чином, в результаті зустрічі з недавно виявленим археологічним 
артефактом, виявленим під час будівництва.  З метою мінімізації впливу проекту на 
археологічні об'єкти, UPR будуть суворо дотримуватися вимог і положень законодавства 
України (зокрема, частини першої Статті 37 Закону України "Про охорону культурної 
спадщини").  
 

11.2.7.4. Водопостачання  
 
Єдиним значним використанням води при будівництві буде установка дозування цементу. 
Для цього блоку передбачено власне водопостачання. Вода повинна бути хорошої якості, 
її подача здійснюється з резервуарів або підземних вод. 
 
 

11.2.7.5. Атмосферні викиди  
 
Будівельні роботи можуть вплинути на якість повітря головним чином через пил, що 
утворюється при завершенні наземних робіт та будівництва. Крім того, будівельні 
установки та транспортні засоби можуть впливати на якість повітря в результаті викидів 
вихлопних газів. 
 
Повторний підйом пилу через діяльність на місці або вітер може заподіяти перешкоду і 
вплинути на здоров'я людей та на рослинність. Сприятливі умови для утворення пилу - 
суха погода в поєднанні з сильними вітрами. Постійні або серйозні проблеми, швидше за 
все, виникатимуть поблизу джерел пилу, як правило, в межах 100 метрів. Сприйняття 
незручностей є суб'єктивним і дуже змінним, хоча покриття врожаю пилом може 
призвести до зниження врожайності. 
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Існує широкий діапазон засобів боротьби з пилом, які звичайно використовуються на 
будівельних майданчиках. Заходи повинні бути включені в План екологічного управління 
будівництвом (EMP) та мати наступні пункти: 
 

• Водне розпилення доріг, поверхонь перед обробкою та запасів матеріалу для 
зменшення підйому пилу, при необхідності; 

• обшивка транспортних засобів, що перевозять пилобразні порошкові матеріали, 
щоб запобігти видуванню матеріалу з транспортних засобів під час перевезення; 

• забезпечення дотримання обмежень швидкості для транспортних засобів на 
неприбраних поверхнях для зведення до мінімуму пиловловлювання і розсіювання; 
та 

• застосування належних заходів для забезпечення того, щоб транспортні засоби, що 
залишають територію, не призводили до попадання пилу на дороги загального 
користування. 

 
У разі здійснення вищезазначених заходів вплив викидів в атмосферу буде незначним і 
потенційно обмеженим у короткостроковій перспективі у вигляді пилу та / або дизельних і 
нафтових парів. Ми не очікуємо ніяких наслідків для здоров'я в результаті викидів. 
 
 

11.3. Шкідливий вплив на навколишнє середовище 
 

11.3.1. Введення в шкідливий вплив на навколишнє середовище 
 
Ключові теми, детально оцінені для робочого етапу проекту, а саме: 
 

• Екологія та охорона природи  
• Ландшафтно-візуальний 
• Шумовий вплив  
• Соціально-економічний вплив 
• Здоров'я, безпека і суспільне занепокоєння 

 
Інші теми, які не представляють значних потенційних проблем і які розглядаються менш 
детально, представлені нижче: 
 

• Електричні та магнітні поля (EMF) 
• Електромагнітна перешкода 
• Дорожній рух і транспортування 
• Якість земель та ґрунтових вод 
• Поверхневі води та стоки 

 
У наступних розділах дається оцінка потенційного впливу проектної діяльності на етапі 
будівництва. Загальна інформація про вплив, управління і заходи щодо пом'якшення 
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наслідків представлена в Розділі 13. Програма контролю з усіма впливами представлена в 
Розділі 12. 

 
11.3.2. Екологія та охорона природи  

 
11.3.2.1. Оцінка ареалів існування 

 
Об'єкти, що знаходяться під особливою охороною 
 
Було вирішено, що між вітряною електростанцією і гирлом Дністра, яке є частиною 
дельти Дністра і є важливим місцем існування риб, буде встановлений буфер >1,45 км. У 
Розділі 11.3.2.3 була проведена оцінка потенційного впливу на птахів (деякі з яких 
відносяться до кваліфікаційних видів дельти Дністра IBA). 
 
Ареали існування 
 
Під час експлуатації вітроелектростанції буде проводитися технічне обслуговування 
турбін і відповідної інфраструктури, але це буде відбуватися вздовж існуючих внутрішніх 
під'їзних колій і в межах складних районів. 
На етапі експлуатації не очікується ніякого впливу для напівприродних місць існування. 
 
Види (крім кажанів і птахів) 
 
Під час експлуатації вітроелектростанції буде проводитися технічне обслуговування 
турбін і відповідної інфраструктури, але воно буде відбуватися вздовж існуючих 
внутрішніх під'їзних колій і в межах складних районів. 
 
На етапі експлуатації не очікується ніякого впливу для напівприродних місць існування. 
 

11.3.2.2. Кажани 
 
Ризик зіткнення  
 
Таким чином, експлуатаційний вплив вітрових турбін на кажанів обумовлено чотирма 
ключовими факторами: 
 

• Зіткнення з рухомими лопатями турбіни або баротравма, викликані зміною тиску 
повітря поблизу лопаток; 

• Дезорієнтація кажанів в польоті за допомогою ультразвукового випромінювання 
вітрових турбін і можливість втручання в соціальні взаємодії (Rodrigues et al, 2008); 

• Порушення або розрив місцевих внутрішніх маршрутів (тобто бар'єрні ефекти). 
 
Інших наслідків для кажанів не прогнозується. Проведення робіт з технічного 
обслуговування вдень, по всій видимості, здійснюватиметься тільки з використанням 
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встановлених внутрішніх під'їзних доріг і не потребує будь-яких додаткових земельних 
ділянок. Технічне обслуговування навряд чи надасть який-небудь помітний вплив на 
місцеву популяцію кажанів і надалі не розглядається. 
 

11.3.2.3. Птахи 
 
 
Порушення і втрата середовища існування 
 
Вплив на міграцію птахів не очікується. При низькій щільності гніздування птахів істотної 
втрати гніздової звички не очікується. Будь-яка втрата місць існування буде 
нерівномірною, в результаті чого в межах проектної зони залишиться достатньо місця для 
гніздування. 
 
Кількість охоронюваних видів, які зустрічаються на проектній території, була вкрай 
низькою, і вплив на них оцінюється як низький. Інші види, які зустрічались, були 
болотними птахами, які були зареєстровані за межами проектної зони у водах лиману та 
прилеглої території. З урахуванням того, що відстань від проекту до узбережжя гирла 
Дністра становить > 1,45 км (і > 1,7 км до вод гирла), здійснення проекту, як очікується, 
не вплине на птахів в межах ареалу існування IBA або птахів, що мігрують над гирлом і 
його узбережжям.   
 
Зіткнення (смертність) 
 
На основі досліджень, проведених восени 2017 року, ризик зіткнення був оцінений від 
низького до середнього. З урахуванням низької чисельності птахів, присутніх на об'єкті в 
зимовий період, негативний вплив та ризик зіткнень прогнозуються на дуже низькому 
рівні. Крім того, в ході досліджень весною 2018  і гніздування (літо) 2018 був також 
зроблений висновок про те, що ризик зіткнення був дуже низьким.  
 

11.3.3.  Ландшафтно-візуальний 
 

11.3.3.1. Введення 
 
В цьому розділі розглядаються характер і значення сприйманих змін ландшафтного 
характеру і візуальних зручностей, які могли б виникнути в результаті схеми під час 
роботи вітроелектростанції. Значимість пропозицій в області розвитку буде залежати від 
поєднання факторів землекористування і топографічних факторів в залежності від 
положення фоторецепторів і їх чутливості. Чутливість фоторецепторів є важливим 
питанням при оцінці значення впливу. Ця чутливість заснована на типі рецептора, а також 
на особливому характері вида. Наприклад, вважається, що житлові об'єкти мають високу 
чутливість. 
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11.3.3.2. Ландшафтні ефекти під час експлуатації 
 
Вплив на рослинність і ґрунтово-рослинний покрив 
 
Об'єкт складається з великих сільськогосподарських полів з відкритими, невизначеними 
межами, і тому пропозиції не призведуть до втрати будь-яких значних ландшафтних 
особливостей рослинності або особливої цінності для її вкладу в більш широкий 
ландшафт. Очікується, що після завершення будівництва внутрішні під'їзні шляхи і слід 
турбін, а також опори для електропостачання будуть займати обмежену площу загальної 
протяжності ділянки, що у поєднанні з відновленням будівельних площ в основному 
поверне ділянку до його поточного стану ґрунтово-рослинного покриву. Тому вважається, 
що вплив на рослинність і ґрунтово-рослинний покрив протягом усього етапу 
експлуатації, як очікується, не зміниться по мірі відновлення ґрунтово-рослинного 
покриву. 
 
Вплив на ландшафтний характер 
 
Розміщення та експлуатація вітрової електростанції в ландшафті може привести до 
негативної зміни ландшафтного характеру ділянки і його найближчих околиць.  Це 
пов'язано з впровадженням високих промислових споруд в сільськогосподарській 
обстановці і з переважно низьким і відкритим ландшафтом. Слід зазначити, що існуючий 
об'єкт і прилегла до нього територія містять ряд інших висотних елементів, таких як лінії 
електропередач і телефонні стовпи. 
 
Більш того, турбіни привнесуть в ландшафт додаткові сучасні домінуючі елементи, які 
будуть контрастувати з характером елементів сільського ландшафту. Тому турбіни 
стануть додатковою особливістю і характеристикою ландшафту в межах локальної 
області. В результаті зміни на об'єкті будуть в основному призводити до незначного або 
помірного несприятливого впливу на ландшафтний характер на початку експлуатації. 
 
Вплив на землекористування 
 
В рамках проекту буде введено 26 вітряних електростанцій, для яких знадобиться 
постійне використання приблизно 11,875 га землі (перепрофільованої для використання 
енергії). Очікується, що в ході експлуатації будуть продовжені поточні 
сільськогосподарські угіддя на решті частини ділянки. Вважається, що в цілому не 
відбудеться ніяких шкідливих змін в землекористуванні ділянки. Не очікується також, що 
це позначиться на шляхах доступу та іншій відповідній інфраструктурі. Таким чином, 
негативні наслідки для землекористування на всіх етапах експлуатації, як очікується, 
будуть незначними, а несприятливі-низькими. 
 
Вплив на позначені райони 
 
Ділянка розташована поблизу дельти Дністра IBA та Дністровського лиману Рамсар; 
однак запропонована розробка буде міститися на відстані не менше 1,45 км від 
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позначеного ландшафту. Хоча представлені пропозиції не призведуть до безпосереднього 
фізичного впливу на цей позначений район, запропонована ділянка повинна розглядатися 
в якості фактора, що сприяє створенню ландшафтної охоронної зони. 
 
Ландшафтний характер території, що охороняється, визначається переважною мірою 
спокоєм і мальовничою місцевістю. Ці якості вважаються важливими для залучення 
туристів, сезонних відвідувачів і жителів району. Проте через відмінності в топографії, 
переважає густа деревна рослинність в прибережному середовищі існування поблизу 
узбережжя лиману та враховуючи відносну віддаленість і обмежену доступність 
позначеної області по відношенню до більш широкого ландшафту, тільки обмежена 
кількість турбін буде видна чи частково видна з обмеженої кількості місць розташування 
дельти Дністра і лиманів. Таким чином, ландшафтний вплив на позначену ділянку, по всій 
видимості, буде незначним і не зазнає ніяких змін на етапі експлуатації забудови.  
 

11.3.3.3. Потенційний візуальний вплив 
 
Візуальні впливи будуть забезпечуватися на етапі експлуатації, включаючи експлуатацію 
будівельної установки і рух транспорту, монтаж об'єкта та етапи експлуатації. 
 
Значимість пропозицій в області розвитку буде залежати від поєднання факторів 
землекористування і топографічних факторів в залежності від положення фоторецепторів і 
їх чутливості. 
 
Чутливість фоторецепторів є важливим питанням при оцінці значення впливу. Ця 
чутливість заснована на типі рецептора, а також на особливому характері вида. 
Наприклад, вважається, що житлові об'єкти мають високу чутливість. 
 
Додаткові фактори, які слід враховувати під час класифікації чутливості фоторецепторів, 
включають наступні: 
 

• Період дії для перегляду; 
• Ступінь дії на вид; 
• Функції рецептора, і 
• Природа виду. 

 
В даний час проводиться оцінка візуального впливу, яка потенційно може бути створена 
внаслідок проекту з точки зору ряду ключових факторів. Відповідні точки зору готуються 
і будуть опубліковані в якості додатку до цього ESIA не пізніше грудня 2018 року. 
 

11.3.3.4. Тіньове мерехтіння 
 
Мерехтіння тіні спричиняється у тому місті, де світло від сонця проходить через лопаті 
турбіни, що рухається. Це може стати проблемою для тих людей, які живуть поруч, або 
мають певну направленість на вітрову електростанцію. 
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Вважається, що мерехтіння тіні не буде значною проблемою для об'єкту, враховуючи, що 
турбіни не розташовані в безпосередній близькості від будь-яких житлових комплексів.  
 
UPR використовувала програмне забезпечення моделювання для визначення зон 
потенційного тіньового мерехтіння при розміщенні проекту. Відстань Проекту від 
найближчого житлового об'єкта становить понад 800 м.  

 
11.3.4. Шумовий вплив  

 
11.3.4.1. Підхід 

 
Для оцінки впливу шуму від роботи вітроелектростанції були розраховані і зіставлені 
рівні шуму від роботи вітроелектростанції з дозволеними рівнями шуму, описаними в 
Розділі 7.2.2. 
 

11.3.4.2. Розрахунки шуму 
 
Моделювання шуму проведено відповідно до міжнародного стандарту ISO 9613-2. 
Акустика-загасання звуку при поширенні на відкритому повітрі. Відповідно до ISO 9613-
2, було визначено рівень шуму джерела на рівні 8м/с на 10м висоті.  
 
Розрахунки буди проведені відповідно до трирічних вимірів вітру зі 100-метрової 
метеобашні, розташованої в 40 км на південний схід від проектного майданчика. Дані на 
місці були зіставлені в довгостроковій перспективі. Було розглянуто двадцять шість (26) 
місць з використанням турбін General Electric GE 137 потужністю 3,83 МВт з загальною 
висотою осі вітрової турбіни 131,4 м. 
 
 

11.3.4.3. Оцінка впливу шуму 
 
Карти контурів поширення шуму для турбіни GE137-3.8 (106 дБА) приведені нижче. На 
карті шуму видно, що рівні шуму перебувають у межах, встановлених для житлових 
районів IFC для навколишнього середовища, охорони здоров'я і безпеки для 
вітроенергетики (2007 рік) 55 дБА (денний час) і 45 дБА (нічний час) (Див. Обговорення 
керівних принципів шуму IFC в Розділі 7.2.2). 
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Рисунок 82 Карта шуму запропонованої компоновки турбіни GE137-3.8

 

Шум, дБ(А) 

Шум, дБ(А) 
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Рисунок 83 Карта шуму, накладена на карту Google Earth 

 

 
11.3.5. Соціально-економічний вплив 

 
У наступному розділі описаний соціально-економічний вплив, пов'язаний з будівельними 
роботами за проектом, які згруповані за такими розділами: 
 

• Вплив на землекористування 
• Можливості працевлаштування та закупівель 
• Вплив на життєдіяльність 
• Отримання доходів для місцевого самоврядування / спільноти 
• Вплив на інфраструктуру 

Шум, дБ(А) 

Шум, дБ(А) 
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У Розділах 11.3.6 та 12.2.7 розглядаються наслідки та заходи щодо пом'якшення наслідків, 
пов'язані зі здоров'ям, безпекою та громадськими незручностями. 
 
Значення соціально-економічних впливів було визначено на основі обліку їх 
спрямованості (позитивної, негативної, змішаної або нейтральної), величини (незначної, 
низької, середньої, високої), географічної протяжності (індивідуальної, місцевої, 
регіональної, національної, міжкордонної) і тривалості (короткострокової, 
середньострокові, довгострокової). 
 

11.3.5.1. Вплив на землекористування 
 
Близько 5,64 га землі, раніше зайнятих під будівництво, знову стануть доступними для 
сільського господарства. Тільки близько 11,875 га залишаться недоступними для 
експлуатації вітроелектростанції і будуть віднесені до енергетичних земель. Компенсація 
за втрачену землю, що перебуває у приватній власності, надається на основі угоди 
сервітута. Цей вплив оцінюється як низький незначний. 
 
Частина землі, яка постійно використовується для WTG, може зазнавати деяких обмежень 
на використання для безпечної роботи вітроелектростанції. Очікується, що це вплине на 
дуже невелику кількість землі, і вплив оцінюється як низький несприятливий. 
 

11.3.5.2. Можливості працевлаштування та закупівель 
 
Пряма зайнятість 
 
Очікується, що термін реалізації проекту складе не менше 25 років, і за цей час потрібно 
невелика робоча сила. За оцінками UPR, в ході операцій буде задіяно до 20 осіб (кілька 
місцевих і міжнародних, але в основному національних). Завдяки цьому буде забезпечена 
довгострокова стабільність для штатних співробітників і значний вплив на їхнє життя. 
Однак у місцевих громадах і в ще більшій мірі на національному рівні ця цифра є дуже 
низькою, і її вплив оцінюється як низький сприятливий. 
 
Непряма зайнятість 
 
Непряма зайнятість може виникати в результаті збільшення витрат осіб, зайнятих у UPR, 
однак, оскільки це число є настільки низьким, воно також оцінюється як незначний 
позитивний вплив. Закупівля місцевих товарів і послуг також, ймовірно, буде 
мінімальною, що призведе до незначного впливу на місцеву економіку. 
 

11.3.5.3. Вплив на життєдіяльність 
 
На етапі експлуатації недобровільне переселення, яке може призвести до економічного 
переміщення, може мати місце для осіб, що використовують земельні ділянки, які можуть 
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бути пересічені в ході ремонту WTG, що може мати вплив на врожай. UPR компенсує всі 
втрати врожаю та збитки відповідно до Закону України " Про " та принципів, викладених 
у рамках відновлення засобів до існування. Тому цей вплив оцінюється як низький 
несприятливий. 
 
 

11.3.5.4. Отримання доходів для місцевого самоврядування / спільноти 
 
Очікується, що в результаті реалізації проекту в Білгород-Дністровському районі і 
місцевих будівлях будуть збільшені доходи за рахунок орендної плати і податків. Ця 
користь оцінюється як помірна сприятлива. 
 
Переваги, описані вище, будуть відчуватися жителями Білгород-Дністровського району, і 
особливо тими, хто знаходиться в межах населених пунктів, де встановлені турбіни. У той 
же час, якщо інші порушені громади не відчують вигод, між деякими громадами та 
проектом може виникнути напруженість. Усвідомлюючи цей факт, UPR надає підтримку 
місцевим громадам в рамках своєї програми Корпоративної соціальної відповідальності і 
уважно стежить за розумінням і управлінням очікуваннями всіх місцевих і регіональних 
зацікавлених сторін. В цілому, очікуваний залишковий вплив є низьким і потенційно може 
зрости до помірного, якщо не  надати необхідну підтримку. Це питання більш детально 
розглядається в плані дій UPR в області навколишнього середовища та соціальної сфери, а 
також в плані залучення зацікавлених сторін і механізма розгляду скарг, які є частиною 
цього пакету розкриття інформації ESIA. 
 
Крім того, в регіоні може спостерігатися зростання туризму в результаті будівництва 
вітряної електростанції. Важко оцінити, чи буде вітряна електростанція сама по собі 
забезпечувати достатній стимул для запуску туризму в цьому районі, тим самим сприяючи 
місцевому економічному розвитку, і тому вплив було оцінено як низький сприятливий, з 
потенціалом зростання до помірного сприятливого. 
 
Присутність UPR в Білгород-Дністровському районі залучає іноземні і внутрішні 
інвестиції в муніципалітет і більш широку область, а також сприяє місцевому 
економічному розвитку. Це призвело до більшої присутності і видимості Білгород-
Дністровського району і призвело до взаємодії муніципалітету з потенційними 
інвесторами. Цей вплив оцінюється як низький сприятливий з потенціалом росту до 
помірного. 
 

11.3.5.5. Вплив на інфраструктуру 
 
UPR доведеться провести регулярне технічне обслуговування модернізованих і 
розширених внутрішніх під'їзних шляхів, необхідних для доступу до WTG для проведення 
ремонту і технічного обслуговування. Це, в свою чергу, надасть низький сприятливий 
вплив на доступ місцевих фермерів до їх земельних ділянок. 
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11.3.6. Здоров'я, безпека і суспільне занепокоєння 

 
У цьому розділі докладно описуються прямі потенційні наслідки для здоров'я та безпеки, 
пов'язані з експлуатацією вітроелектростанції. Такі питання, як вплив електромагнітних 
хвиль на здоров'я людини, розглядаються в Розділі 11.3.7. Експлуатація 
вітроелектростанції та пов'язаних з нею ліній електропередачі,  несе в собі кілька 
ключових ризиків для здоров'я та безпеки працівників, зайнятих у проекті, а також 
представників громадськості. Нижче представлені ключові питання, які необхідно 
розглянути у зв'язку із запропонованим проектом: 
 

• робота на висоті; 
• потенціал для ураження електричним струмом; 
• заморожування та крижаний навіс; 
• зсув або обрив лопатей; 
• колапс турбіни; 
• удар блискавки і пожежа; 
• питання, пов'язані з несанкціонованим доступом та вандалізмом; 

 
Зазначені питання можуть бути згруповані в ті, які можуть в першу чергу представляти 
фізичний ризик для працівників, ті, які несуть фізичний ризик для представників 
громадськості, а також, можливо, для працівників і ті, які можуть стосуватися інших 
зацікавлених сторін. 
 

11.3.6.1. Здоров'я та безпека працівників 
 
З питань, описаних вище, два питання особливо пов'язані з травмами і смертю у зв'язку з 
запропонованим будівельним проектом, а саме: 
 

• робота на висоті; та 
• потенціал для ураження електричним струмом. 

 
11.3.6.2. Здоров'я та безпека працівників 

 
Питання, які можуть вплинути на здоров'я та безпеку населення, але які також можуть 
вплинути на здоров'я і безпеку працівників, пов'язані з наступними чинниками: 
 

• заморожування та крижаний навіс; 
• зсув або обрив лопатей; 
• колапс турбіни; 
• удар блискавки і пожежа; та 
• питання, пов'язані з несанкціонованим доступом та вандалізмом; 
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Заморожування та крижаний навіс  
 
Ризик утворення криги / льоду, що призводить до падіння льоду і потенційної травми, 
вважається низьким з наступних причин: 
 

• Виходячи з кліматологічних даних, ризик утворення льоду буде відносно 
короткочасним. 

• Турбіни будуть оснащені датчиками в рамках їх конструкції для виявлення 
дисбалансів на лопатках турбін, які, серед іншого, будуть вказувати на 
нарощування льоду, що призводить до зупинки турбін і, отже, запобігання падіння 
льоду. 

• В холодні періоди вкрай малоймовірно, що сільськогосподарські поля будуть 
зайняті. 

• Житловий будинок знаходиться приблизно в 0,8 км від найближчої турбіни, і 
падіння льоду на цю відстань є малоймовірним. 

• Працівники, які відвідують майданчик в холодних умовах, будуть знати про 
потенційні небезпеки, пов'язані з льодоутворенням на турбінних конструкціях, і в 
разі потенційного ризику не повинні виконувати ніяких завдань, пов'язаних з 
турбінними конструкціями. 

 
Виходячи з наведеної вище інформації, ми визначили, що потенційний ризик падіння 
льоду з наростів льоду на лопатках турбін, що призводять до травм або пошкоджень, 
вважається незначним. 
 
Ще одним ризиком, пов'язаним з накопиченням льоду, є падіння льоду безпосередньо з 
турбінних конструкцій. Існує ймовірність отримання травм або смерті внаслідок падіння 
льоду, як і у всіх великих конструкціях, де відбулося накопичення снігу / льоду. Якщо 
місцеве населення обізнане про цю потенційну небезпеку, ризик аварії також повинен 
бути незначним. 
 
Зсув або обрив лопатей 
 
Зсув або обрив лопатей є відносно рідкісним явищем, а травма в результаті зсуву або 
обриву лопатей є більш рідкісним явищем. Як і у випадку з крижаним навісом, 
малоймовірно, що люди будуть знаходитися поблизу вітроелектростанції в умовах, які 
можуть призвести до зсуву/обриву лопатей, а відстань від найближчого житлового об'єкта 
зведе до мінімуму будь-який ризик. На основі наведеної вище інформації ми визначили, 
що потенційний ризик зсуву або поломки лопатей, що призводить до травми або 
пошкодження майна, є незначним. 
 
Колапс турбіни 
 
Випадки обвалення турбіни вкрай рідкісні. Як і у випадку з крижаним навісом, 
малоймовірно, що люди будуть знаходитися поблизу вітроелектростанції в умовах, які 
можуть призвести до зсуву/обриву лопатей, а відстань від найближчого житлового об'єкта 
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зведе до мінімуму будь-який ризик. Виходячи з наведеної вище інформації ми визначили, 
що потенційний ризик зсуву або поломки лопатей, що призводить до травми або 
пошкодження майна, є незначним. 
 
Удар блискавки та пожежа 
 
Виходячи з характеру конструкції, удар блискавки є неминучим. Однак, пошкодження 
турбін, викликане блискавкою, особливо вітрових турбін, часто пояснюється проблемами 
проектування, пов'язаними з недостатнім захистом від прямого удару, недостатнім 
заземленням і/або іншим недостатнім захистом. У таких випадках руйнування конструкції 
турбіни може потенційно призвести до травми або пошкодження майна. Однак, 
очікується, що запропонована конструкція буде сучасною і включатиме в себе всі можливі 
сучасні методи усунення пошкоджень, викликаних ударом блискавки. Крім того, з 
причин, перерахованих вище, малоймовірно, що у разі пошкодження турбіни в результаті 
удару блискавки постраждають люди або майно. Виходячи з наведеної вище інформації 
ми визначили, що потенційний ризик зсуву або поломки лопатей, що призводить до 
травми або пошкодження майна, є незначним. 
 
Пожежа, пов'язана з конструкціями вітрової установки, зустрічається вкрай рідко, деякі 
публічні повідомлення про такі події можуть бути класифіковані як "химерні події", і в 
порівнянні з іншими конструкціями електростанції, ризики, пов'язані з 
вітроелектростанцією, надзвичайно малі. Завдяки характеру конструкції, дуже невелика 
кількість легкозаймистих матеріалів пов'язана з конструкціями вітрової турбіни. Ми не 
виявили жодних інцидентів, коли пожежі турбін призвели до травм або пошкодження 
майна. Тому, ризик обвалення турбіни, який призведе до отримання травми або 
пошкодження майна є незначним. Пожежа також може бути пов'язана з 
трансформаторною підстанцією, і попередні повідомлені більш серйозні ніж ті, що 
пов'язані з конструкціями вітрових турбін. Однак, трансформатор розташовується подалі 
від людей і суспільної власності і буде спроектований з системою протипожежного 
захисту. Тому, ризик пожежі трансформатора, який призведе до отримання травми або 
пошкодження майна, є незначним. 
 
Несанкціонований доступ та вандалізм 
 
Несанкціонований доступ і вандалізм є проблемою для всього обладнання з дистанційним  
керуванням. Турбіни будуть спроектовані таким чином, щоб запобігти несанкціонованому 
доступу, але навколо турбінного масиву не буде паркану. Трансформаторна підстанція і 
комплекс управління будуть огороджені і замкнені, щоб запобігти доступу. Крім того, 
буде створена безпека на місці, щоб запобігти несанкціонованому доступу та / або 
вандалізму. 
Досвід підказує, що незалежно від того, яка безпеку існує, рішучі люди отримають доступ 
в небезпечні райони. Однак, згідно з наявною інформацією, будуть вжиті належні заходи 
для запобігання доступу відповідно до галузевих стандартів. Проблеми, пов'язані з 
несанкціонованим доступом і вандалізмом, також становлять небезпеку для оперативної 
робочої сили. Ми очікуємо, що будуть створені відповідні системи управління, що 
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дозволять провести оцінку ризиків в тих випадках, коли вітроенергетичні установки і 
споруди піддавалися дії та/або вандалізму, а також коли необхідні робочі процедури 
змінюються для усунення ризику для робочої сили. Завдяки тому, що дотримуються 
відповідні вимоги до конструкції, а також впроваджуються системи управління, ми 
оцінюємо ризик травми як незначний. 
 

11.3.7. Інший потенційний експлуатаційний вплив 
 

11.3.7.1. Електричні та магнітні поля (EMF) 
 
Введення 
 
Альтернативний струм генерує електричні та магнітні поля, відомі як "електромагнітне 
поле" (EMF). Електричні поля створюються напругою і збільшенням міцності при 
збільшенні напруги. Магнітні поля є результатом потоку електричного струму і 
збільшуються по мірі збільшення струму. Лінії електропередачі є найбільш відомими 
джерелами електромагнітних полів, але будь-яке електрообладнання здатне створювати 
електромагнітне поле. Джерела, пов'язані із запропонованим проектом, є вітряні турбіни і 
трансформатори. 
 
Потенційні вплив на здоров'я 
 
За останні 30 років були проведені значні дослідження, пов'язані з потенційним впливом 
ЕMF на здоров'я людини. Детальний огляд і обговорення наукової літератури, пов'язаної з 
цією областю досліджень, виходить за рамки даного проекту. Проте, у посібнику IFC з 
охорони праці та безпеки повітряних ліній електропередачі (IFC, 2007c) говориться 
наступне щодо наявної наукової інформації: 
 
Хоча громадськість та вчені стурбовані потенційними наслідками для здоров'я, 
пов'язаними з впливом EMF (не тільки через високовольтні лінії електропередач і 
підстанцій, але й через повсякденне побутове використання електроенергії), немає 
емпіричних даних, які демонструють несприятливі наслідки для здоров'я від впливу 
типових рівнів ЕРС від ліній електропередач та обладнання. Однак, хоча свідоцтва 
несприятливих ризиків для здоров'я є слабкими, їх все ж достатньо для того, щоб 
виправдати обмежену заклопотаність. 
 

11.3.7.2. Авіація 
 
Найближчий великий аеропорт знаходиться більш ніж в 45 км від проектної території. 
Проект не знаходиться в радіусі дії аеропорту. Розташування найближчих аеропортів 
показано на Рисунку 84. 

Рисунок 84 Розташування найближчих аеропортів 
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11.3.7.3. Електромагнітна перешкода 

 
Авіаційна радіолокація і радіозв'язок 
 
Вітрові електростанції можуть впливати на авіаційні радіолокаційні системи і системи 
радіозв'язку, у випадку, коли вітрові електростанції розташовані особливо близько до 
аеропорту. Однак, Дністровський вітроенергетичний проект розташований в 45 км від 
найближчого аеропорту. З-за відстані між вітропарком і найближчими потенційними 
рецепторами порушення вважається, що не буде ніякого впливу на авіаційні 
радіолокаційні системи та системи радіозв'язку. 
 
Телевізійні та телекомунікаційні системи 
 
Для будь-яких перешкод, які виникають і проявляються в результаті роботи 
вітроелектростанції, будуть вжиті відповідні заходи (наприклад, установка додаткової 
телевізійної башні). В результаті роботи вітряної електростанції можуть виникнути деякі 
короткострокові наслідки для телевізійних та / або телекомунікаційних систем, проте 
малоймовірно, що вони матимуть будь-який довгостроковий вплив. У довгостроковій 
перспективі ми не очікуємо негативних наслідків, пов'язаних з цим питанням. 
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11.3.7.4. Дорожній рух і транспортування 

 
Основний транспортний вплив, пов'язаний з проектом, буде спостерігатися на етапі 
будівництва. Експлуатаційна фаза, як правило, характеризується низькою присутністю 
робітників на об'єкті, при цьому періодичне технічне обслуговування включає 
використання підйомних кранів (не важкогабаритних підйомних кранів). Доступ  
великовагових транспортних засобів на майданчик повинен здійснюватися за 
маршрутами, встановленими при будівництві для великовантажних транспортних засобів. 
Заходи з управління, спрямовані на запобігання збоїв в русі і залізничному транспорті, 
повинні бути змінені на етапі експлуатації і прийняті. Цілком імовірно, що невеликі 
транспортні засоби могли б безперешкодно дістатися до цього місця зі сходу, поки їх 
число відносно невелике. Очікується, що на етапі експлуатації доступ до 
сільськогосподарських ділянок не буде порушений. Таким чином, якщо використовуються 
відповідні встановлені маршрути і приймаються управлінські заходи, залишковий вплив 
на етапі здійснення проекту вважається незначним. 
 

11.3.7.5. Якість земель та ґрунтових вод 
 
Під час виконання будівельних робіт не буде заздалегідь запланованих прямих викидів в 
поверхневі води або стічні системи. Проте в результаті аварії експлуатаційні роботи 
можуть призвести до викиду забруднюючих речовин в ґрунт (верхній шар ґрунту, надра і 
природні шари) та ґрунтові води. Потенційні джерела забруднення включають в себе: 
 

• випадковий витік палива, масел, хімічних речовин, небезпечних матеріалів та ін., в 
землю, особливо пов'язаний з технічним обслуговуванням, зонами зберігання 
хімікатів та трансформаторною зоною з подальшим вилуговуванням в ґрунтові 
води; 

• аварійний викид санітарних стічних вод в ґрунт та ґрунтові води з системи 
управління побутової стічної води. 

 
Будуть вжиті заходи для зниження ризику, створюваного потенційними джерелами 
забруднювачів, перерахованих вище. Будуть використані також всі можливі кроки для 
запобігання імпорту матеріалів, які вже забруднені, на об'єкт. 
 
Потенційно забруднюючі матеріали, такі як палива, масла, хімічні речовини, пов'язані 
рідкі відходи та ін. будуть зберігатися у спеціальних, ізольованих складських 
приміщеннях з захистом від розливу та відповідними заходами екологічної безпеки для 
запобігання випадкового викиду в землю під час зберігання. Крім того, будуть прийняті 
відповідні робочі процедури для зведення до мінімуму ризику випадкового вивільнення 
при доставці в місця зберігання і вивезення з них. 
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11.3.7.6. Поверхневі води та стоки 
 
В ході експлуатаційних заходів не буде заздалегідь запланованих прямих викидів у 
поверхневі води або системи очищення стічних вод за межами об'єкта. Крім того, 
малоймовірно, що між експлуатаційними зонами (наприклад, компенсований 
трансформатор), в яких зберігаються небезпечні матеріали, та будь-якою системою 
поверхневих вод або стічних вод буде прокладений шлях. Тому потенційні викиди, 
ймовірно, будуть обмежені випадковими викидами в результаті діяльності з технічного 
обслуговування під час експлуатації на об'єкті. У разі будь-якого вивільнення ми 
очікуємо, що будуть вжиті відповідні заходи щодо стримування і очищення. Крім того, 
очікується, що потенційні обсяги, які можуть бути випущені, відносно невеликі. Тому 
малоймовірно, що на етапі експлуатації проекту будуть якісь викиди, які можуть 
потрапити в поверхневі води. 
 
У випадку, якщо вищезгаданий опис запропонованих операцій на об'єкті буде точним і 
якщо будуть прийняті належні заходи щодо стримування і очищення, вплив на системи 
поверхневих вод і стічних вод буде відсутнім 
 

11.4. Вплив закриття і виведення з експлуатації об’єкту 
 

11.4.1. Введення в Вплив закриття і виведення з експлуатації об’єкту 
 
Для цілей цієї оцінки не було проведено будь-якої докладної оцінки будь-яких питань. 
Потенціал впливу при виведенні з експлуатації аналогічний потенціалу будівельної 
діяльності. Ключовими питаннями є наступні питання: 
 

• Шум 
• Дорожній рух і транспортування 
• Соціально-економічний вплив 
• Здоров'я, безпека і суспільне занепокоєння 

 
Інші наслідки виведення з експлуатації, ймовірно, будуть наступними і тими, які 
розглядаються в цьому розділі доповіді: 
 

• Екологія та охорона природи  
• Ландшафт та візуальний вплив 

 
У наступних розділах дається оцінка потенційного впливу проектної діяльності на етапі 
закриття та виводу з експлуатації об’єкту. Загальна інформація про вплив, управління і 
заходи щодо пом'якшення наслідків представлена в Розділі 13.  
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11.4.2. Шум 

 
Діяльність по виведенню з експлуатації 
 
Очікується, що заходи по виведенню з експлуатації створять рівень шуму, аналогічний 
рівню шуму під час будівництва, і будуть застосовуватися аналогічні рівні значущості 
шуму. 
 
Більшість установок, які, як очікується, будуть використовуватися для виводу з 
експлуатації, будуть мати досить низький рівень шуму, щоб не робити істотного впливу 
на прилеглі чутливі до шуму рецептори. 
 
Деякі несприятливі шумові впливи можуть бути очікувані, якщо бетонні фундаменти для 
турбін будуть зламані і видалені, причому вплив потенційно більше в місцях ближче, ніж 
1500 м. 
 
Виведення з експлуатації транспортних засобів 
 
Аналогічним образом, як і в разі з будівельними роботами, у зв'язку з виведенням з 
експлуатації кожної турбіни відбуватиметься ряд переміщень транспортних засобів, і в 
залежності від маршрутів, за якими транспортні засоби добираються до місця, може 
збільшуватися шум, що виникає в результаті збільшення трафіку. 
 

11.4.3. Дорожній рух і транспортування 
 
Наслідки для руху і транспортування на етапі виведення з експлуатації, ймовірно, будуть 
дуже схожі з наслідками на етапі будівництва. Так само як і на етапі будівництва, 
необхідно вжити належних заходів з управління і пом'якшення наслідків, для того, щоб 
запобігти перебоїв або перешкод. Якщо відповідні заходи по управлінню і пом'якшенню 
наслідків здійснюються, як детально описано в Розділі D 2.3), залишковий вплив має бути 
низьким, підвищуючись до помірного, якщо відповідні заходи по управлінню і 
пом'якшенню не здійснюються. 
 

11.4.4. Соціально-економічний вплив 
 
В цілому, соціально-економічні наслідки діяльності по виведенню з експлуатації будуть 
аналогічні тим, які мали місце на етапі будівництва, за винятком значно меншого впливу 
на землекористування. Таким чином, вплив на землекористування, засоби до існування, 
зайнятість і можливості у сфері закупівель включають наступне: 
 

• Загальний обсяг землі, яка буде назавжди втрачена для сільського господарства, 
становить приблизно 18 га. Цей вплив оцінюється як незначний. 
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• Збільшення кількості земель, доступних для сільськогосподарського використання, 
і відсутність обмежень на використання землі. Після демонтажу WTG та 12 га (з 30 
га, зайнятих в ході операцій) стануть доступними для сільськогосподарського 
використання. При цьому на 67 га обмеження щодо використання припиняться. 
Цей вплив оцінюється як низький сприятливий. 

• Демонтаж WTG, видалення матеріалів і відновлення земельних ділянок створять 
деякі прямі та непрямі можливості для працевлаштування. Частина цих 
можливостей буде надана місцевому населенню. Цей вплив оцінюється як низький 
сприятливий. 

• На етапі виведення з експлуатації недобровільне переселення, яке може призвести 
до економічного переміщення, може мати місце для осіб, що використовують 
земельні ділянки, які можуть бути пересічені в ході демонтажу та транспортування 
WTG та очищення майданчика, що може мати вплив на врожай. Цей вплив 
оцінюється як незначний. 

 
 

11.4.5. Здоров'я та безпека 
 
В цілому, ризики для здоров'я та безпеки працівників і населення, пов'язані з виведенням з 
експлуатації, будуть аналогічні тим, які виникають на етапі будівництва, як зазначалося 
вище. 
 
Проект буде розроблений з метою зниження потенційних ризиків при його виведенні з 
експлуатації. Зазвичай це робиться шляхом забезпечення ведення реєстру проектних 
ризиків в процесі проектування, що дозволяє виявляти і усувати потенційні ризики, які 
можуть виникнути у процесі виведення з експлуатації. Наприклад, там, де це можливо, 
слід уникати використання в будівництві небезпечних матеріалів, які можуть призвести до 
ризиків для здоров'я та безпеки при виведенні з експлуатації. 
 
Після закриття об'єкта будуть проведені інспекції для забезпечення того, щоб забруднення 
ґрунту не відбувалося на етапі експлуатації і щоб заходи, прийняті на етапі проектування і 
будівництва, були успішними в області захисту ґрунтових, поверхневих і підземних вод на 
об'єкті. 
 
Важливо, щоб на етапі експлуатації зберігалася документація, яка свідчить про те, що 
будь-які інциденти або аварії були усунені, з тим щоб не було завдано значного 
забруднення, яке могло б призвести до ризиків для здоров'я та безпеки під час виведення з 
експлуатації. 
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11.4.6. Інший вплив від закриття та виведення з експлуатації 

 
11.4.6.1. Екологія та охорона природи  

 
Основний ефект від виведення з експлуатації полягатиме у тимчасовій перешкоди на 
ділянці від руху важких установок і транспортних засобів. Роботи на етапі виведення з 
експлуатації будуть включати в себе заходи, аналогічні тим, які використовувалися на 
етапі будівництва; тому ці наслідки будуть аналогічні і не перевищуватимуть ті, які 
можуть мати місце під час будівництва вітроелектростанції, як описано в цій главі. 
 

11.4.6.2. Ландшафтно-візуальний 
 

Слід зазначити, що термін служби турбін обмежений (тобто 25 років). Після закінчення 
цього терміну експлуатації необхідно буде вивести з експлуатації і демонтувати вітряні 
турбіни. Очікується, що наслідки виведення з експлуатації будуть такими ж масштабними 
і серйозними, як і в ході будівництва (див. Розділ 11).  
 
Після виведення турбін з експлуатації наслідки змін у землекористуванні на цій ділянці 
будуть обумовлені їх впливом. Вони будуть включати в себе незначні і вельми 
короткострокові наслідки, обумовлені пропозиціями про відновлення, висунутими в 
рамках програми відновлення земель. Після завершення процесу виведення з експлуатації 
та відновлення вплив на ландшафтний характер району буде незначним, що не призведе 
до зміни на помірний сприятливий вплив. 
 

11.5. Кумулятивний вплив  
 
Важливо розглянути потенційний кумулятивний вплив Дністровського 
вітроенергетичного проекту на інші вітроенергетичні установки, які можуть бути 
розроблені в цьому районі. Такі організації, як IFC, надають рекомендації про те, як 
завершити кумулятивну оцінку впливу (або CIA), і цей посібник було використано для 
розробки CIA. Основними проблемами при здійсненні CIA є невизначеність щодо 
ймовірності того, що будуть побудовані інші вітряні проекти, і обмеженість наявних 
даних про проекти, що знаходяться на стадії розробки.  
 
CIA пов'язана із ризиком і оцінює вплив на "цінні" екологічні та соціальні компоненти. 
Отже, спекулятивні припущення, що стосуються потенційних або можливих проектів, не 
повинні інтерпретуватися зацікавленими сторонами як істинні або неминучі. Для 
Дністровського вітроенергетичного проекту цінними компонентами вважаються наступні: 
 

• Вплив на птахів і кажанів; 
• Ландшафт та візуальний вплив 
• Зайнятість та доходи громад. 
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Друге питання для розгляду-географічні та тимчасові межі CIA. Загальна площа має 
характеристики вітру, які роблять її придатною для вітроелектростанції. У регіоні вже 
розробляються інші вітроенергетичні проекти, і з урахуванням цих сприятливих 
характеристик регіону в майбутньому можуть бути розроблені додаткові проекти. Для цієї 
CIA була встановлена межа в 30 км від проекту. Був використаний п'ятирічний часовий 
горизонт з урахуванням того, що прогнозувати і розглядати діяльність у галузі розвитку за 
межами цього періоду надзвичайно складно, якщо взагалі можливо. 
 
На початку листопада 2018 року, за всією наявною інформацією, в радіусі 30 км від 
проекту три вітряні електростанції перебували в стадії розробки. Приблизні місця 
розташування показані нижче. Ці вітроелектростанції знаходяться на різних етапах 
розробки.  
 

Рисунок 85 Перспективні проекти в межах 30 км від DWPP 

 

 
 
Схема перспектив розвитку вітроелектростанцій представлена на Рисунку 86 нижче. 
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Рисунок 86 Характеристики перспективних проектів в межах 30 км від DWPP 

 
Проект у сфері 
енергії вітру 

# турбін Відстань від 
кордону DWPP 

Стадія розвитку Очікуваний 
початок 
будівництва 

Caplani 19.2 
МВт 

5 15 км до ПЗ Дозвіл ще не 
отриманий 

Невідомий 

Ovid Wind (30 
МВт) і Ovid 
Wind 2 (51 
МВт) 

9 і 15 21 км до Півд. 
Сх. 

• Ovid Wind  
(30 МВт) 
знаходиться 
на стадії 
будівництва 

• Ovid Wind   
ще не 
будується, 
немає дійсної 
EIA 

• Ovid Wind  
знаходиться 
на етапі 
будівництва 

• Ovid Wind 2-
будівництво 
оцінюється як 
малоймовірне 
 

Ovidiopol 
Energie 120 
МВт 

 30 км до Півн. 
Сх. 

Застарілий 
проект, ще не 
будується, 
угода про 
підключення 
закінчується у 
4-му кварталі 
2018 і немає 
дійсної EIA 

Будівництво 
оцінюється як 
вкрай 
малоймовірне 

 
 

11.5.1. Кумулятивний вплив на птахів і кажанів 
 
В даний час готується кумулятивна оцінка впливу на птахів і кажанів, яка буде 
опублікована в якості додатку до цієї ESIA не пізніше грудня 2018 року. 
 

11.5.2. Кумулятивний вплив на ландшафт і візуальний вплив 
 

11.5.2.1. Ландшафт 
 
Впровадження вітроенергетичного проекту "Дністровський" само по собі, за оцінками, 
має незначний або помірний негативний вплив на ландшафтний характер. Турбіни, 
ймовірно, стануть додатковою антропогенною особливістю і характеристикою ландшафту 
в межах місцевої території, включаючи села Старокозаче, Семенівка, Удобне і Молога. 
Якщо всі перспективні проекти будуть побудовані (що вважається вкрай малоймовірним), 
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турбіни стануть домінуючою і ключовою характеристикою регіону, що буде являти собою 
значну кумулятивну зміну характеру ландшафту.  
 

11.5.2.2. Візуальний 
 
Візуальний вплив проекту "Дністровський вітроенергетичний комплекс" оцінюється від 
помірного до істотного відносно невеликого числа житлових об'єктів на околицях сіл 
Старокозаче, Семенівка, Удобне та Молога. За оцінками, він також має незначний або 
помірний вплив на учасників дорожнього руху і фермерів в цьому районі. Кумулятивний 
візуальний ефект, ймовірно, буде очікуватися, якщо всі проекти будуть побудовані. Однак 
з урахуванням значної відстані між усіма перспективними проектами думки будуть 
розходитися, за винятком безпосередньої близькості кожного проекту. 
 

11.5.3. Кумулятивний вплив будівництва 
 
Кумулятивні наслідки можуть виникати в тих випадках, коли одночасно 
використовуються важкі транспортні засоби та транспортне будівельне обладнання. 
Однак це малоймовірно, враховуючи, що ймовірність будівництва Ovid 2 та Ovidiopol 
Energie 120 була оцінена як малоймовірна; крім того, Caplani ще не вирішено, тому не 
очікується, що строки будівництва будуть перекриватися. Ovid Wind, який в даний час 
будується, не має ніяких транспортних маршрутів, спільних з Проектом. 
 

11.5.4. Соціально-економічний вплив 
 
Проект розробляється в Білгород-Дністровському районі України, який є одним з 
найменш розвинених районів Одеської області. Хоча впровадження проекту саме по собі 
не може являти собою значний масштабний соціально-економічний ефект, кумулятивний 
ефект всіх подій, ймовірно, буде являти собою позитивні і помітні зміни щодо місцевої 
економіки, інфраструктури та туристичних можливостей в місцевих громадах. 
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12. Попередження та пом’якшення негативних наслідків 

 
12.1. Вступ 

 
У наступних розділах розглядаються заходи з попередження та пом’якшення потенційних 
та фактичних наслідків на різних етапах проекту. Розділ 13 містить висновки щодо заходів 
з попередження та пом’якшення наслідків, описаних нижче. Після застосування заходів з 
попередження та пом'якшення наслідки позначаються поняттям «залишковий вплив».  
 
Зазначені заходи з попередження та пом’якшення наслідків мають бути детально описані 
у відповідних планах, розроблених для кожного етапу проекту. Це стандартна практика 
для великих проектів. Так, наприклад, стосовно навколишнього середовища мають бути 
розроблені такі плани: 
 

• Будівництво – План управління станом навколишнього середовища на етапі 
будівництва (CEMP)  

• Експлуатація – План управління станом навколишнього середовища на етапі 
експлуатації (OEMP) 

• Виведення з експлуатації – План управління станом навколишнього середовища на 
етапі виведення з експлуатації (DEMP) 

 
План повинен містити актуальну та точну інформацію про діяльність, що здійснюється на 
території Проекту, та охоплювати усі проблеми та питання, про які йдеться у наступних 
розділах, а також будь-які інші на вимогу місцевих регулюючих органів. У плані має бути 
детально описано застосування заходів з попередження та пом’якшення наслідків з 
кожного питання. План затверджується відповідними регулюючими сторонами, а також 
іншими зацікавленими сторонами, такими як інвестиційні банки.  
 
Реалізація планів має здійснюватися через надійну Інтегровану систему управління (IMS) 
з урахуванням вимог про захисту навколишнього середовища, здоров’я та безпеки, а 
також вимог, що висуваються бізнесом та зацікавленими сторонами, у тому числі питання, 
пов'язані з громадськістю. З точки зору вимог, викладених у цій Декларації, а також інших 
вимог, визначених МФО та/або комерційними банками, систему управління можна 
назвати «Системою соціально-екологічного управління» (ESMS). Організаційна 
спроможність розглядається в рамках Системи соціально-екологічного управління. 
Система соціально-екологічного управління встановлює конкретні ролі, обов’язки та 
повноваження осіб, яким доручено впроваджувати Систему соціально-екологічного 
управління. 
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12.2. Попередження та пом’якшення негативних наслідків на етапі 
будівництва 
 

12.2.1. Вступ 
 
Наступні розділи містять короткий огляд заходів з попередження та пом'якшення 
негативних наслідків під час будівництва на основі оцінки наслідків. Наслідки, пов'язані з 
будівництвом вітряної ферми, як правило, є найсуттєвішими та мають найбільший 
діапазон впливу, порівнюючи з іншими етапами життєвого циклу проекту. 

12.2.2. Екологія та охорона природи 
  

12.2.2.1. Попередження та пом’якшення негативних наслідків для 
природнього середовища 

 
Усі турбіни розміщено на відстані не менше ніж на 1,45 - 1,7 км від ключової 
орнітологічної території (IBA) дельти та гирла Дністра (за Рамсарською конвенцією про 
водно-болотні угіддя). Оцінка наслідків була проведена з урахуванням цього буфера. 
 
Має бути розроблено План управління станом навколишнього середовища на етапі 
будівництва (CEMP), що міститиме інформацію про попереджувальні способи ведення 
робіт з урахуванням птахів, кажанів, ссавців і рептилій. 
 
Згідно з вимогами, до попереджувальних способів ведення робіт входить поетапне 
звільнення території Проекту від рослинності. Ця діяльність, а також присутність людей і 
техніки, ймовірніше за все, змусить ссавців і рептилій покинути робочу зону. 
 

12.2.2.2. Кажани 
 
Для того, щоб мінімізувати негативні наслідки будівництва, від сутінків до світанку 
роботи будуть обмежені протягом періоду найбільшої активності кажанів (квітень – 
жовтень). За необхідності, лише ділянки поточних будівельних робіт будуть 
освітлюватися штучним світлом. Освітлення має спрямовуватися на робочі зони, а 
джерела світла прикриватися, щоб світло не потрапляло за межі робочих зон. 
   
 

12.2.2.3. Птахи 
 
Експерти-орнітологи дійшли висновку, що майбутня вітроелектростанція не матиме 
негативного впливу на популяцію птахів ключової орнітологічної території (IBA) дельти 
та гирла Дністра (за Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя). Крім того, 
будівництво не повинно спричинити значної шкоди середовищу розмноження з огляду на 
низьку щільність гніздових птахів та наявність альтернативних місць гніздування. 
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12.2.3. Вплив на ландшафт 
 

12.2.3.1. Загальний огляд 
 
Заходи з пом’якшення негативного впливу об’єктів вітроелектростанції є досить 
обмеженими і були враховані при розробці проекту. Необхідно визнати, що перемістити 
інфраструктуру або замаскувати конструкції такого розміру практично неможливо. З 
огляду на це, залишковий влив не оцінюється окремо. Однак можна застосувати 
комплексні заходи з пом'якшення негативного впливу, які б захищали та покращували 
ландшафтні особливості місцевості, а також максимально збільшували маскувальну 
здатність ландшафту і мінімізували візуальний вплив. 
 

12.2.3.2. Конкретні заходи 
 
Протягом будівельних робіт для пом’якшення негативних наслідків на ландшафт 
передбачені такі заходи: 
 

• Помірковане звільнення території від рослинності: необхідно прибрати лише ту 
частину рослин, яка заважає доступу техніки та здійсненню будівельних робіт; 

• Якщо виникає необхідність доступу до робочої зони в районі існуючої рослинності, 
повинен забезпечуватися відповідний захист крон і кореневих зон дерев захисним 
огородженням і наземним покриттям, які слід видалити негайно після завершення 
будівельних робіт;  

• Насадження дерев та кущів на стратегічних об'єктах в межах території та навколо 
неї, які відповідають характеру ландшафту і маскують майбутній візуальний вплив. 

 
12.2.4. Рух і транспорт 

 
Транспортування будівельних матеріалів та обладнання передбачає використання доріг 
загального користування і доріг, розташованих на робочих ділянках вітрової 
електростанції. З метою оптимізації та підвищення безпеки дорожнього руху буде 
розроблено та впроваджено План управління транспортом, який включатиме два окремих 
розділи: розділ з громадського дорожнього руху та розділ з руху на дорогах, 
розташованих на робочих ділянках. 
 
Хоча УПО не несе відповідальності за транспорт перед пунктом передачі, УПО відповідає 
за ефективне управління транспортом на всіх етапах проекту. Таким чином, План 
управління транспортом належить УПО. План може бути підрозділом Плану 
природоохоронних заходів проекту або окремим документом.   
 
План управління транспортом УПО для Дністровської вітроелектростанції має визначати: 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

300 

 
Для руху на дорогах загального користування: способи скорочення кількості поїздок, 
відповідні маршрути до/з території проекту, узгоджені з місцевими органами влади 
територій, які перетинаються транспортними маршрутами, угоди з місцевими органами 
влади щодо транспортування, графіку руху транспорту та попередження населення. 
 
Для руху на дорогах, розташованих на робочих ділянках: транспортні маршрути між 
робочими фронтами та логістичними об'єктами/зонами постачання, обмеження швидкості 
руху, способи уникнення надмірних викидів пилу та забруднення автомобільних доріг. 
 
З метою мінімізації впливу руху транспорту слід розглянути наступні заходи, спрямовані 
на пом'якшення негативних наслідків: 
 

• Обмеження періоду здійснення поставок для зменшення шумового забруднення і 
заторів; 

• Інтенсивний рух транспорту під час будівельних робіт має керуватися 
положеннями плану управління дорожнім рухом. 
 

Заходи з управління та пом'якшення негативних наслідків слід також включити до Плану 
управління заходами з охорони навколишнього середовища після того, як будуть 
встановлені вимоги до руху транспорту та знайдені відповідні рішення. 

12.2.5. Шум 
 
Вплив шумового забруднення від будівельних робіт на соціальні об’єкти має бути 
мінімізовано. До заходів з боротьби з шумовим забрудненням входять такі: 
 

• Використання найкращих практичних засобів під час будівельних робіт; 
• Інформування персоналу про вимогу мінімізувати негативний вплив діяльності на 
робочій ділянці; 

• Встановлення узгодженого робочого часу ділянки для “нормальної” будівельної 
діяльності; 

• Планування робіт таким чином, щоб мінімізувати діяльність поза узгодженим 
графіком роботи; 

• Використання глушників/огороджень у відповідних випадках для зниження рівня 
шуму; 

• Утримання техніки та обладнання в хорошому стані; 
• Вимкнення техніки та обладнання в проміжках між експлуатацією; 
• Встановлення узгоджених критеріїв під час проведення суттєвих шумових або 
вібраційних операцій поблизу найбільш чутливих місць впливу. 

 
Рух будівельної техніки має здійснюватися за заздалегідь визначеними маршрутами для 
доступу до об'єкту. По можливості мають обиратися маршрути за межами заселених 
територій. 
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12.2.6. Соціально-економічний вплив 

 
12.2.6.1. Наслідки для сільськогосподарських угідь 

 
Під час будівництва проект призведе до тимчасового скорочення площі 
сільськогосподарських угідь. Хоча фактичний вплив буде короткостроковим, необхідно 
вжити певні заходи для його пом’якшення, спрямовані також на те, щоб уникнути 
негативних наслідків для сільського господарства. Ці заходи включають таке: 
 

• Мінімізація кількості землі, зайнятої під час будівництва; 
• Розміщення генераторів вітрових турбін біля межі ділянки для оптимізації 
землекористування; 

• Повне відновлення стану землі, не відведеної під постійне користування, після 
завершення будівельних робіт; 

• Компенсація за землю, що є приватною власністю, вже здійснена. 
• Впровадження наступних заходів для полегшення доступу до землі, ускладненого 
дорожнім рухом та додатковими внутрішніми під'їзними шляхами: 

o Розробка та впровадження плану управління дорожнім рухом; 
o Своєчасне інформування користувачів землі про те, коли доступ до їхніх 
ділянок може бути ускладненим (наприклад, планове доопрацювання 
внутрішнього під’їзного шляху); 

• Створити та запровадити порядок подачі та розгляду скарг громади. 
 
Навіть після того, як вищезазначені заходи будуть вжиті, існує ймовірність тимчасового 
ускладнення доступу до земельних ділянок окремих осіб. Проте це не має суттєво 
вплинути на подальше життя людей. 

12.2.6.2. Можливості у сфері працевлаштування та закупівлі 
 
Проект створить деякі прямі можливості для працевлаштування, однак значною частиною 
напівкваліфікованої та кваліфікованої робочої сили будуть кадри з усієї країни, а також 
міжнародні кадри. Це означає, що зайнятість місцевого населення в роботі над проектом 
може бути незначним. Тим не менш, залучення осіб до роботи над проектом має 
відбуватися у відповідності до кращих міжнародних практик та з дотриманням таких 
вимог: 
 

• Впровадження прозорої та чесної процедури підбору персоналу 
• Залучення до роботи над проектом осіб, які не є співробітниками компанії з 
дотриманням національного законодавства та відповідних міжнародних стандартів 
та рекомендацій  

• Запровадження порядку подачі та розгляду скарг працівників 
• Проведення професійної підготовки для місцевих спеціалістів, щоб вони змогли 
скористатися можливістю працевлаштування 
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Щоб сприяти створенню непрямих можливостей працевлаштування, Проект буде по 
можливості закуповувати товари та послуги у місцевих компаній. 
 
Дізнавшись новину про майбутні будівельні роботи, місцеве населення може мати 
завищені очікування щодо зайнятості в проекті. Якщо не підійти до цього питання 
належним чином, такі невиправдані очікування можуть призвести до погіршення відносин 
між УПО та місцевим населенням. Щоб уникнути подібних наслідків, необхідно вдатися 
до наступних заходів:   
 

• Постійно надавати своєчасну та прозору інформацію щодо можливостей 
працевлаштування, пов'язаних з Проектом. 

 
12.2.6.3. Наслідки для господарства 

 
Наступні заходи покликані пом’якшити негативні наслідки через погіршення 
економічного становища осіб, чий урожай може постраждати через будівництво, а також  
втрату сільськогосподарських угідь: 
 

• Звести до мінімуму кількість землі, зайнятої / порушеної під час будівництва 
• Забезпечити своєчасне інформування користувачів землі про те, коли планується 
розпочати будівництво і в який спосіб 

• Збитки за втрачений врожай мають бути компенсовані 
• Компенсувати всім користувачам землі кошти за втрачений врожай та будь-які 
інші збитки у повній мірі відповідно до законодавства України та політики МФО 

• Повністю відновити землю після порушення 
• Створити і запровадити порядок подачі та розгляду скарг. 
• Ці заходи зведуть до мінімуму земельні втрати, однак, близько 30 га землі 
залишаться недоступними для сільського господарства навіть після завершення 
будівництва. 

• Щоб запобігти збиткам для господарства у результаті інтенсивного дорожнього 
руху, будуть вжиті наступні заходи: 

• Забезпечити своєчасне інформування людей/домогосподарств, розташованих 
уздовж обраного транспортного маршруту, про збільшення транспортної 
активності в їхньому районі та можливі наслідки, а також передбачені заходи щодо 
пом'якшення. 

• Компенсувати втрати бізнесу у повній мірі відповідно до законодавства України та 
політики МФО 

• Якщо компенсація сама по собі не є достатньою для відновлення господарства, 
здійснити заходи щодо відновлення господарства відповідно до політики МФО 

• Створити і запровадити порядок подачі та розгляду скарг 
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12.2.6.4. Здоров’я та безпека населення 
  
Наступні заходи покликані пом’якшити негативні наслідки через приплив робітників на 
територію Проекту, що може створити незручності для місцевого населення: 
 

• Заохочувати підрядників наймати місцеву робочу силу, тобто надавати перевагу 
відповідним кваліфікованим та досвідченим кандидатам з місцевих громад. 

• Запровадити кодекс поведінки працівників 
• Співпрацювати та координувати роботу з місцевими органами охорони здоров'я та 
безпеки 

 
Ймовірність виникнення інцидентів все ще залишається. Такі інциденти можуть призвести 
до напруженості між громадою та УПО, тому необхідно докладати максимум зусиль для 
їх усунення. 
 
Збільшення обсягу перевезень (доставка на територію проекту обладнання та матеріалів; 
переміщення працівників) може стати причиною збільшення кількості нещасних випадків 
та зниження якості життя місцевого населення. Для того, щоб уникнути таких ситуацій, 
передбачається реалізації наступних заходів: 
 

• Вчасно надавати інформацію людям/домогосподарствам, розташованим уздовж 
обраного транспортного маршруту, та консультуватись про заходи щодо 
пом'якшення негативного впливу 

• Розробити та впровадити план управління дорожнім рухом 
• Кодекс поведінки працівників (керівництво щодо безпечного водіння) 
• Співпрацювати та узгоджувати роботу з місцевими органами охорони здоров'я та 
безпеки 

 
Необхідно докладати всіх зусиль, щоб уникати нещасних випадків за участю членів 
місцевої громади, оскільки вони можуть мати серйозні наслідки для особи та його/її 
домашнього господарства і призводити до напруженості між місцевим населенням та 
УПО. 
 
 

12.2.6.5. Наслідки для інфраструктури 
 
Транспортування важкої техніки може призвести до пошкоджень дорожніх покриттів, 
транспортних засобів, аварій, тощо. Для того, щоб пом’якшити негативний вплив, 
необхідно вжити наступні заходи: 
 
 
 

• Підготувати дороги для важкого транспорту перед початком будівництва 
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• Відновити дороги принаймні до стану, в якому вони були перед початком 
будівництва 
 

Якщо дороги, що використовуються під час будівництва, не будуть повністю відновлені, 
це може призвести до напруженості між УПО та місцевим населенням. Необхідно 
запобігати таким негативним наслідкам. 
 
 

12.2.7. Порушення громадського порядку, ризики для здоров’я та безпеки 
населення   
 

Будівельні роботи мають бути організовані з урахуванням побажань місцевої громади, 
щоб зменшити ризики для здоров'я та безпеки населення. Ключовими питаннями для 
розгляду будуть: 
 

• Планування маршрутів поза межами населених пунктів; 
• Графік різних видів діяльності для зменшення шумового забруднення та 

незручностей через вібрацію; 
• Безпека та запобігання несанкціонованому доступу, особливо під час монтажу 

башти та операцій з підйому лопаті. 
 

 
12.2.7.1. Висотні роботи та захист від падіння з висоти 

 
Роботи на висоті можуть виконуватися під час зведення опор і кріплення лопатей. 
Підрядники, що відповідають за ці операції, зобов’язані оцінити ризики для здоров'я та 
безпеки працівників. Особливу увагу необхідно приділити таким аспектам (згідно з 
рекомендаціями МФО): 
 

• Перед початком робіт перевірити цілісність структури; 
• Здійснити програму захисту від падіння, яка включає навчання методам 
скелелазіння та застосуванню заходів захисту від падіння; огляд, технічне 
обслуговування та заміна обладнання для захисту від падіння; порятунок 
робітників після падіння з висоти; 

• Встановити критерії використання 100-відсоткового захисту від падіння (зазвичай 
при роботі понад 2 м над робочою поверхнею, але іноді до 7 м, залежно від виду 
діяльності). Система захисту від падіння повинна відповідати структурі башти та 
рухам при підйомі, спуску і переміщенні від точки до точки; 

• Встановити прилади на частинах башти для полегшення використання систем 
захисту від падіння; 

• Забезпечити працівників належною системою закріплення робочої зони. З'єднувачі 
на системах закріплення робочої зони повинні бути сумісні з компонентами башти, 
до яких вони прикріплені; 
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• Переконатися у тому, що вантажопідйомне обладнання в належному стані, а також, 
що машиністи підйомного обладнання підготовлені належним чином; 

• Пояси безпеки повинні бути не менше 15,8 мм (5/8 дюйма) два в одному з нейлону 
або матеріалу еквівалентної міцності. Ремені безпеки слід замінювати до появи 
ознак старіння або зношування волокон; 

• При роботі з електроінструментом на висоті працівники повинні використовувати 
другий (резервний) ремінь безпеки; 

• Знаки та інші перешкоди повинні вилучатися з опори та споруди перед 
проведенням робіт; 

• Для підняття або опускання інструментів або матеріалів до робітників на 
підвищених конструкціях слід використовувати затверджену сумку для 
інструментів; а також 

• Уникати проведення монтажних робіт та робіт з технічного обслуговування під час 
несприятливих погодних умов, особливо якщо існує небезпека ударів блискавки. 

 
На території проекту можуть знаходитися траншеї та дренажні камери. Дренажні камери 
(наприклад, каналізаційні люки та ями) потребують візуального огляду від рівня землі. 
Ями та камери повинні закриватися на ніч. Траншеї, які на ніч необхідно залишити 
відкритими, повинні обгороджуватися для обмеження доступу та запобігання випадків 
падіння з висоти. Під час вступного інструктажу всі робітники та відвідувачі території 
проекту мають бути проінформовані про такі небезпеки. Для запобігання ризику 
руйнування стінки траншеї (наприклад, спресування ґрунту або відповідних систем опори 
траншеї) застосовуються відповідні засоби. 
 

12.2.7.2. Поставка та вивіз матеріалів 
 
Поставки та збори мають ретельно плануватися, а для розміщення матеріалів та 
обладнання повинно виділятися достатньо місця. Необхідно налагодити процес видалення 
відходів, наприклад, розкопаної землі, та їх тимчасового зберігання. 
 
 

12.2.7.3. Вантажопідйомні операції 
 
Встановлення башти і лопатей  лопаток і гондоли – це спеціалізовані операції. 
Підрядники, що відповідають за них, зобов’язані оцінити ризики для здоров'я та безпеки 
працівників. Особливу увагу необхідно приділити таким аспектам: 
 

• Доступ вантажопідйомного обладнання до робочої зони; 
• Огородження зони безпеки; 
• Контроль доступу до робочих зон; 
• Швидкість і напрямок вітру; 
• Погодні умови та ймовірність несприятливих метеоумов. 
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12.2.7.4. Використання та обслуговування машин та обладнання 
 
Стан та відповідність будівельних машин та обладнання, що використовуються в проекті, 
мають перевірятися підрядником. Також перед експлуатацією обладнання, згідно з 
вимогами чинного законодавства, пройти перевірку мають паспорт та відомість 
технічного обслуговування. Усе обладнання повинно мати відповідне чинне свідоцтво про 
перевірку.  
 
 

12.2.7.5. Виїмки ґрунту 
 
Для уникнення ризиків під час виїмки ґрунту мають виконуватися наступні вимоги: 
 

• Усі робітники мають використовувати відповідні засоби індивідуального захисту; 
• Передбачається наявність санітарно-побутових приміщень; 
• Працівники повинні дотримуватися правил гігієни, не їсти та не палити на 
території проекту; 

• Підрядники повинні розглянути можливість надання антисептичних серветок 
тощо; 

• Підрядники повинні узгодити відповідний план дій у разі нещасного випадку на 
території проекту; 

• Передбачається наявність засобів надання першої допомоги. 
 
Забруднення ґрунту на території проекту виявлено не було, але якщо спостерігатимуться 
незвичайні ґрунтові умови, запахи або інші ознаки забруднення, має бути здійснена оцінка 
рівня небезпеки для життя людей та навколишнього середовища для уникнення 
негативних наслідків.  
 
Мають бути вжиті заходи для забезпечення комфортних та безпечних умов роботи в 
обмеженому просторі, а саме: 

 
• Зневоднення схилу; 
• Укріплення бокових стін; 
• Коригування схилу; 
• Забезпечення безпечних засобів доступу та виходу; 
• Уникнення тривалого використання обладнання для горіння та забезпечення 
належної вентиляції. 

 
 

12.2.7.6. Управління дорожнім рухом 
 
Передбачено створення системи управління дорожнім рухом для того, щоб будівельники 
не наражалися на небезпеку, пов’язану з дорожнім рухом та рухомими механізмами. 
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Важкі установки та транспортні засоби мають забезпечуватися звуковими та видимими 
сигналами руху заднім ходом. Будь-які переміщення транспортних засобів повинні 
здійснюватися за заздалегідь визначеними маршрутами і супроводжуватися 
сигнальником. На території проекту має діяти обмеження швидкості. Для паркування 
приватних транспортних засобів має відводитися окрема зона. Транспортні засоби для 
перевезення дрібних партій вантажів мають дотримуватися визначених маршрутів. 
Прибуття та від’їзд усіх транспортних засобів на територію проекту має реєструватися. 
Особи зобов’язані носити одяг високої видимості, використовувати окремі переходи і 
діяти згідно з системою управління дорожнім рухом на території проекту. 
 
 

12.2.7.7. Зберігання обладнання та матеріалів 
 
Обладнання та матеріали, які не використовуються, мають зберігатися у спеціально 
відведених місцях з належним рівнем безпеки.  
 

12.2.7.8. Виконання робіт поряд з електричним обладнанням 
 
Передбачається встановлення спеціальних правил безпеки для виконання робіт поряд з 
електричним обладнанням, а також розробка системи дозволів для таких видів робіт.  
 

12.2.7.9. Нещасні випадки, пов’язані з зісковзуванням та падінням 
 
Щоб уникнути таких випадків, необхідно дотримуватися раціональної організації роботи, 
запобігати витоку рідини, здійснювати прибирання, уникати неконтрольованого 
використання канатів і шнурів, зберігати будівельні матеріли належним чином та носити 
взуття з захистом проти ковзання.  
 
 
 

12.2.7.10. Виконання робіт вручну та перенавантаження 
 
Аналіз ризиків роботи вручну має проводитися в робочій зоні. У своєму звіті з оцінки 
ризиків підрядник повинен зазначити та описати відповідні заходи, спрямовані на 
усунення небезпеки для життя та здоров’я осіб, а саме: 
 

• Провести інструктаж для персоналу щодо граничної ваги та вантажопідйомних 
операцій, що виконуються кількома особами та з використанням технічних засобів; 

• Спланувати робоче місце таким чином, щоб уникнути необхідності піднімати важкі 
вантажі вручну; 

• Виправити поставу; 
• Здійснювати регулярні перерви та чергувати важку роботу з більше легкою. 
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12.2.7.11. Використання небезпечних речовин 
 
Використання небезпечних речовин має здійснюватися згідно з відповідними 
директивами ЄС, у тому числі Директивою 80/1107/EEC щодо захисту працівників від 
ризиків, пов'язаних з впливом хімічних, фізичних і біологічних агентів при роботі, а також 
положення 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, допуск та обмеження хімічних речовин 
(REACH). Такі речовини мають перевірятися на безпечність для життя та здоров’я людей. 
Оцінюються також умови роботи та зберігання небезпечних речовин, їх транспортування 
та використання. Має вестися облік та здійснюватися інвентаризація небезпечних 
матеріалів. 
 

12.2.7.12. Шум, вібрація і пил  
 
Шум і вібрація можуть бути спричинені роботою коперів, землерийно-копального 
обладнання, бетонозмішувачів і кранів, а також транспортуванням обладнання, матеріалів 
і людей. Для зменшення шумового забруднення, вібрації та пилу, мають вживатися 
наступні заходи: 
 

• План будівництва має погоджуватися з місцевими громадами; найгучніші заходи 
проводяться вдень; 

• По можливості, мають використовуватися шумові бар'єри та глушники; 
• Маршрут важкої техніки до об’єкту має пролягати за межами населених пунктів; 
• Уся техніка та обладнання в перерві між експлуатацією вимикається; 
• Для робіт з підвищеним рівнем шуму персоналу видаються засоби захисту органів 
слуху. 
 

 
Пил може підніматися у повітря при роботі важких установок і машин, під час розкопок і 
вітру. До зони ризику, як правило, потрапляють будівельники та жителі навколишніх 
населених пунктів, хоча віддаленість від території проекту найближчого населеного 
пункту робить це малоймовірним. Для будівельних робіт характерні такі заходи 
контролю: 
 

• Використання пристроїв для вловлення пилу, огорожі та покриття для зберігання та 
транспортування матеріалів; 

• Зрошування доріг для зменшення пилу від транспортних засобів; 
• Контроль викидів забруднюючих речовин з пересувних джерел та дотримання 
транспортними засобами державних норм викидів забруднюючих речовин в 
навколишній простір; 

• Уникнення нерегульованого спалювання відходів просто неба. 
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12.2.7.13. Враженння предметами та частками матеріалів 
 
Для захисту робітників від предметів та часток матеріалів, що викидаються машинним 
обладнанням, мають вживатися наступні заходи: 
 

• Виділення окремих зон для відходів та сміттєзвалищ; 
• Застосування захисних огорож механізмів; 
• Звільнення транспортних шляхів від предметів, що заважають руху транспортних 
засобів; 

• Використання тимчасового захисту від падіння; 
• Використання відповідних засобів індивідуального захисту, у тому числі захист 
очей, щитки для обличчя та каски. 

 
12.2.7.14. Пожежа 

 
У плані території проекту мають зазначатися номери контактів у надзвичайних ситуаціях, 
такі як пожежна служба, служба порятунку та регулятор параметрів навколишнього 
середовища. Також має діяти цілодобова лінія на випадок аварійного розливу шкідливих 
речовин. 
 
 

12.2.7.15. Несанкціонований доступ та вандалізм 
 
Територія проекту має охоронятися на належному рівні. Охорона території передбачає 
такі заходи: 
 

• Огородження будівельної ділянки з воротами та попереджувальними знаками на 
під'їзних дорогах; 

• Контроль під'їзних шляхів до турбін та пов'язаного з ними обладнання; 
• Огородження зон технічного обслуговування та зберігання обладнання; 
• Цілодобова охорона з відеоспостереженням для запобігання несанкціонованому 
входу на територію проекту; 

• Відображення контактних даних служб аварійного реагування та поліції на 
контрольно-пропускних пунктах на випадок несанкціонованого в'їзду. 

 
12.2.8. Попередження та пом’якшення інших наслідків будівельних робіт 

 
12.2.8.1. Ґрунт і вода 

 
Територія проекту є відносно рівною, тому ризик ерозії ґрунту водами, що протікають по 
ділянці, є малоймовірним. Наступні заходи покликані зменшити вплив стоку під час 
підготовки землі та будівельних робіт: (a) підошва котловану має бути мінімальною, щоб 
зменшити вплив природніх умов на розкопану ділянку; (b) передбачається налагодження 
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дренажної системи каналів та басейнів-відстійників для поверхового стоку для того, щоб 
води не потрапляли у природні джерела, особливо, під час дощового періоду.  
 
Найбільше води потребує установка для приготування бетонної суміші. Водопостачання 
має бути якісним і надаватися з резервуарів або колодязя ґрунтових вод. Відповідні заходи 
мають спрямовуватися на те, щоб уникнути потрапляння в навколишнє середовище 
потенційно небезпечних речовин. Масла, паливо і хімічні речовини, зокрема, повинні 
зберігатися у спеціально відведених для цього місцях з захистом від витоку. При роботі з 
такими речовинами робітники мають дотримуватися відповідних правил поводження з 
матеріалами, які забруднюють навколишнє середовище.   
 
Стічні води побутового типу збираються на території проекту і вивозяться для обробки до 
відповідної очисної споруди. Ділянка не повинна бути підключена до місцевої системи 
збору стоків або до будь-яких поверхневих вод. На території проекту не повинно 
здійснюватися очищення стокових вод.  
 
 

12.2.8.2. Археологічна та культурна спадщина 
 
УПО призначає археологічного спостерігача, відповідального за археологічний 
моніторинг, який має бути присутнім під час розкопок.  
 
 

12.2.8.3. Викиди в атмосферу 
 
Загалом основні вимоги є такими: 
 

• Зменшити викиди пилу шляхом запобігання висихання ґрунту та впливу зовнішніх 
факторів на розриті ділянки; 

• Зменшити викиди від генераторів і двигунів транспортних засобів шляхом 
відповідного технічного обслуговування, відповідних рівнів експлуатації 
відповідно до національних вимог і запобігання викидам чорного диму.  

• Організовані викиди установки для бетонної суміші мають відповідати стандартам 
ЄС. 

 
 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

311 

 
12.3. Попередження та пом’якшення негативних наслідків на етапі 
експлуатації 
 

 
12.3.1. Вступ 

 
 
Наступні розділи містять короткий огляд заходів з попередження та пом'якшення 
негативних наслідків на етапі експлуатації на основі оцінки наслідків. Наслідки, пов'язані 
з експлуатаційним етапом проекту, є не настільки значними, як на етапі будівництва, але 
певний вплив на об’єкти, зазначені у звіті про наслідки, може набувати серйозного 
характеру, особливо, на ранніх стадіях проекту, під час проектування та будівництва, 
якщо не будуть застосовані відповідні заходи з попередження та пом’якшення. 
 
 

 
12.3.2. Екологія та охорона природи 

 
12.3.2.1. Попередження та пом’якшення негативних наслідків для 
природнього середовища 

 
Після того, як вітрова електростанція буде збудована, вона жодним чином не впливатиме 
на природнє середовище, тому заходів з пом’якшення негативного впливу станції не 
передбачено.  
 
 

12.3.2.2. Кажани 
 
Як було встановлено, маршрути кажанів не пролягають через територію вітрової 
електростанції. Значного скуплення кажанів на ділянці не спостерігалося ні вдень, ні під 
час зимової сплячки. З огляду на це, жодних заходів з відлякування кажанів від території 
проекту не потребується.  
 
 

12.3.2.3. Птахи 
 
Ризик зіткнення оцінюється як низький. Після будівництва пропонується здійснювати 
спостереження та вживати заходів для зниження ризику зіткнення птахів з лопатями 
турбін. При необхідності за певних погодних умов одна з турбін може вимикатися. 
 
 

12.3.3. Вплив на ландшафт 
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Для пом’якшення впливу вітрової електростанції на ландшафт необхідно вжити наступні 
заходи: 
 

• Компенсувати значний негативний вплив вітрової електростанції на навколишні 
села (такі як, Старокозаче, Семенівка, Удобне і Молоха). 

• Має бути розроблена додаткова програма озеленення території для пом’якшення 
негативних наслідків. Передбачається заміна насаджень для ділянок, звільнених від 
рослин, на етапах будівництва та виведення з експлуатації для полегшення доступу 
до машин. Територія має засаджуватися місцевими видами рослин, що 
відображають місцевий характер ландшафту. 

• Всі заходи з пом'якшення наслідків та заміщення посадки повинні бути належним 
чином захищені, підтримуватися та контролюватися в середньостроковій 
перспективі протягом щонайменше 5 років після завершення такого розширення. 
 
 

12.3.4. Шум 
 
За попередніми оцінками, рівень шуму роботи вітрової електростанції знаходиться в 
допустимих межах, і жодних спеціальних заходів зі зменшення шумового забруднення, 
окрім тих, що були враховані під час проектування, не потребується. Має бути 
впроваджена відповідна програма технічного обслуговування для забезпечення належного 
функціонування вітрових турбін та пов'язаних з ними структур, відповідно до вимог 
виробників, з метою забезпечення безперебійної роботи станції та зменшення рівня шуму. 
 
 

12.3.5. Соціально-економічний вплив 
 

12.3.5.1. Наслідки для сільськогосподарських угідь 
 
Близько 11,875 га землі залишиться під об‘єктами вітрової електростанції після 
будівництва. Усі заходити, що були перераховані у розділі про будівництво, мають бути 
вжиті для зменшення площі ділянки під станцією.  
 
В околицях WTG діятимуть незначні обмеження щодо використання 
сільськогосподарської землі. Ці обмеження не повинні суттєво вплинути на користувачів 
угідь. Однак для того, щоб уникнути подальшого впливу на господарство, подібні 
обмеження у використанні земель мають стосуватися лише окремих ділянок, необхідних 
для безпечної експлуатації вітряної електростанції, а також простого доступу до 
обладнання для здійснення технічного обслуговування. 
 
 

12.3.5.2. Можливості у сфері працевлаштування та закупівлі 
 
Зайнятість на будівництві 
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Укладення контрактів з особами для роботи на діючій вітровій електростанції, як і у 
випадку з будівельними роботами, має здійснюватися з дотриманням принципів 
найкращої міжнародної практики. УПО вимагатиме від усіх підрядників дотримання 
українського законодавства, включаючи Закон України «Про охорону праці» та 
міжнародні стандарти. 
 
 
Управління діяльністю підрядників 
 
УПО відповідає за управління екологічними та соціальними результатами діяльності своїх 
підрядників (включаючи будь-яких субпідрядників). Управління підрядниками та 
субпідрядниками проводиться відповідно до Положення про трудові традиції МФК: 
управління екологічною та соціальною діяльністю підрядників (жовтень 2017 року). 
Управління діяльністю підрядників розглядається в документі Системи соціально-
екологічного управління УПО. 
 
 
Непряма зайнятість 
  
Щоб сприяти створенню непрямих можливостей працевлаштування, Проект буде 
продовжувати закуповувати товари та послуги у місцевих компаній, за наявності такої 
можливості. Управління ланцюгами поставок розглядається в документі Системи 
соціально-екологічного управління. 
 
 

12.3.5.3. Наслідки для господарства 
 
Наступні заходи покликані пом’якшити негативні наслідки через погіршення 
економічного становища осіб, чий урожай може постраждати через ремонтні роботи, а 
також  втрату сільськогосподарських угідь: 
 

• Звести до мінімуму кількість землі, зайнятої / порушеної під час ремонтних робіт; 
• Компенсувати всім користувачам землі кошти за втрачений врожай та будь-які 
інші збитки у повній мірі відповідно до законодавства України та політики МФО 

• Повністю відновити землю після порушення 
• Створити і запровадити порядок подачі та розгляду скарг. 

 
 

12.3.5.4. Прибутковість для місцевого бюджету  
 
Усі виплати місцевим громадам мають здійснюватися своєчасно та прозоро. У випадку 
порушення цього положення, між проектом та місцевими громадами може виникнути 
напруження. 
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12.3.5.5. Наслідки для інфраструктури 
 
Регулярне технічне обслуговування внутрішніх під'їзних шляхів сприятиме покращенню 
доступу до сільськогосподарських ділянок під час експлуатації вітроелектростанції. 
 
 

12.3.6. Порушення громадського порядку, ризики для здоров’я та безпеки 
населення 

 
Порушення громадського порядку, ризики для здоров’я та безпеки населення охоплені 
Законом України «Про охорону праці (безпеку та охорону праці)» від 14 жовтня 
1992 року, з останніми змінами, внесеними Законом № 229-IV від 21 листопада 2002 року. 
 
Крім того, МФК опублікувала низку Положень з охорони навколишнього природного 
середовища (EHS) щодо типових промислових ризиків, а також спеціальні рекомендації 
щодо ризиків для здоров'я та безпеки, пов'язаних з вітровими електростанціями (IFC, 
2007b). Вони розглядаються нижче. 

12.3.6.1. Здоров'я та безпека  
 
Конкретні ризики для здоров'я та безпеки працівників вітрових електростанцій, як 
зазначено в керівництві IFC, пов’язані з роботою на висоті. Це стосується будівельних та 
ремонтних робіт. Заходи із запобігання ризикам, включені до настанови, наведені нижче і 
мають дотримуватися персоналом на території проекту: 
 
 

• Перед початком робіт перевірити цілісність структури; 
• Здійснити програму захисту від падіння, яка включає навчання методам 
скелелазіння та застосуванню заходів захисту від падіння; огляд, технічне 
обслуговування та заміна обладнання для захисту від падіння; порятунок 
робітників після падіння з висоти; 

• Встановити критерії використання 100-відсоткового захисту від падіння (зазвичай 
при роботі понад 2 м над робочою поверхнею, але іноді до 7 м, залежно від виду 
діяльності). Система захисту від падіння повинна відповідати структурі башти та 
рухам при підйомі, спуску і переміщенні від точки до точки; 

• Встановити прилади на частинах башти для полегшення використання систем 
захисту від падіння; 

• Забезпечити працівників належною системою закріплення робочої зони. З'єднувачі 
на системах закріплення робочої зони повинні бути сумісні з компонентами башти, 
до яких вони прикріплені; 

• Переконатися у тому, що вантажопідйомне обладнання в належному стані, а також, 
що машиністи підйомного обладнання підготовлені належним чином; 
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• Пояси безпеки повинні бути не менше 15,8 мм (5/8 дюйма) два в одному з нейлону 
або матеріалу еквівалентної міцності. Ремені безпеки слід замінювати до появи 
ознак старіння або зношування волокон; 

• При роботі з електроінструментом на висоті працівники повинні використовувати 
другий (резервний) ремінь безпеки; 

• Знаки та інші перешкоди повинні вилучатися з опори та споруди перед 
проведенням робіт; 

• Для підняття або опускання інструментів або матеріалів до робітників на 
підвищених конструкціях слід використовувати затверджену сумку для 
інструментів; а також 

• Уникати проведення монтажних робіт та робіт з технічного обслуговування під час 
несприятливих погодних умов, особливо якщо існує небезпека ударів блискавки. 

• Окрім загальних положень про охорону праці та техніку безпеки, існують окремі 
аспекти роботи на території вітрової електростанції, що впливають на професійну 
та громадську безпеку. Про основні положення йдеться у наступних розділах. 
 

 
12.3.6.2. Зсув або поломка лопаті 

 
Вітрові турбіни можуть страждати від зсуву вітру, тобто від різних швидкостей вітру в 
нижній і верхній частинах лопатей. Це може призвести до вигину шахти, особливо, у 
наземних установках, через більший потенційний градієнт вітру. Конструкція лопатей 
відповідає переважаючим кліматичним умовам і швидкості вітру на Дністровському 
вітроенергетичному проекті. 
 
Поломка лопаті може бути спричинена поганим технічним обслуговуванням або 
незвичайними вітровими умовами, наприклад, ураганом, торнадо або ударом блискавки. 
Як наслідок, лопаті можуть ударитися об башту і розсипатися. Для того, щоб обвалу через 
знос важливих деталей, таких як коробка швидкостей, не сталося, має бути реалізована 
комплексна програма заходів з технічного обслуговування обладнання.  
 
У разі поломки лопаті, уламки можуть розлетітися на певну відстань (у деяких випадках – 
до 500 м). Навколишні землі є орним, людей на них, зазвичай, дуже мало. З огляду на це, 
ризик для безпеки людини вважається дуже низьким через те, що ймовірність такої 
поломки незначна, а об’єкти впливу практично відсутні. 
 
У випадку, якщо падіння лопатей станеться, УПО зобов’язується забезпечити ретельне 
видалення та утилізацію уламків, заміну та відновлення пошкоджених об’єктів, а також 
виплату компенсації власникам землі та господарств, що зазнали збитків у результаті 
такої поломки. 
 
Існує дуже невеликий залишковий ризик травмування працівників на території проекту в 
момент руйнації. Персонал має пройти інструктаж з розпізнавання зсуву вітру та 
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ймовірності поломки за такими ознаками, як незвичайні шум з башти, гондоли або 
лопатей. За таких обставин негайно відбувається евакуація персоналу.  
 
 

12.3.6.3. Зруйнування турбіни 
 
Зруйнування турбіни може відбутися в виняткових обставинах через відмову гальма, 
викликаного екстремальними вітровими умовами або порушеннями роботи ключових 
систем керування, таких як коробка швидкостей, що призводить до неконтрольованого 
обертання лопатей і втрату повітряних гальм, що знаходяться на кінцях лопатей. 
Зруйнуванню можна запобігти завдяки правильному проектуванню та обслуговуванню. 
Вибраний проект підходить для кліматичних умов, швидкості вітру та рельєфу, що 
переважають на території Дністровського вітроенергетичного об'єкту. Для того, щоб 
турбіна не обвалилася через знос важливих деталей, таких як коробка швидкостей, має 
бути реалізована комплексна програма заходів з технічного обслуговування обладнання. 
 
Як показують попередні аналогічні випадки, у разі руйнування більша частина башти і 
пов'язані з нею споруди потрапляють в зону, що безпосередньо прилягає до турбіни. 
Лопаті можуть впасти далі. Навколишні землі є орним, людей на них, зазвичай, дуже 
мало. З огляду на це, ризик для безпеки людини вважається дуже низьким. 
 
У випадку, якщо зруйнування турбіни станеться, УПО зобов’язується забезпечити 
ретельне видалення та утилізацію уламків, заміну та відновлення пошкоджених об’єктів, а 
також виплату компенсації власникам землі та господарств, що зазнали збитків у 
результаті такої поломки. 
 
Існує дуже невеликий залишковий ризик травмування працівників на території проекту в 
момент руйнації. Персонал має пройти інструктаж з розпізнавання ймовірності 
зруйнування турбіни за такими ознаками, як незвичайні шум з башти, гондоли або 
лопатей. За таких обставин негайно відбувається евакуація персоналу.  
 
 

12.3.6.4. Удар блискавки та виникнення пожежі  
 
Існує ризик пошкодження лопатей та електричного обладнання ударами блискавки, що 
також може призвести до підпалу гідравлічного масла, розподільчого пристрою та 
трансформатора, розташованого в гондолі. Такі пожежі виявити важко, оскільки на 
турбіні, як правило, немає людей, і з ними складно боротися через те, що гондола 
знаходиться високо над землею. Запобігти виникненню пожежі в гондолі можна шляхом 
використання вогнестійких компонентів у будівництві та попереджувального 
профілактичного ремонту і обслуговування для забезпечення надійного з'єднання системи 
захисту від грозового розряду (заземлення), електричних систем та правильної роботи 
обертових частин у гондолі, що можуть викликати підвищення температури або іскри у 
разі неналежного технічного обслуговування. 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

317 

 
Автоматичні системи виявлення пожежі, пов'язані з системами автоматичного 
відключення, спрацьовують протягом максимально короткого терміну і відключають 
обладнання від систем електропостачання. Якщо уникнути пожежі таким чином не 
вдалося, відбувається автоматичне гасіння вогню.  
 
Персонал має пройти інструктаж з попереджувального профілактичного обслуговування 
та використання зварювального обладнання для усунення ймовірності виникнення вогню. 
Палити поряд з турбінами має бути заборонено, про що сигналізуватимуть відповідні 
знаки («Не палити»). 
 
Передбачається розробка та оновлення аварійного плану з метою інформування 
персоналу. Програма боротьби з пожежами включає такі аспекти: 
 

• Підготовка персоналу; 
• Обстеження та технічне обслуговування (зокрема, стану нафти в трансформаторах 
турбіни та підстанції); 

• Випробування та обслуговування систем протипожежного контролю; 
• Зв'язок та співробітництво з пожежними службами. 

 
У випадку загоряння гондоли, вогонь ліквідується пожежною бригадою, а також 
встановлюється зона безпеки для уникнення вторинних пожеж навколо турбіни. 
 
 

12.3.6.5. Несанкціонований доступ та вандалізм 
 
Територія проекту має охоронятися на належному рівні, відповідно до рекомендацій IFC 
(IFC, 2007a). Охорона території передбачає такі заходи: 
 

• Двері турбінної башти мають бути зачиненими; 
• Для роботи з системою має надаватися відповідний дозвіл для запобігання 
несанкціонованому доступу;  

• На під'їзних дорогах мають встановлюватися ворота з попереджувальними 
знаками; 

• Передбачається контроль під'їзних шляхів до турбін та пов'язаного з ним 
обладнання; 

• Огородження зон технічного обслуговування та зберігання обладнання; 
• Поширення інформації про зони безпеки та небезпеки, пов’язані з турбінами, у 
місцевій громаді. 
 
 

12.3.6.6. Авіація 
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Авіації можуть загрожувати крилові турбіни через своє розташування на значній висоті. 
Незважаючи на те, що вітроелектростанція розташована поза радіусом дії аеропортів, 
відповідно до правил безпеки повітряного руху, УПО зобов'язується встановити на баштах 
відповідні світлові системи попередження зіткнень на основі консультацій з органами 
управління повітряним рухом. Крім того, необхідно провести низку консультацій з 
українським авіапідприємством «Украерорух» та «Державною авіаційною службою». Цим 
компаніям мають бути надані дані про координати, висоту над рівнем моря та поверхню 
кожної турбіни для затвердження. 
 
 

12.3.6.7. Електромагнітне випромінювання 
 
Електромагнітні перешкоди потенційно можуть бути викликані вітровими турбінами 
через ефект в ближньому полі, дифракції та розсіювання. Вони можуть впливати на 
авіаційні радарні системи та телекомунікаційні системи. 
 
Територія вітряної електростанції знаходиться на відстані більше 45 км від найближчого 
аеропорту, тому не може суттєво впливати на радарні системи. Однак проект має 
розроблятися на основі консультацій з авіаційною адміністрацією, і відповідні заходи 
мають бути включені в рекомендовані. 
 
 

12.3.7. Попередження та пом’якшення інших наслідків будівельних робіт 
 

 
12.3.7.1. Рух і транспорт 

 
Управління рухом і транспортом на етапі експлуатації детально описується в Плані 
управління транспортом. На етапі експлуатації рух транспорту на під’їзних шляхах до 
території проекту має бути обмежений. Для зменшення руйнування можуть 
використовуватися невеликі транспортні засоби. На етапі експлуатації доступ до 
сільськогосподарських угідь не буде ускладненим, а рух техніки не призводитиме до 
ущільнення насипів. Важкі транспортні засоби матимуть доступ до території проекту 
тільки через спеціальний маршрут; ймовірно, цей маршрут буде встановлений під час 
будівництва. 
 
 

12.3.7.2. Управління матеріально-технічним забезпеченням 
 
Вимоги щодо попередження та пом'якшення негативного впливу викидів у навколишнє 
середовище під час експлуатації, зазвичай, не відрізняються від вимог на етапі 
будівництва. Під час експлуатації станції передбачені такі заходи: 
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• Зберігати та використовувати небезпечні речовини необхідно з дотриманням 
правил безпеки, а також запобігати їх потраплянню в землю / підземні, поверхневі 
води та каналізаційні мережі; 

• Впровадити відповідний режим технічного обслуговування для мінімізації як 
прямих (наприклад, утримання небезпечних матеріалів), так і непрямих 
(наприклад, належне технічне обслуговування обладнання для підвищення 
ефективності використання ресурсів) викидів в навколишнє середовище. 
 

 
12.4. Попередження та пом’якшення негативних наслідків на етапі виведення 
з експлуатації 
 

12.4.1. Вступ 
 
Заходи з попередження та пом’якшення негативного впливу на етапі виведення з 
експлуатації слідують тим самим вимогам, що й протягом будівництва. Оскільки 
виведення вітрової електростанції з експлуатації відбудеться не раніше ніж через 25 років, 
наразі неможливо з точністю визначити вимоги до процесу виведення станції з 
експлуатації. З огляду на це, перш ніж виводити станцію з експлуатацію, необхідно 
провести оцінку її стану та інших аспектів, які можуть виникнути на етапі експлуатації та 
потребуватимуть заходів з попередження та пом’якшення негативних наслідків. 
Потенційні проблеми та способи їх вирішення мають бути описані в Плані виведення 
станції з експлуатації, затвердженому відповідними регулюючими, а також іншими 
зацікавленими сторонами, такими як інвестиційні банки. 
 

 
12.4.2. Шум 

 
Вплив шумового забруднення на соціальні об’єкти на етапі виведення з експлуатації має 
бути мінімізовано. До заходів з боротьби з шумовим забрудненням входять такі: 
 

• Використання найкращих практичних засобів для виведення станції з експлуатації; 
• Інформування персоналу про вимогу мінімізувати негативний вплив діяльності на 
робочій ділянці; 

• Встановлення узгодженого робочого часу ділянки для “нормальної” діяльності з 
виведення обладнання з експлуатації; 

• Планування робіт таким чином, щоб мінімізувати діяльність поза узгодженим 
графіком роботи; 

• Використання глушників/огороджень у відповідних випадках для зниження рівня 
шуму; 

• Утримання техніки та обладнання в хорошому стані; 
• Вимкнення техніки та обладнання в проміжках між експлуатацією; 
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• Встановлення узгоджених критеріїв під час проведення суттєвих шумових або 
вібраційних операцій поблизу найбільш чутливих місць впливу. 

 
Рух будівельної техніки має здійснюватися за заздалегідь визначеними маршрутами для 
доступу до об'єкту. По можливості мають обиратися маршрути за межами населених 
пунктів. 
 

12.4.3. Рух і транспорт  
 
Заходи з управління рухом і транспортом на етапі виведення з експлуатації слідують тим 
самим вимогам, що й протягом будівництва. Транспортування обладнання на територію 
станції, а також вивезення обладнання і списаних матеріалів з території передбачає 
використання доріг загального користування і доріг, розташованих на території вітрової 
електростанції. УПО несе відповідальність за ефективне управління транспортним рухом 
на всіх етапах проекту. 
  
Наступні заходи спрямовані на оптимізацію та підвищення безпеки дорожнього руху: 
 

• Обмеження руху транспорту з метою зменшення шуму та уникнення заторів; 
• Рух важкої техніки регламентується планом управління дорожнім транспортом. 

 
12.4.4. Середовища існування і види 

 
Перед виведенням станції з експлуатації, об'єкт повинен бути обстежений повторно для 
оцінки стану екології території, а також для того, щоб визначити, чи потрібні заходи, 
спрямовані на відновлення середовищ існування і видів. 
 
Виведення станції з експлуатації жодним чином не вплине на середовище існування та 
види, що охороняються, якщо процес буде ретельно продумано. Необхідність вжиття 
заходів щодо пом'якшення наслідків визначатиметься відповідно до умов території на 
момент виведення станції з експлуатації 
 
 

12.4.5. Соціально-економічний вплив 
Заходи з попередження та пом’якшення негативного впливу на етапі виведення станції з 
експлуатації практично не відрізняються від заходів, що вживаються протягом 
будівництва. 
 
Матеріали, що залишаються після демонтажу вітрової електростанції, мають бути 
вивезені, а територія звільнена від обладнання та підготована до подальшого 
сільськогосподарського використання.  
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12.4.6. Здоров’я та безпека  

 
Заходи з попередження та пом’якшення негативних наслідків для життя та здоров’я на 
етапі виведення з експлуатації практично не відрізняються від заходів, що вживаються 
протягом будівництва. 
 
 

12.4.7. Попередження та пом’якшення інших наслідків виведення станції 
з експлуатації 

 
 

12.4.7.1. Вплив на ландшафт 
 
На етапі виведення з експлуатації, як і протягом будівельних робіт, заходи з пом’якшення 
негативних наслідків на ландшафт мають передбачати такі цілі: 
 

• Помірковане звільнення території від рослинності: необхідно прибрати лише ту 
частину рослин, яка заважає доступу та здійсненню будівельних робіт; 

• Якщо виникає необхідність доступу до ділянки будівельних робіт в районі 
існуючої рослинності, повинен забезпечуватися відповідний захист крон і 
кореневих зон дерев захисним огородженням і наземним покриттям, які слід 
видалити негайно після завершення будівельних робіт;  

• Насадження дерев та кущів на стратегічних об'єктах як в межах, так і поза 
територією забудови, які відповідають характеру ландшафту, і маскують майбутній 
візуальний вплив. 
 
12.5. Програма моніторингу 
 

12.5.1. Екологія та охорона природи 
 
Постійний моніторинг 
 
Вітроелектростанція має бути оснащена обладнанням для безперервного моніторингу 
руху птахів і кажанів через і навколо ділянки вітропарку відповідно до законодавства 
України. 
 
Спостереження за поведінкою птахів після будівництва 
 
В останньому керівництві Великобританії (Natural England, 2010) щодо моніторингу 
берегових вітрових електростанцій перед будівництвом та після його завершення описано 
методологію спостереження, що використовується для додаткових досліджень птахів. 
Спостереження за птахами після будівництва мають здійснюватися за описаною 
методологією, щоб мати можливість порівняти поведінку птахів до та після будівництва. 
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Таке спостереження передбачає проведення 36-годинного моніторингу на кожній з 6-ти 
точок огляду в період розмноження і зимового сезону, а також проведення 9 спостережень 
птахів протягом березня-липня. Відповідно до рекомендацій Великобританії, цей 
моніторинг необхідно проводити в роки 1, 2, 3, 5, 10 і 15. 
 
Згідно з рекомендаціями, протягом перших трьох років після завершення будівництва 
необхідно вести рахунок мертвих птахів, що дасть можливість встановити фактичну 
кількість загиблих особин через роботу вітрової електростанції. На основі цих даних 
можна робити висновки про необхідність вжиття додаткових заходів з пом’якшення 
впливу станції на навколишнє середовище, якщо кількість загиблих особин певного виду 
виявиться занадто високим (що малоймовірно). Запропонована методологія узгоджується 
з місцевим органом планування перед початком будівництва. 
 
 
 Спостереження за поведінкою кажанів після будівництва 
 
Протягом двох років після будівництва вітрової електростанції впроваджується програма 
моніторингу, що передбачає автоматичне відстеження діяльності кажанів за допомогою 
відповідного обладнання («batbox» або «Anabat»).    
 
Кількість особин, що загинули у результаті зіткнення, має фіксуватися. Ведеться рахунок 
мертвих кажанів у радіусі 50 м від кожного вітрового турбінного генератора (WTG). 
Трансекти будуть проходити по території навколо кожного вітрового турбінного 
генератора один-два рази на тиждень під час сезону високої активності кажанів. 
 
Метою даного моніторингу є: 
 

- перевірити правильність припущень, зроблених під час оцінки впливу, а також 
визначити суттєві відхилення від прогнозів; 

- перевірити ефективність заходів з пом’якшення впливу (таких як зміна 
експлуатаційних параметрів для зменшення кількості загиблих кажанів); 

- визначити критичні вітрові турбіни та, за необхідності, встановити подальші 
експлуатаційні параметри для зменшення кількості загиблих кажанів. 
 

 
12.5.2. Шум 

 
Ми не пропонуємо здійснювати моніторинг цього параметру ні на етапі будівництва 
проекту, ні після його завершення (тобто на етапі експлуатації). Дані свідчать про те, що 
під час експлуатації рівень шуму не буде перевищувати допустимі норми, а на етапі 
будівельних робіт передбачені відповідні заходи. У разі перевищення допустимого рівня 
шуму протягом експлуатації, до програми організації будівництвом мають бути внесені 
відповідні поправки. У разі перевищення допустимого рівня шуму протягом експлуатації, 
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до програми контролю після завершення будівельних робіт мають бути внесені відповідні 
поправки за погодженням з відповідними органами нормативно-правового регулювання. 
 
 

12.5.3. Рух і транспорт  
 
Наразі немає необхідності здійснювати моніторинг у сфері руху та транспорту. Однак 
очікується, що процедура управління транспортним рухом включатиме контрольно-
ревізійну процедуру з перевірки правильності обраних транспортних маршрутів для руху 
будівельної техніки. 
 
 

12.5.4. Соціально-економічний вплив 
 
Скарги, подані згідно з відповідною процедурою Проекту, повинні постійно 
відстежуватися. Зворотній зв’язок від різних зацікавлених сторін Проекту дає змогу 
визначити проблеми, які потребують вирішення як на індивідуальному, так і на рівні 
громади. Так, наприклад, часті скарги про рівень шумового забруднення в певний час 
доби, спричиненого рухом техніки, або ускладнення доступу сільськогосподарської 
техніки до земельних ділянок можуть свідчити про необхідність перегляду Плану 
управляння транспортним засобом. 
 
Сам процес подачі скарг необхідно контролювати, щоб усі отримані скарги та зауваження 
були опрацьовані, згідно з положеннями ESAP та SEP Проекту. Те ж саме стосується і 
скарг, що надходять від працівників.  
 
Відновлення землі після завершення будівництва та після виведення станції з експлуатації 
– надзвичайно важливе завдання, що потребує моніторингу. Після відновлення стану землі 
люди повинні отримати можливість займатися сільським господарством без погіршення 
якості врожаю. Те ж саме стосується ремонту доріг. Роботи з відновлення початкового 
стану доріг після завершення будівництва, як і операції, пов’язані з ремонтом і 
обслуговуванням доріг, мають контролюватися. 
 
Крім того, необхідно здійснювати моніторинг виконання компенсаційних виплат за 
втрачений врожай та завдані збитки, щоб забезпечити своєчасну оплату та уникнути 
завдання інших збитків сільському господарству. Якщо в результаті збільшення 
інтенсивності дорожнього руху постраждало підприємств, завдані збитки повинні бути 
відшкодовані, а цей процес проконтрольовано, щоб забезпечити поліпшення чи принаймні 
відновлення сільського господарства до попереднього рівня. 
 
Слід регулярно контролювати виконання Програми корпоративної соціальної 
відповідальності, щоб забезпечити досягнення її цілей, а також якщо необхідно оновити 
можливі сфери підтримки, переглянути процедуру подання заявки, підключити більше 
людей до процесу прийняття рішень тощо . 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

324 

 
 

12.5.5. Вплив на ландшафт 
 
На додаток до програми пом'якшення наслідків та поліпшення стану (що передбачає 
заміну дерев і чагарникової рослинності) всі території повинні бути належним чином 
захищені, а їхній стан підтримуватися відповідно до встановленого порядку протягом 
щонайменше 5 років після завершення програми. 
 
Під час здійснення моніторингу в період після будівництва мають бути враховані наступні 
аспекти: 
 

- Засаджена площа має підтримуватися в належному стані для виконання своїх 
функцій, таких як поліпшення ландшафту та заміна рослинності, що була знищена 
під час звільнення території на етапі підготовки до будівельних робіт; 

- Спостереження за станом насаджень має здійснюватися принаймні щорічно 
протягом 5 років після завершення озеленення. Моніторинг місцевості 
здійснюється ландшафтним архітектором або відповідним кваліфікованим 
садівником. 

- Під час моніторингу визначається та фіксується відсоток рослин, що прийнялись та 
загинули. На місце загиблих рослин висаджуються нові протягом найближчого 
сезону посадки, як правило, це листопад-лютий.    
 
 

12.5.6. Здоров’я та безпека населення 
 
Ми не пропонуємо здійснювати моніторинг у сфері здоров’я та безпеки населення, але 
наступні заходи мають входити до систем управління на етапі будівництва та 
експлуатації: 
 

- Між внутрішніми та сторонніми зацікавленими сторонами має відбуватися 
комунікація; 

- Впровадження системи передачі інформації про невідповідність експлуатаційним 
вимогам і усунення несправностей для виявлення проблем, що надходять від 
внутрішніх та сторонніх зацікавлених сторін; 

- Аудиторські перевірки результатів діяльності з охорони здоров'я та техніки безпеки 
на всіх етапах проекту, включаючи роботу всіх працівників, пов'язаних з проектом, 
особливо тих, які залучені до роботи на території проекту. 

- Контроль руху транспорту передбачає аудиторську перевірку відповідності 
обраних маршрутів правилам безпеки. 

- Звіт вищого керівництва у сфері екології, охорони здоров'я населення і безпеки для 
забезпечення найкращої практики на міжнародному рівні. 
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МФО вимагають реалізації механізмів управління, що є частиною Природоохоронного і 
соціального плану дій (ESAP). 
 
 

12.5.7. Поверхневі та стічні води. Якість землі та ґрунту 
 
Ми не пропонуємо окремих механізмів моніторингу поверхневих та стічних вод або якості 
землі та ґрунту, але наступні заходи мають входити до систем управління на етапі 
будівництва та експлуатації: 
 

- Персонал, що має справу з небезпечними речовинами, повинен пройти відповідний 
інструктаж. 

- Між внутрішніми та сторонніми зацікавленими сторонами має відбуватися 
комунікація про захист екології, а також випадки потрапляння небезпечних 
речовин у навколишнє середовище; 

- Впровадження системи передачі інформації про невідповідність експлуатаційним 
вимогам і усунення несправностей для виявлення проблем, що надходять від 
внутрішніх та сторонніх зацікавлених сторін; 

- Перевірка екологічних показників на всіх етапах проекту, що охоплює зберігання, 
утримання та використання небезпечних речовин для запобігання викидів у 
навколишнє середовище. 

- Звіт вищого керівництва у сфері екології, охорони здоров'я населення і безпеки для 
забезпечення найкращої практики на міжнародному рівні. 

- Перед початком будівництва має бути розроблено та введено в дію план ліквідації 
наслідків випадкового розливу небезпечних речовин. 
 

МФО вимагають реалізації механізмів управління, що є частиною Природоохоронного і 
соціального плану дій (ESAP). 
 
 

12.5.8. Додатки 
 

12.5.8.1. Програма корпоративної соціальної відповідальності 
 
УПО прагне мати позитивний вплив на місцеву громаду завдяки своїм програмам 
корпоративної соціальної відповідальності. УПО співпрацює з місцевими лідерами та 
зацікавленими сторонами для задоволення особливих потреб кожної громади. Зокрема, 
УПО планує інвестувати до 1000 євро на кожен МВт встановленої потужності щорічно 
протягом діяльності Проекту через програму КСВ. Разом з внесками до бюджетів громад 
за рахунок орендної плати за землю, це також зазвичай включає прямі інвестиції в 
конкретні програми в інфраструктурі кожної громади. Прямі інвестиції можуть 
стосуватися конкретних сфер, таких як розширення можливостей молоді або покращення 
життя людей похилого віку. 
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Наріжним каменем програми УПО з КСВ є співпраця з місцевими громадами з метою 
підвищення місцевого економічного та культурного розвитку. При виборі проектів для 
фінансування УПО буде враховувати протоколи громадських обговорень та зустрічей з 
місцевими громадами та зацікавленими сторонами, доцільність реалізації запропонованої 
діяльності, стабільність діяльності, кількість бенефіціарів та відповідність програмі КСВ 
та її цілям. Система підтримки місцевих громад має постійно вдосконалюватися та 
переглядатися відповідно до місцевих потреб та зворотного зв’язку від громад.  
 
На сьогодні УПО сформував партнерські відносини на національному рівні з фондом 
«Карітас». 
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13. Загальна інформація про впливи і заходи 
регулювання 

 
У наступних розділах наводиться загальна інформація про оцінку впливу, детально 
викладеного в Розділі 11, заходів з управління і пом'якшення наслідків, описаних в Розділі 
12 , і "залишкового впливу" після застосування заходів з управління і пом'якшення 
наслідків.    
 
Залишковий вплив підсумовується як проста шкала градуювання від позитивних переваг 
до негативних впливів наступним чином:   
 
Значний сприятливий 
Помірний сприятливий 
Незначний сприятливий 
Несуттєвий сприятливий 
Зміни відсутні  
Несуттєвий несприятливий 
Незначний несприятливий 
Помірний несприятливий 
Значний несприятливий 
 
 
У тих випадках, коли сумарний вплив є змінним, наприклад коли вплив є змінним по ряду 
окремих рецепторів, це може бути виражене у вигляді діапазону потенційних впливів.  
Наприклад, візуальний вплив може залежати від положення / розташування окремих 
рецепторів.  В такому випадку вплив може включати:   
 
Зміни відсутні 
Несуттєвий несприятливий 
Незначний несприятливий 
Помірний несприятливий 
 
Замість того, щоб перераховувати кожен з потенційних рівнів впливу, залишковий вплив 
буде виражатися як "без змін-помірно несприятливий", де вплив включає в себе ті, які 
представлені в тексті (у цьому випадку " Без змін-помірно несприятливий) і ті, які 
знаходяться між ними за шкалою впливу (у цьому разі  
"Несуттєвий несприятливий та незначний несприятливий")   
 
Нижченаведена загальна інформація поділяється на три етапи проекту; Будівництво; 
експлуатація; і закриття і виведення з експлуатації.   
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13.1. Загальні наслідки впливів на етапі будівництва та заходи регулювання 
 

13.1.1. Екологія та охорона природи   

 
ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ: АРЕАЛИ ІСНУВАННЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Втрата орних угідь та 
маргінальних місць існування, 
таких як пасовища та чагарники. 

Управління і підвищення 
середовища існування 

Втрата середовища існування 
сільськогосподарських угідь Незначний несприятливий 

Занепокоєння ссавців і рептилій Очищення робочої зони перед 
початком будівництва 

Відсутній Незначний несприятливий 

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ: ПТАХИ 
Вплив Запропонована міра контролю Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 
Порушення гніздування птахів під 
час демонтажу 

Час очищення рослинності, щоб не 
допустити сезону розмноження 

Птахи, що гніздяться, не будуть 
потривожені 

Відсутність впливу - несуттєвий 
несприятливий 

Втрата середовища існування для 
гніздування птахів 

Не запропоновано. При низькій 
щільності гніздування птахів і 
наявності достатньої кількості 
місць для гніздування не 
очікується значних втрат 
середовища існування для 
гніздування птахів. 

Відсутній 

Незначний несприятливий 

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ: КАЖАНИ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Шум, вібрація і порушення 
світла для ночівель, спілкування 
і годування кажанів 

Зведіть до мінімуму будівельні 
роботи у період від заходу до 
світанку. Необхідно обмежити 
штучне освітлення тільки для 
потрібних районів. 

Певний шум, вібрація і легкі 
перешкоди для гніздування, 
внутрішньо міських міграцій та 
годівлі кажанів неминучі, але 
здійснення відповідних заходів 
не повинно мати помітного 
ефекту. 

Незначний несприятливий 
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13.1.2. Ландшафт та візуальний вплив 

 
ЛАНДШАФТ ТА ВІЗУАЛЬНИЙ ВПЛИВ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Вплив на ґрунтово-рослинний покрив 
для формування нових точок доступу і 
шляхів між турбінами, підземними 
кабелями, будівельним комплексом і 
складськими приміщеннями 

Розумне очищення рослинності для 
забезпечення очищення тільки 
обмеженої рослинності для 
полегшення доступу до будівництва та 
експлуатації  

Істотного впливу не очікується. 

Незначний несприятливий 

Вплив на ландшафтний характер у 
зв'язку з посиленням урбанізації 
ландшафту, пов'язаного з 
будівництвом 

Спроектована мінімізація посадки на 
стратегічних ділянках як в межах, так і 
за межами району, розробки для 
створення зон рослинності відповідно 
до ландшафтного характеру 

Турбіни поступово 
використовуватимуть сучасні 
домінуючі елементи, які будуть 
контрастувати із характером 
сільського ландшафту і в кінцевому 
підсумку стануть домінуючою 
особливістю ландшафту; підземні 
кабелі матимуть мінімальний 
візуальний вплив 

Незначний несприятливий 

Вплив, обумовлений зміною 
землекористування, в тому числі 
збільшенням руху будівельних машин, 
установок і обладнання 

Повне відновлення робочих зон для 
сільськогосподарського використання 

Ці ефекти будуть мати обмежену 
ступінь впливу на більш широку 
область, і тому очікується, що вплив 
на ландшафтні ресурси буде 
незначним 

Незначний несприятливий 

Візуальний / ландшафтний вплив на 
прилеглі ділянки (Дністровський 
лиман / IBA) 

Спроектована мінімізація взаємодії  на 
довкілля, посадки на стратегічних 
ділянках як в межах, так і за межами 
району розробки для створення зон 
рослинності відповідно до 
ландшафтного характеру 

Запропонована розробка буде 
здійснюватися на відстані не менше 
1,3 км від позначеного району і не 
призведе до безпосереднього 
фізичного впливу на ці райони 

Незначний несприятливий 

Візуальний вплив на види з сіл 
Нерухомість на околиці села буде 
мати вид на вітряні турбіни в районі 
забудови 

Спроектована мінімізація взаємодії  на 
довкілля на стратегічних ділянках як в 
межах, так і за межами району, 
розробки для створення зон 
рослинності та проведення цільового 
скрінінгу потенційних візуальних 
впливів 

Залишковий вплив змінюється в 
залежності від місця розташування 
рецептора; 
Найбільш значний візуальний вплив, 
спричиняємий рецепторами на околиці 
сільських поселень у бік розвитку 

Різні несприятливі: Несуттєвий 
несприятливий - Помірний 
несприятливий 
 
(залежить від місця розташування 
та орієнтації поселення) 

ЛАНДШАФТ ТА ВІЗУАЛЬНИЙ ВПЛИВ 
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Вплив Запропонована міра 
контролю 

Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Візуальний вплив на вид з 
автівок мандрівників 

Спроектована мінімізація 
взаємодії  на довкілля на 
стратегічних ділянках як в 
межах, так і за межами району 
розробки для створення зон 
рослинності та проведення 
цільового скрінінгу потенційних 
візуальних впливів 

Види з головної автомобільної 
дороги Е-87 Одеса-Ізмаїл будуть 
обмежені для автомобільних 
мандрівників, що прямують у бік 
забудови. Види будуть 
швидкоплинними через 
швидкість руху і рослинність 
вздовж дороги. 
 
Види з сільських доріг будуть 
обмежені обмеженим числом 
ділянок доріг і напрямком руху 
транспортних засобів. 
 
Найбільш серйозно 
постраждають види з невеликих 
доріг між селами в безпосередній 
близькості від забудови; однак, 
вони використовуються нечасто. 

Незначний несприятливий - 
помірний несприятливий 

Візуальний вплив на вид людей 
на роботі, включаючи рецептори 
на різних відстанях від схеми, 
починаючи від безпосереднього 
до більш ніж 15 км 
Вплив, пов'язаний з 
короткостроковими 
будівельними роботами, такими 
як турбінні процеси 

Ніяких конкретних заходів щодо 
пом'якшення наслідків  

Види ділянки будуть 
відрізнятися від прямих видів 
тимчасової будівельної 
діяльності і прямих видів 
зібраних турбін. У багатьох 
районах вид порушується через 
рослинність, і кілька вигідних 
позицій доступні через низьку і 
рівну рельєфну поверхню. 

Незначний несприятливий - 
помірний несприятливий 
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ЛАНДШАФТ ТА ВІЗУАЛЬНИЙ ВПЛИВ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Візуальний вплив на  
користувачів гирла Дністра і 
дельти Дністра IBA  
 
Вплив, пов'язаний з будівельною 
діяльністю, такою як рух 
кранової та заводської техніки та 
турбінної установки.  
 
Потенційні види дуже обмеженої 
кількості турбін з ділянок 
Дністра, ці види, ймовірно, 
будуть включати тільки верхні 
секції обмеженого числа турбін  

Ніяких конкретних заходів щодо 
пом'якшення наслідків  

Там, де є види, розвиток вітряної 
електростанції буде становити 
невелику частину виду, і з цих 
районів масштаби і склад виду, 
ймовірно, не будуть порушені 
через рослинність і топографію. 

Немає змін-незначний 
несприятливий 
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13.1.3. Шум 

 
ШУМ ТА ВІБРАЦІЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

 Шум від будівництва вітряних турбін-
істотного впливу не очікується. 

Використовуйте найкращі практичні 
засоби під час будівництва для 
запобігання/ управління шумовою 
взаємодією.  Наприклад, проведення 
палебійних робіт вдень.    

Істотного впливу не очікується. 

Несуттєвий несприятливий - 
незначний несприятливий 

Шум від руху конструкції-потенціал 
для невеликого несприятливого 
впливу шуму і вібрації.   

Визначте під'їзні шляхи до об'єкту з 
найменшою кількістю властивостей в 
безпосередній близькості до нього. 

Малоймовірно, що шум / вібрація 
збільшиться в житлових приміщеннях 
в безпосередній близькості від 
обраних маршрутів доступу, 
враховуючи відстань між житловими 
будівлями та під'їзними шляхами 

Незначний несприятливий 
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13.1.4. Соціально-економічний вплив 

ВПЛИВ НА ЗЕМЛЮ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Скорочення земель, придатних для 
сільського господарства  
 
Загальна площа землі, яка буде 
зайнята під час будівництва, складає 
приблизно 17,51 га, з яких тимчасово 
буде зайнято близько 5,64 га.  

Мінімізувати кількість землі, зайнятої 
при будівництві  
Позиціонування WTG поблизу країв 
земельних ділянок для оптимізації 
землекористування.  
Після завершення будівельних робіт 
необхідно провести повне відновлення 
землі, яка постійно не зайнята  
 

Близько 11,87 га землі залишаться 
недоступними для сільського 
господарства після будівництва. 
 
Можливість впливу на джерела засобів 
до існування розглядається в 
окремому розділі. 

Незначний несприятливий 

Труднощі з доступом до землі в 
результаті розширення дорожнього 
руху і модернізації внутрішніх 
під'їзних доріг 

Розробка та реалізація плану 
управління дорожнім рухом. 
Надання своєчасної інформації 
користувачам землі про те, коли 
доступ до землі може бути більш 
складним (наприклад, запланована 
модернізація внутрішніх під'їзних 
доріг)  
Створення та впровадження механізму 
розгляду скарг 

Окремі особи все ще можуть іноді 
відчувати труднощі з доступом до 
землі. 

Відсутність впливу-несуттєвий 
несприятливий 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Створення можливостей для прямої 
зайнятості  
Під час будівництва потрібно 
приблизно 10-20 будівельників. 

Введення прозорих та справедливих 
процедур найму забезпечує, щоб всі 
непрацюючі працівники були зайняті у 
відповідності як з національним 
законодавством, так і з чинними 
міжнародними нормами.  
(ILO), стандарти та рекомендації  
Створення механізму розгляду скарг 
для працівників  
Здійснення програми підготовки 
місцевих кадрів  

Можливість впливу на джерела засобів 
до існування розглядається в 
окремому розділі. 

Помірний сприятливий 
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МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Створення непрямих можливостей 
працевлаштування, пов'язаних з 
ланцюгом поставок проекту і 
витратами співробітників проекту в 
місцевих спільнотах. 

Необхідно закуповувати товари та 
послуги на місцевому рівні, де це 
можливо 

Можливість впливу на джерела засобів 
до існування розглядається в 
окремому розділі. Незначний сприятливий 

Очікування, пов'язані із зайнятістю 
місцевого населення 

Продовжувати надавати своєчасну та 
прозору інформацію про можливості 
працевлаштування, пов'язані з 
Проектом 

Люди можуть як і раніше мати 
нереалістичні очікування зайнятості 
від проекту. 

Відсутність впливу-незначний 
несприятливий 

ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Економічне переміщення може 
статися під час будівництва для 
наступних категорій людей: 
а) Особи, які використовують земельні 
ділянки, які були або будуть придбані 
для проекту, але які не є власниками 
землі та посіви яких можуть бути 
порушені будівництвом. 
b) особи, які користуються 
земельними ділянками, які будуть 
пересічені при транспортуванні та 
встановленні WTG в їх майбутніх 
місцях, або іншими землями, які 
можуть бути порушені при 
будівництві, посіви яких можуть 
постраждати. 

Мінімізувати кількість землі, зайнятої/ 
порушеної під час будівництва  
Своєчасно надавати користувачам 
землі інформацію про те, коли 
планується будівництво і як будуть 
відшкодовані втрати врожаю та збитки  
Компенсувати всім користувачам 
землі втрати врожаю і будь-який 
інший збиток по повній відновній 
вартості відповідно до законодавства 
України і політики IFI  
Повністю відновити землю після 
руйнування  
Створення та впровадження механізму 
розгляду скарг 

Запропоновані заходи для збереження 
навколишнього середовища повинні 
бути достатніми, щоб хоча б відновити 
засоби до існування, якщо не 
поліпшити їх. 

Вплив відсутній 

Втрата засобів до існування в 
результаті втрати земель, придатних 
для сільського господарства 

Мінімізувати кількість землі, займаної 
при будівництві  
Після завершення будівельних робіт, 
необхідно провести повне відновлення 
землі, яка постійно не зайнята 

Запропоновані заходи для збереження 
навколишнього середовища повинні 
бути достатніми, щоб хоча б відновити 
засоби до існування, якщо не 
поліпшити їх. 

Вплив відсутній 
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ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Збільшення доходів фермерів, 
які підписали договір сервітуту з 
UPR 

Заходи для збереження 
навколишнього середовища 
 

Нижче розглядається можливість 
подальшого впливу на джерела 
засобів до існування. 

Незначний сприятливий 

Місцева економіка покращиться 
в результаті зайнятості і 
збільшення доходів фермерів. 

Заходи для збереження 
навколишнього середовища 
 

Відсутні. 
Незначний сприятливий 

Втрата засобів до існування в 
результаті транспортування і 
збільшення обсягу перевезень  
Несуттєвий з потенціалом 
піднятися до низького 
несприятливого, якщо будь-які 
справи вздовж транспортних 
маршрутів визначені. 

Забезпечити своєчасне подання 
інформації  
люди / домогосподарства, 
розташовані вздовж обраного 
транспортного маршруту, про 
транспортний план і можливий 
вплив, а також про передбачені 
заходи щодо пом'якшення 
наслідків.   
Компенсувати будь-які втрати 
бізнесу повною 
відновлювальною вартістю, 
відповідно до законодавства 
України та політики IFI  
Якщо однієї компенсації 
недостатньо для відновлення 
джерел засобів до існування, 
здійснювати заходи з 
відновлення джерел засобів до 
існування відповідно до політики 
IFI  
Створено механізм розгляду 
скарг 

Запропоновані заходи для 
збереження навколишнього 
середовища повинні бути 
достатніми, щоб хоча б 
відновити засоби до існування, 
якщо не поліпшити їх. 

Вплив відсутній 

Збільшення вартості землі в 
проектній зоні (незначно) 

Немає необхідності в 
пом'якшенні 

Відсутній. Вплив відсутній 

 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

336 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА ГРОМАД 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Приплив працівників в проектну зону, 
подальший вплив на здоров'я 
населення, безпеку та охорону праці 
(питання правопорядку, соціальні 
патології) 

Заохочення найму підрядників 
місцевої робочої сили, тобто перевага 
надається відповідним кваліфікованим 
і досвідченим заявникам з місцевих 
громад.  
Забезпечення дотримання Кодексу 
поведінки працівників  
Співпраця та координація з місцевими 
закладами охорони здоров'я та безпеки 

Можливість випадкових інцидентів 
все ще існує. Однак окремі інциденти 
можуть призвести до напруженості у 
відносинах між місцевими громадами 
та UPR.  Тим не менш, команда 
місцева команда розвитку UPR має 
регіональний і міжнародний досвід у 
вирішенні таких питань. 

Незначний несприятливий - 
помірний несприятливий 

Збільшення обсягу перевезень 
(доставка обладнання та матеріалів на 
місце і поїздки працівників) може 
призвести до збільшення числа аварій 
у місцевих громадах і зниження якості 
життя. 

Забезпечити своєчасне подання 
інформації  
люди / домогосподарства, розташовані 
уздовж обраного транспортного 
маршруту, і консультації щодо заходів 
пом'якшення наслідків  
Розробка та реалізація плану 
управління дорожнім рухом  
Кодекс поведінки працівників 
(керівництво з безпечного водіння)  
Співпраця та координація з місцевими 
закладами охорони здоров'я та безпеки 
 

Нещасні випадки за участю членів 
місцевих громад будуть мати серйозні 
наслідки для людей або їх сімей і 
можуть призвести до напруженості 
між громадою і UPR 

Незначний несприятливий - 
помірний несприятливий 

 
ВПЛИВ НА ІНФРАСТРУКТУРУ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Поліпшення доступу до 
сільськогосподарських ділянок в 
результаті модернізації та розширення 
внутрішніх під'їзних шляхів перед 
будівництвом 

Заходи для збереження 
навколишнього середовища 

Відсутні. 

Незначний сприятливий 

Пошкодження дорожніх покриттів при 
транспортуванні важкої техніки 

Підготовка доріг до руху важкого 
транспорту перед будівництвом  
Відновлення доріг, принаймні до 
рівня, що передує будівництву 

Однак, якщо дороги, що 
використовуються під час 
будівництва, не будуть відновлені, це 
може призвести до напруженості між 
UPR та місцевими громадами. 

Незначний несприятливий - 
помірний несприятливий 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

337 

13.1.5. Здоров'я, безпека і суспільне занепокоєння 

 
ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА І СУСПІЛЬНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Промислові аварії, пов'язані з 
будівництвом вітряної 
електростанції.  Потенціал для 
серйозних травм або смерті, 
особливо пов'язаних з падіннями 
з висоти або ураження 
електричним струмом.    

Впровадження належної системи 
управління охороною здоров'я та 
безпекою для всього персоналу 
на об'єкті. 

Дрібні аварії і легкі травми 
неминучі на великому 
будівельному майданчику.  
Однак, впровадження 
відповідних систем управління 
повинно забезпечити, щоб ризик 
серйозних аварій був дуже 
малий. 

Немає змін-незначний 
несприятливий 

Аварії, пов'язані з рухом 
будівельної техніки, як на 
об'єкті, так і за його межами, 
пов'язані як з працівниками, так і 
з представниками громадськості.   

Аварії, пов'язані з виведенням з 
експлуатації транспортних 
засобів, неприпустимі, і будуть 
вжиті всі зусилля для їх 
запобігання.  Це включатиме 
здійснення плану управління 
дорожнім рухом.  Це включає 
забезпечення не перевищення 
швидкості транспортних засобів 
з дотриманням обережності на 
дорогах загального 
користування, а також на об`єкті. 

Заходи з управління рухом 
повинні бути досить надійними 
для запобігання аварій. 

Зміни відсутні 

Ризики для населення, а також 
працівників, пов'язані з 
несанкціонованим доступом до 
об'єкту.  Ризик травмування тих, 
хто потрапляє на об'єкт 
несанкціоновано, а також ризики 
для працівників в результаті 
несанкціонованого доступу.   

Впровадження відповідних 
вивісок та забезпечення безпеки 
об'єкту. 
 
  

Впровадження відповідних 
систем управління дозволить 
запобігти наслідкам. 

Зміни відсутні 
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13.1.6. Викиди в ґрунт і воду 

 
ЗЕМЛЯ ТА ВОДА 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

При випадковому витоку палива, 
масел, хімічних речовин, 
небезпечних матеріалів та ін., в 
ґрунтові, підземні та / або 
поверхневі води.   

Відповідні процедури та 
протоколи, що підлягають 
встановленню та контролю щодо 
доставки та обробки матеріалів 

Імовірність випадкового викиду 
при доставці матеріалів на об'єкт 
буде зведена до мінімуму Зміни відсутні 

Навмисний або випадковий 
викид санітарних стічних вод в 
ґрунтові, підземні та / або 
поверхневі води.     

Побутові відходи не будуть 
скидатися в землю свідомо.  
Заходи, які необхідно вжити для 
запобігання аварійних викидів, 
включаючи розміщення систем 
управління стічними водами 
далеко від відкритих вод та 
забезпечення належного 
стримування як первинних, так і 
вторинних викидів.    

Відсутній 

Зміни відсутні 

Викид забруднюючих речовин у 
воду, що використовується для 
обладнання і транспортних 
засобів, в ґрунт 

Заходи з промивки будуть 
проводитися в районах з 
відповідною ізоляцією, а 
процедури та протоколи будуть 
встановлюватися і 
контролюватися для 
забезпечення ефективності 
профілактичних заходів 
 
  

Потенціал аварійного викиду 
забруднюючих речовин в ґрунт 
при промиванні буде зведений до 
мінімуму 

Зміни відсутні 

Збільшення навантаження 
відкладень в природних водних 
рецепторах в результаті 
безпосереднього видалення 
стоку   

Мінімізація земляних робіт при 
будівництві  
Тимчасові дренажні канавки і 
відстійники для збору 
поверхневого стоку   

Відсутній 

Зміни відсутні 
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13.1.7. Археологічна та культурна спадщина 

 
 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Порушення археологічної зони 
важливості; одна турбіна 
розташована якраз в межах 
кордону найбільшого периметра 
археологічної зони безпеки   

Ніяких заворушень не 
очікується, але під час розкопок 
буде призначений археологічний 
спостерігач 

Не очікується будь-який вплив. 

Зміни відсутні 

Можливі випадкові знахідки  
 
На території проекту немає 
відомих об'єктів археологічної 
або культурної спадщини (проте 
одна турбіна розташована в 
межах самого великого 
археологічного периметра 
безпеки, див. вище), однак, 
археологічні особливості в цьому 
районі не були досліджені 
повністю, і можливі випадкові 
знахідки під час будівництва.  
Проектна територія має 
потенціал для археологічних або 
культурних знахідок.  Отримані 
результати дозволять розширити 
знання про культурну спадщину, 
але непотрібний збиток матиме 
негативні наслідки. 

Археологічний спостерігач буде 
призначений і буде присутнім 
під час розкопок. У разі 
випадкових знахідок всі роботи 
будуть негайно припинені, і 
археологічний спостерігач 
спільно з іншими відповідними 
експертами з культурної 
спадщини видасть необхідні 
заходи відповідно до 
законодавства України.     

Якщо зустрічаються випадкові 
знахідки-потенціал для 
уповільнення будівництва або 
зміни проектного сліду.  Будь-які 
знахідки сприятимуть 
розширенню знань про 
археологічну та культурну 
спадщину.   

Незначний сприятливий - без 
змін 
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13.1.8. Атмосферні викиди  

 
 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Викиди пилу при будівельних та 
ґрунтових роботах 

Розробка процедур для 
наступного: 
a) вода для поливу доріг та 
складування пилобразних 
порошкових матеріалів 
b) накривайте транспортні 
засоби, що перевозять 
пилобразні порошкові матеріали, 
виїзжаючи з об'єкту для того, 
щоб уникнути видування 
матеріалу з автомобілів 
с) обмеження швидкості по 
ґрунтових поверхнях доріг на 
об'єкті, щоб обмежити пил 

Поширення пилу буде обмежене 
областю будівництва і не 
впливатиме на місцеве 
співтовариство. Робітники 
повинні бути забезпечені 
респіраторами, особливо в сухі 
дні. Незначний несприятливий 

Викиди від генераторів та 
транспортних засобів 

Забезпечення того, що всі 
двигуни працюють відповідно до 
національних стандартів і 
повністю обслуговуються, 
зокрема для запобігання викиду 
чорного диму.   

Незначні викиди від двигунів. 

Незначний несприятливий 

 
  



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

341 

13.2. Загальна інформація впливів на етапі експлуатації та заходів щодо 
пом'якшення їх наслідків 

 
13.2.1. Екологія та охорона природи  

 
ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ: АРЕАЛИ ІСНУВАННЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Після побудови повітряної 
електростанції не буде будь-яких 
подальших впливів на середовище 
існування 

Н/ Д Н/ Д 

Зміни відсутні 

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ: ПТАХИ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Небезпека зіткнення птахів з 
вітряними турбінами 

Пом'якшення наслідків не 
пропонується 

Вихідні дані та пов'язані з ними 
дослідження прийшли до висновку, що 
запропоновані турбіни, як очікується, 
не зроблять істотного впливу на 
зіткнення популяцій птахів 

Незначний несприятливий 

Порушення / переміщення / бар'єрний 
ефект птахів від вітряної 
електростанції 

Пом'якшення наслідків не 
пропонується 

Ніяких чітких ліній польоту через 
вітряну ферму зафіксовано не було. 
Тому запропонована 
вітроелектростанція не вважається 
бар'єрною зоною для птахів. 

Несуттєвий несприятливий - 
незначний несприятливий 

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ: КАЖАНИ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Ризик зіткнення з лопатями турбіни Контроль після будівництва 
Цільове відключення турбіни при 
певних погодних умовах, якщо це 
доцільно або необхідно. 

Зниження ризику зіткнення 

Несуттєвий несприятливий 
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13.2.2. Ландшафт та візуальний вплив 

 
ЛАНДШАФТ ТА ВІЗУАЛЬНИЙ ВПЛИВ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Вплив на рослинність і ґрунтово-
рослинний покрив  
 
Об'єкт складається з великих 
сільськогосподарських полів з 
відкритими, невизначеними межами, і 
тому пропозиції не призведуть до 
втрати будь-яких значних 
ландшафтних особливостей 
рослинності або особливої цінності 
для її вкладу в більш широкий 
ландшафт.   

Програма висадки рослин для 
збереження навколишнього 
середовища.  
Всі висадки повинні включати місцеві 
види рослин, щоб відобразити 
місцевий ландшафтний характер.   
Турбіни повинні мати колір, який 
ненав'язливо поєднується з кольорами 
навколишнього ландшафту неба, 
логотипів та інших зображень слід 
уникати   
 

Очікується, що після завершення 
будівництва внутрішні під'їзні шляхи і 
слід турбін, а також опори для 
електропостачання будуть займати 
обмежену площу загальної 
протяжності ділянки, що у поєднанні з 
відновленням будівельних площ, в 
основному, поверне ділянку до його 
поточного стану ґрунтово-рослинного 
покриву. 

Зміни відсутні 

Вплив на ландшафтний характер  
 
Експлуатація вітроелектростанції 
призведе до негативних змін 
ландшафтного характеру ділянки та 
його найближчих околиць в результаті 
впровадження високих промислових 
споруд у сільській місцевості і 
переважно низько розташованого 
відкритого ландшафту.   

Програма висадки рослин для 
збереження навколишнього 
середовища.  
Всі висадки повинні включати місцеві 
види рослин, щоб відобразити 
місцевий ландшафтний характер.   
Турбіни повинні мати колір, який 
ненав'язливо поєднується з кольорами 
навколишнього ландшафту неба, 
логотипів та інших зображень слід 
уникати   
 

Турбіни нададуть сучасні елементи, 
які будуть контрастувати з характером 
сільського ландшафту і стануть 
додатковою особливістю ландшафту. 

Незначний несприятливий - 
помірний несприятливий 

Вплив на землекористування  
 
У рамках цієї схеми в існуючий 
сільський ландшафт будуть 
впроваджені нові висотні вертикальні 
елементи, створені людиною, і 
пов'язана з ними інфраструктура, що 
призведе до зміни нинішнього 
сільськогосподарського 
землекористування. 

Райони, порушені будівництвом, 
повинні бути повністю відновлені і 
повернуті до сільськогосподарського 
землекористування. 

Передбачається, що в ході 
експлуатації буде продовжено 
сільськогосподарське 
землекористування на решті частини 
ділянки і, таким чином, не відбудеться 
ніяких шкідливих змін в 
землекористуванні ділянки. 

Немає змін-незначний 
несприятливий 
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ЛАНДШАФТ ТА ВІЗУАЛЬНИЙ ВПЛИВ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Візуальний вплив на види з сіл та 
поселень 
 
На етапі експлуатації будуть 
введені великомасштабні об'єкти, 
які з певних місць будуть займати 
значну частину виду з житлових 
об'єктів.    
Властивості на краю сіл будуть 
мати вигляд вітрових турбін в зоні 
розробки і потенційні види пілонів 
електроенергії в залежності від 
орієнтації і розташування 
рецептора в межах даного 
населеного пункту. 

Необхідно посадити рослинність 
на стратегічних об'єктах і 
здійснювати цілеспрямований 
відбір потенційних візуальних 
впливів 
Турбіни повинні мати колір, який 
ненав'язливо поєднується з 
кольорами навколишнього 
ландшафту неба, логотипів та 
інших зображень слід уникати   
 

Залишковий вплив змінюється в 
залежності від місця розташування 
рецептора і сприйняття 
Найбільш значний візуальний 
вплив, спричиняємий рецепторами 
на околиці сільських поселень у 
бік розвитку 

Незначний несприятливий - 
помірний несприятливий   
 
(в залежності від місця 
розташування поселення, 
орієнтації і сприйняття) 

Візуальний вплив на вид з автівок 
мандрівників  
 
У тому числі численні місця по 
всій досліджуваній області, часто 
пов'язані з розташуванням між 
селами і поселеннями з різною 
ієрархією доріг/ смуг і шляхів в 
цьому районі. 
  

Необхідно посадити рослинність 
на стратегічних об'єктах і 
здійснювати цілеспрямований 
відбір потенційних візуальних 
впливів 
Турбіни повинні мати колір, який 
ненав'язливо поєднується з 
кольорами навколишнього 
ландшафту неба, логотипів та 
інших зображень слід уникати   
 

Види з головної автомобільної 
дороги Е-87 Одеса-Ізмаїл будуть 
обмежені для автомобільних 
мандрівників, що прямують у бік 
забудови. Види будуть 
швидкоплинними через швидкість 
руху і рослинності вздовж дороги 
та впродовж проміжного 
ландшафту.    
Види з сільських доріг будуть 
обмежені обмеженим числом 
ділянок доріг і напрямком руху 
транспортних засобів.  
Найбільш серйозно постраждають 
види з доріг між селами в 
безпосередній близькості від 
забудови; однак вони 
використовуються нечасто. 

Незначний несприятливий - 
помірний несприятливий 
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ЛАНДШАФТ ТА ВІЗУАЛЬНИЙ ВПЛИВ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Візуальний вплив на види, 
пов'язані з людьми, які 
працюють 

Турбіни повинні мати колір, 
який ненав'язливо поєднується з 
кольорами навколишнього 
ландшафту неба, логотипів та 
інших зображень слід уникати 

Вплив на види буде змінюватися 
в залежності від відстані 
працівника від місця і їх трудової 
діяльності.   

Незначний несприятливий - 
помірний несприятливий 

Візуальний вплив на види 
користувачів гирла Дністра і 
дельти Дністра IBA  
Потенційні види турбін з ділянок 
Дністра, ймовірно, будуть 
охоплювати тільки верхні секції 
обмеженого числа турбін, що 
залежать від положення 
спостерігача в цьому районі.  
 

Турбіни повинні мати колір, 
який ненав'язливо поєднується з 
кольорами навколишнього 
ландшафту неба, логотипів та 
інших зображень слід уникати 

Там, де є види, розвиток вітряної 
електростанції буде становити 
невелику частину виду, і з цих 
районів масштаби і склад виду, 
ймовірно, не будуть порушені 
через рослинність і топографію. 

Зміни відсутні - незначний 
несприятливий 
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13.2.3. Дорожній рух і транспортування 

 
ДОРОЖНІЙ РУХ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Збільшення обсягу руху 
великовантажних транспортних 
засобів як на місцевому, так і на 
національному рівнях 

Використання тільки 
призначених керованих 
маршрутів руху.  
Інтенсивне будівництво буде 
регулюватися планом управління 
рухом, в міру необхідності. 

Не очікується будь-який вплив. 

Незначний несприятливий 

 
13.2.4. Шумовий вплив  

 
ШУМ ТА ВІБРАЦІЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Робота вітроелектростанції підвищить 
рівень шуму, але рівні будуть 
знаходитися в межах дозволених 
рівнів. 

Контроль не потрібен в межах 
дозволених рівнів. 

Підвищення рівня шуму не буде 
значним. Несуттєвий несприятливий 

 
13.2.5. Соціально-економічний вплив 

 
ВПЛИВ НА ЗЕМЛЮ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Скорочення земель, придатних для 
сільського господарства  
Загальна площа землі, яка буде як і 
раніше зайнята після будівництва і в 
ході експлуатації, становить 

Землевласники виплачували угоди 
сервітуту. 

Близько 11,87 га землі залишаться 
недоступними для сільського 
господарства. Несуттєвий несприятливий 
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приблизно 11,87 га з 17,51 га, 
охоплених Проектом. 
Незначне використання - обмеження 
можуть бути використані на деякі 
сільськогосподарські землі 

Використання-обмеження будуть 
обмежені тільки областями, 
необхідними для безпечної 
експлуатації проекту, а також ремонту 
і технічного обслуговування 

Відсутній. 

Несуттєвий несприятливий 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Створення можливостей для прямої 
зайнятості 
 
Невелике число осіб буде залучено 
UPR на етапі здійснення проекту 
робочого етапу 

Впровадити прозору та справедливу 
процедуру найму. 

Відсутній. 

Несуттєвий сприятливий 

 
 
МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Створення непрямих можливостей 
працевлаштування, пов'язаних з 
ланцюгом поставок проекту і 
витратами співробітників проекту в 
місцевих спільнотах. 

За можливістю закуповуйте товари та 
послуги на місцевому рівні. 

Відсутній. 

Несуттєвий сприятливий 

ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Економічне переміщення  
Особи, які користуються земельними 
ділянками, які будуть пересічені під 
час ремонту WTG, можуть бути 
економічно переміщені, якщо 
постраждають їхні посіви. 

Мінімізувати кількість землі, зайнятої/ 
порушеної під час ремонту  
Компенсувати всім користувачам 
землі втрати врожаю і будь-який 
інший збиток по повній відновній 
вартості відповідно до законодавства 
України і політики IFI  
Повністю відновити землю після 
руйнування  

Запропоновані заходи для збереження 
навколишнього середовища повинні 
бути достатніми, щоб хоча б відновити 
засоби до існування, якщо не 
поліпшити їх. Відсутність впливу-несуттєвий 

сприятливий 
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Механізм розгляду скарг виконано 
Збільшення доходів фермерів, які 
відновили повний доступ до землі 
(тимчасово зайнятої UPR для 
будівництва). 

Заходи для збереження 
навколишнього середовища 

Відсутній. 

Незначний сприятливий 

ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ / СПІЛЬНОТИ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Збільшення доходів Білгород-
Дністровського району та місцевих 
громад 

Забезпечити своєчасне і прозоре 
здійснення всіх платежів; належним 
чином управляти очікуваннями 

Можлива напруженість у відносинах 
між проектом та іншими місцевими 
громадами, не отримують пряму 
вигоду від проекту 
 

Незначний несприятливий - 
помірний несприятливий 

 
 
ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ / СПІЛЬНОТИ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Розширення туристичних 
можливостей для місцевих 
громад 

Підтримка пов'язаних з туризмом 
ініціатив, коли це можливо, 
через програму UPR CSR 

Місцевий економічний розвиток Несуттєвий сприятливий - 
незначний сприятливий 

Збільшення іноземних і 
внутрішніх інвестицій в 
Білгород-Дністровський район і 
більш широку область  

Продовження підтримки 
інвестицій в проектну територію 

Місцевий економічний розвиток 
Несуттєвий сприятливий - 
незначний сприятливий 

ВПЛИВ НА ІНФРАСТРУКТУРУ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Поліпшення доступу до 
сільськогосподарських ділянок в 
результаті регулярного 
технічного обслуговування 
внутрішніх під'їзних доріг, 
необхідних для ремонту і 
технічного обслуговування WTG 

Регулярне технічне 
обслуговування внутрішніх 
під'їзних шляхів  

Відсутній. 

Незначний сприятливий 
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13.2.6. Здоров'я, безпека і суспільне занепокоєння 

 
ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА І СУСПІЛЬНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Можливі промислові аварії, 
пов'язані з експлуатацією 
вітроелектростанції. Потенціал 
для серйозних травм або смерті, 
особливо пов'язаних з падіннями 
з висоти або ураження 
електричним струмом. 

Для всього персоналу, який 
працює над проектом, буде 
впроваджена система управління 
здоров'ям і безпекою 

Система управління здоров'ям і 
безпекою повинна забезпечувати 
максимальне зменшення ризику 
серйозної аварії Немає змін-незначний 

несприятливий 

 
ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА І СУСПІЛЬНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Аварії, пов'язані з виведенням з 
експлуатації транспортних 
засобів як на території, так і за її 
межами, за участю як робітників, 
так і / або представників 
громадськості 

Дорожньо-транспортні пригоди 
неприйнятні, і будуть вжиті всі 
зусилля для їх запобігання, 
включаючи здійснення плану 
управління дорожнім рухом, в 
якому будуть встановлені 
обмеження швидкості на дорогах 
загального користування і на 
місцях. 

Заходи з управління рухом 
повинні бути досить надійними 
для запобігання аварій. 

Зміни відсутні  

Несанкціонований доступ на 
об'єкт створює ризики як для 
населення, так і для працівників.  

Будуть вивішені відповідні 
вивіски, і забезпечена безпека 
об'єкту 

Впровадження відповідних 
систем управління дозволить 
запобігти наслідкам. 

Зміни відсутні 

 
 

13.2.7. Електричний і магнітний 

 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

349 

 
ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ПОЛЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Існує думка серед громадськості, 
що електричні та магнітні поля 
можуть становити небезпеку для 
здоров'я. Дані свідчать про те, 
що це вірно тільки при дуже 
високих рівнях впливу. 

Житлові блоки не знаходяться в 
безпосередній близькості від 
розташування електричних і 
магнітних джерел, тому ризик є 
незначним. 

Відсутній. 

Зміни відсутні  

 
13.2.8. Електромагнітна перешкода 

 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ПЕРЕШКОДА 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Потенційне порушення роботи 
авіаційних радіолокаційних і 
радіотехнічних систем 

Вітроелектростанція, 
розташована далеко від 
основного аеропорту і маршрутів 
польотів, і всі необхідні дозволи 
авіації 

Відсутній. 

Зміни відсутні  

 
13.2.9. Дорожній рух і транспортування 

 
ДОРОЖНІЙ РУХ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Збільшення обсягу руху важких 
транспортних засобів може 
призвести до заторів та 
пошкодження доріг як на 
місцевому, так і на 
національному рівнях. 

Години доставки будуть 
обмежені, щоб уникнути руху 
великих вантажівок в нічний час 
і зменшити перешкоди шуму 

Не очікується будь-яких збоїв. 

Несуттєвий несприятливий  
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Поставки будуть плануватися з 
урахуванням часу пік, щоб 
зменшити затори 
План управління рухом буде 
регулювати інтенсивний 
будівельний трафік, в міру 
необхідності 

  
 

13.2.10. Земля та вода 

 
ЗЕМЛЯ ТА ВОДА 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Випадковий виток палива, масел, 
хімічних речовин, небезпечних 
матеріалів і т. д. ґрунтові, 
ґрунтові та / або поверхневі води 

Розробка і здійснення 
відповідних процедур і 
протоколів доставки і обробки 
матеріалів 
Моніторинг вищезазначених 
протоколів 

Імовірність випадкового викиду 
при доставці матеріалів на об'єкт 
буде зведена до мінімуму Зміни відсутні  

Навмисне або випадкове 
скидання санітарних стічних вод 
в ґрунтові, підземні та / або 
поверхневі води 

Санітарні відходи не будуть 
навмисно скидатися на землю. 
Будуть вжиті заходи по 
запобіганню аварійних викидів, а 
системи управління стічними 
водами будуть розташовані 
далеко від відкритих водойм і 
належним чином захищені 

Відсутній. 

Зміни відсутні 

Виснаження підземних вод може 
статися, якщо свердловина 
використовується для 
забезпечення водою для робіт 

Якщо використовується 
свердловина, використання води 
буде зведено до мінімуму або 
вода буде транспортуватися на 
об'єкт за допомогою танкера 

Існуючий рівень експлуатації 
запасів підземних вод достатній 
для задоволення потреб у воді; в 
якості альтернативи вода буде 
транспортуватися на місце 
танкером  

Зміни відсутні 
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13.3. Загальні наслідки і заходи регулювання на етапі виведення з експлуатації 
 

13.3.1. Шум 

 
ШУМ ТА ВІБРАЦІЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Шумова перешкода від 
виведення з експлуатації 
вітрових турбін і зняття 
фундаментів може виникнути 

Використовуйте найкращі 
практичні засоби 

Без змін. 
Несуттєвий несприятливий - 
незначний несприятливий  

Рух транспорту після виведення 
з експлуатації може викликати 
незначний несприятливий шум 
та вібрацію 

Для мінімізації кількості об'єктів 
в безпосередній близькості були 
обрані маршрути доступу на 
об'єкт  

Враховуючи відсутність 
житлових об'єктів у 
безпосередній близькості від 
обраних під'їзних шляхів, 
підвищення шуму і вібрації не 
очікується або буде незначним з 
урахуванням відстані  

Немає змін-незначний 
несприятливий 

 
13.3.2. Дорожній рух і транспортування 

ШУМ ТА ВІБРАЦІЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Збільшення обсягу руху 
великовантажних транспортних 
засобів як на місцевому, так і на 
національному рівнях 

Система управління рухом 
повинна бути впроваджена, щоб 
уникнути виникнення заторів  
Години доставки обмежені в 
нічний час і для зменшення шуму 
та негативного подразнювача 

Трафік може потенційно 
призвести до перевантаження та 
викликати місцеві скарги через 
шум / вібрацію. На основі 
проведеного дослідження 

Несуттєвий несприятливий - 
незначний несприятливий  
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Поставки, заплановані з 
урахуванням пікових періодів руху 
 

транспорту не очікується значного 
впливу. 

 
13.3.3. Соціально-економічний вплив 

 
ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРИДБАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Скорочення земель, придатних для 
сільського господарства 
 
В цілому, близько 11,87 га 
сільськогосподарських земель будуть 
постійно використовуватися протягом 
життєвого циклу Проекту 

Всі матеріали та обладнання будуть 
очищені 
 
Після повного виведення з 
експлуатації земля буде повністю 
відновлена 
 

Відсутній. 

Несуттєвий несприятливий - 
незначний несприятливий  

Збільшення кількості земель, 
доступних для сільськогосподарського 
використання, і відсутність обмежень 
на використання землі. 
 
Після виводу з експлуатації та 
демонтажу турбін для 
сільськогосподарського використання 
буде виділено приблизно 11,87 га; 
обмеження на використання будуть 
зняті після зняття турбін. 

Всі матеріали та обладнання будуть 
очищені 
 
Після повного виведення з 
експлуатації земля буде повністю 
відновлена 
 

Відсутній. 

Незначний сприятливий 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ 

Вплив Запропонована міра 
контролю 

Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 
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Демонтаж турбін, утилізація 
матеріалів і відновлення земель 
створять невелике число прямих і 
непрямих можливостей для 
працевлаштування місцевого 
населення 

Впровадити прозору та справедливу 
процедуру найму. Дотримуватися 
національного законодавства і 
застосовувати міжнародні стандарти 
Створення механізму розгляду скарг 
для працівників  
Здійснення програми підготовки 
місцевих кадрів  

Відсутній. 

Незначний сприятливий 

 
ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 

Вплив Запропонована міра 
контролю 

Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Економічне переміщення 
 
Демонтаж та транспортування 
турбін для розчищення об'єкту 
може вимагати перетину 
земельних ділянок і вплинути на 
деякий врожай; люди, що 
використовують ці ділянки, 
можуть бути економічно 
переміщені 

Мінімізувати кількість землі, 
зайнятої/ порушеної під час 
будівництва  
Своєчасно надавати 
користувачам землі інформацію 
про те, коли планується 
будівництво і як будуть 
відшкодовані втрати врожаю та 
збитки  
Компенсувати всім користувачам 
землі втрати врожаю і будь-який 
інший збиток по повній 
відновній вартості відповідно до 
законодавства України і 
політики IFI  
Повністю відновити землю після 
руйнування  
Створення та впровадження 
механізму розгляду скарг 

Заходи щодо пом'якшення 
наслідків повинні бути в 
достатній мірі відновлені  

Незначний сприятливий 

Відновлення права власності на 
землю  
 

Положення про включення до 
договору оренди землі між UPR 
та територіальними громадами. 

Відсутній. 
Незначний сприятливий 
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Землевласники та / або 
територіальні громади будуть 
мати можливість відновити 
повну власність і контроль над 
землею після виведення з 
експлуатації турбін (приблизно 
11,87 га) 

 
 

13.3.4. Здоров'я, безпека і суспільне занепокоєння 

 
 
ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА І СУСПІЛЬНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ 

Вплив Запропонована міра 
контролю 

Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Не виключено, що з виведенням з 
експлуатації вітроелектростанції 
можуть статися промислові аварії, 
включаючи можливість отримання 
серйозних травм або смерті, в тому 
числі від падіння з висоти або 
ураження електричним струмом. 

Для всього персоналу, який працює 
над проектом, буде впроваджена 
відповідна система управління 
здоров'ям і безпекою 

Впровадження відповідних систем 
управління повинно забезпечити, щоб 
ризик серйозних аварій був дуже 
малий.  Немає змін-незначний 

несприятливий 

Аварії, пов'язані з виведенням з 
експлуатації транспортних засобів як 
на території, так і за її межами, з 
участю як робітників, так і / або 
представників громадськості 

Аварії, пов'язані з виведенням з 
експлуатації транспортних засобів, 
неприпустимі, і будуть вжиті всі 
зусилля для їх запобігання.  

Система управління рухом повинна 
бути достатньою для запобігання 
аварій. Зміни відсутні 

Ризик отримання травми, якщо доступ 
на об'єкт здійснюється без дозволу 
громадськості та / або працівників. 

Будуть вивішені відповідні вивіски, і 
забезпечена безпека об'єкту 

Впровадження відповідних систем 
управління дозволить запобігти 
наслідкам. 

Зміни відсутні 

 
 

13.3.5. Екологія та охорона природи  
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ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ АРЕАЛИ ІСНУВАННЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Втрата середовища проживання в 
результаті діяльності з виведення з 
експлуатації, такої, як і будівництво 

Для  повторного обстеження об'єкта 
буде здійснюватися управління і 
поліпшення середовища існування, так 
само, як будівництво 

Відсутній. 
Немає змін-незначний 
несприятливий 

 
 
ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ АРЕАЛИ ІСНУВАННЯ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Порушення дикої природи Для повторного обстеження 
об'єкта необхідно очистити 
робочі зони до виведення з 
експлуатації діяльності, так само, 
як будівництво 

Відсутній. 

Немає змін-незначний 
несприятливий 

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ ПТАХИ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Порушення гніздування птахів 
під час демонтажу 

Потрібен час для вирубки 
зелених насаджень для 
запобігання періоду 
розмноження 

Розведення птахів в межах 
робочої зони не буде порушено Зміни відсутні - несуттєвий 

несприятливий 

Переміщення птахів під час 
демонтажу 

Пом'якшення наслідків не 
пропонується 

Деякі птахи можуть бути 
переміщені під час заходів з 
виведення з експлуатації, проте є 
достатня альтернативна 
середовища існування 

Несуттєвий несприятливий - 
незначний несприятливий 

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ КАЖАНИ 

Вплив Запропонована міра 
контролю 

Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 
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Шум, вібрації та світлові 
перешкоди, пов'язані з 
виведенням з експлуатації, 
можуть викликати перешкоди 
для гніздування, спілкування і 
годування кажанів. 

Роботи з виведення з 
експлуатації повинні бути 
зведені до мінімуму в період від 
заходу до світанку. Штучне 
освітлення буде 
використовуватися розумно 
тільки в необхідних областях. 

Потенційне короткострокове 
порушення для кажанів 

Несуттєвий несприятливий 

 
 

13.3.6. Ландшафт та візуальний вплив 

 
ЛАНДШАФТ ТА ВІЗУАЛЬНИЙ ВПЛИВ 
Вплив Запропонована міра 

контролю 
Залишковий вплив  Залишкова оцінка впливу 

Очікується, що наслідки 
виведення вітроелектростанції з 
експлуатації будуть аналогічні 
тим, які мали місце під час 
будівництва. 

Для повторного обстеження 
об'єкта необхідно очистити 
робочі зони до виведення з 
експлуатації діяльності, так само, 
як будівництво 

Відсутній. 

Немає змін-незначний 
несприятливий 

 
 

 



 
 

ПДВЕС 100 MW ESIA Травень 2019 
 

357 

 

14. Додаток



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

24.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОЦІНКА ВІЗУАЛЬНОГО 
ВПЛИВУ 

ЗАПЛАНОВАНОЇ 
ДНІСТРОВСЬКОЇ 

ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ-ОДЕСА 2019 



 
 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ, СКОРОЧЕНЬ ТА 
ТЕРМІНІВ ............................................................................................................................. 3 

РИСУНКИ ............................................................................................................................. 3 

ТАБЛИЦІ ............................................................................................................................... 3 

1. КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ .................................................................................... 4 

2. ОЦІНКА ВІЗУАЛЬНОГО ВПЛИВУ ............................................................................ 5 

2.1 Етап підготовки землі та будівництва ....................................................................... 5 

2.2 Етап експлуатації  ....................................................................................................... 5 

2.2.1. Зона теоретичної видимості ................................................................................ 6 

2.2.2 Фотосхеми .......................................................................................................... 12 

2.3. Етап закриття ............................................................................................................ 12 

2.4. Заходи щодо зниження рівня забруднення ............................................................. 12 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................................ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ 
ВИМІРЮВАННЯ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 

ЦМР (DTM) – Цифрова модель рельєфу 
ГІС (GIS) – Географічна інформаційна система  
ОТГ (JTC) – Об'єднана територіальна громада 
МВт – Мегават 
ВОК (VEM) – Візуальна оболонка карти 
ОВВ (VIA) – Оцінка візуального впливу 
ТС (VP) – Точка спостереження 
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1. КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ 

Проект буде розташований в Білгород-Дністровському районі Одеської області за межами села 
Старокозаче, села Козацьке Старокозацької сільської ради (Старокозацька об'єднана територіальна 
громада (далі – ОТГ), села Молога Мологовскої сільської ради (Мологівська ОТГ), села Семенівка 
Семенівської сільської ради і села Удобне Маяковської сільської ради (Маяковська ОТГ). 

Ділянка запланованого Проекту розташована вздовж північно-західного берега Дністровського 
лиману, на півночі, майже біля кордону з Молдовою, а на півдні-досягає села Молога. Ділянку вітряної 
електростанції перетинає автомагістраль Одеса-Ізмаїл (Е-87) та дорога місцевого значення, яка 
проходить практично через всю ВЕС. 

Протяжність об'єкту з північного заходу на південний схід становить 28 км, найбільша ширина 
7,5 км, однак, в більшій частині вона становить 3-4 кілометри. Загальна площа вітряної електростанції 
(далі - ВЕС) становить близько 96 км2 [1]. 

Розташування Дністровської ВЕС щодо населених пунктів, а також координати вітряних 
енергетичних установок (далі – ВЕУ) наведені на Малюнку 1.1. 

 

Рисунок 1.1- Розташування Дністровської ВЕС та географічні координати ВЕУ  
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2. ОЦІНКА ВІЗУАЛЬНОГО ВПЛИВУ 

Оцінка візуального впливу (далі – ОВВ) була в основному зосереджена на етапі експлуатації, оскільки 
вітряні енергетичні установки будуть основними видимими об’єктами Проекту. 

Період здійснення проекту складає не менш ніж 25 років при належному технічному обслуговуванні і 
успішному розвитку, які можуть бути досягнуті відповідно до майбутніх технологічних розробок. 

Оцінка візуального впливу запланованої діяльності на одержувачів здійснюється у відповідності 
з Рекомендаціями з оцінки ландшафтного і візуального впливу, третє видання, (2013), Ландшафтного 
інституту та Інституту екологічного менеджменту та оцінки, та Підходу до оцінки ландшафтного 
характеру (2014), Natural England [2, 3] в Таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1 – Критерії чутливості для зорових рецепторів 
Суб'єкт 
впливу Високий Середній Низький 

Візуальний - Мешканці будинку; 
- Люди, мешканці або гості, які 
відпочивають на свіжому 
повітрі; 

- Відвідувачі об'єктів спадщини 
або інших культурних пам'яток; 

- Спільноти, де види сприяють 
ландшафтній обстановці, якою 
користуються мешканці; 

- Мандрівники на дорозі, де 
подорож включає в себе визнані 
мальовничі маршрути, 
обізнаність поглядів, ймовірно, 
буде особливо високою. 

- Мешканці в 
громадських 
місцях; 

- Мандрівники на 
автомобільних, 
залізничних або 
інших 
транспортних 
маршрутах. 

- Люди на своєму 
робочому місці, чия 
увага може бути 
зосереджена на їх 
роботі або діяльності, а 
не на їх оточенні; 

- Люди, що займаються 
спортом на свіжому 
повітрі або які 
відпочивають, що не 
передбачає або 
залежить від оцінки 
видів на ландшафт. 

 
2.1 Етап підготовки землі та будівництва 
Основний вплив на етапі будівництва  забезпечується установкою турбін. Візуальний вплив 

турбін почнеться з відносно низької величини і досягне найвищої величини до кінця етапу будівництва, 
особливо під час введення в експлуатацію. 

Візуальний вплив під час будівництва, через видалення рослинності і дерев, земляних робіт, 
буде тимчасовим. 

 
2.2 Етап експлуатації 
На етапі експлуатації планується експлуатація 30 ВЕУ з встановленою потужністю 3,8 МВт 

кожна, висотою до осі ротора 131,4 метра, та діаметром ротора 137 метрів, Див. Рисунок 2.1. 
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Рисунок 2.1- ВЕУ General Electric 137 

Як детально описано в наступних розділах, дослідження були проведені у рамках ОВВ: 
- отримано діаграми зони теоретичної видимості (ЗТВ); 
- були підготовлені фотосхеми; 
- була проведена оцінка впливу на репрезентативні точки спостереження. 

 
2.2.1. Зона теоретичної видимості 
Термін "Зона теоретичної видимості" (ZTV) використовується для опису області, над якою 

теоретично можна побачити розвиток, і яка основана на цифровій моделі рельєфу (DTM) і яку 
накладено на базу карти. Вона також відома як Зона візуального впливу (ZVI), Візуальна оболонка 
карти (VEM). 

Однак, термін ZTV є кращим, через те, що він зосереджений на двох ключових факторах, які 
часто невірно розуміються: 

- карти видимості представляють, де теоретично можна побачити розвиток, він може 
фактично не бути видимим в реальності, наприклад, через локалізоване обстеження, яке не 
представлене у DTM; та 

- на картах вказана лише потенційна видимість, тобто області, в межах яких може бути лінія 
видимості. Вони не відображають характер або масштаби візуальних впливів, наприклад, чи 
призведе видимість до позитивних або негативних наслідків і чи будуть вони значними або 
ні. 

Схеми ZTV для Проекту були згенеровані з використанням програмного забезпечення 
Географічної інформаційної системи (ГІС), для відображення кількості турбін, які теоретично можна 
побачити з будь-якої точки  досліджуваної території (9 точок спостереження (VP)). 

В рамках дослідження VIA, проведеного для Дністровської ВЕС, були обрані 9 
репрезентативних точок спостереження, як показано на карті, зображеній на Рисунку 2.2. 
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Рисунок 2.2- Розташування репрезентативних точок спостереження



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.3- Зона теоретичних карт видимості (ВЕУ 12-19) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.4- Зона теоретичних карт видимості (ВЕУ 1-11) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.5- Зона теоретичних карт видимості (ВЕУ 20-24)



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.6 - Зона теоретичних карт видимості (ВЕУ 25-30) 



 
 

 

2.2.2 Фотосхеми 
Фотосхеми - це ілюстрації, які створені, щоб подивитися очима спостерігача на запропоновану 

розробку. Для цілей цієї оцінки були складені фотосхеми для аналізу потенційного візуального впливу 
вітряних енергетичних установок з різних репрезентативних точок спостереження. 

Методологія, що використовується для візуалізації, заснована на Рекомендаціях для оцінки 
ландшафту і візуального впливу 3-е видання (Ландшафтний інститут, IEMA, 2013) і на візуальному 
представленні вітряних електростанцій (Шотландський фонд природної спадщини Scottish Natural 
Heritage, грудень 2014). 

Для підготовки фотосхем було обрано дев'ять точок спостереження. Вибір був зроблений на 
основі точок спостереження, які представляють собою ряд типів спостерігачів (наприклад, мешканці, 
які проживають в околицях, мандрівники за призначеними маршрутами) та потенційний кумулятивний 
вплив, обумовлений іншими робочими ВЕС, виявленими в досліджуваній області. 

Фотосхеми були згенеровані з використанням цифрових фотографій, зроблених фотоапаратом 
Canon 1100 з об'єктивом 55-200 мм, з програмним забезпеченням ESRI ArcGIS, програмним 
забезпеченням 3D-моделювання (Autodesk 3ds Max) для створення схем проводів або "каркасів" та 
програмного забезпечення для візуалізації. 

Для забезпечення того, щоб фотосхеми постійно представляли вид, який є репрезентативним 
для людського ока, фотографії були зроблені на середній висоті людського зору (приблизно 1,50 м). 
Хоча параметри людського зору при нерухомості часто оцінюються між 45-60°, люди зазвичай 
рухають очима, головою і тілом в міру необхідності, для того щоб сприйняти вид. 

Таким чином, для фотосхеми було використане більш широке поле зору, щоб представити 
панораму Рисунок 2.7- Рисунок 2.15. 

 
2.3. Етап закриття 
На початку етапу закриття візуальний вплив, пов'язаний з турбінами, матиме таке ж значення, 

як і на етапі експлуатації. 
 

2.4. Заходи щодо зниження рівня забруднення 
Потенційний візуальний вплив Проекту і запропоновані заходи щодо зниження рівня 

забруднення на етапах підготовки, будівництва, експлуатації і закриття земельних ділянок наведені в 
Таблиці 2.2. 
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Рисунок 2.7-Точка спостереження 1: Нинішній вид з села Удобне 

 
Інформація про розташування точки спостереження 

Х (Східний  напрямок) Y (Північний напрямок) Z (з рівня моря) Z (відхилення) Центр панорами 

Напрямок точки 

Поле зору (град.) ВЕУ в межах поля зору Видимі ВЕУ на 
висоті верхівки 

3342773 5841231 112 +1,5 218 120 х 49 13 13 

 

Попередній вид 

Подання у вигляді каркасної моделі 

Фотосхема 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.8-Точка спостереження 2: Нинішній вид з села Удобне поблизу полів 
 
 

Інформація про розташування точки спостереження 

Х (Східний  напрямок) Y (Північний напрямок) Z (з рівня моря) Z (відхилення) Центр панорами 

Напрямок точки 

Поле зору (град.) ВЕУ в межах поля зору Видимі ВЕУ на 
висоті верхівки 

3344659 5840348 100 +1,5 156 120 х 47 26 13 

Фотосхема 

Попередній вид 

Подання у вигляді каркасної моделі 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.9-Точка спостереження 3: Нинішній вид поблизу села Козацьке 
 
 

Інформація про розташування точки спостереження 

Х (Східний  напрямок) Y (Північний напрямок) Z (з рівня моря) Z (відхилення) Центр панорами 

Напрямок точки 

Поле зору (град.) ВЕУ в межах поля зору Видимі ВЕУ на 
висоті верхівки 

3344486 5838018 80 +1,5 338 120 х 49 5 1 

Фотосхема 

Попередній вид 

Подання у вигляді каркасної моделі 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.10- Точка спостереження 4: Нинішній вид з села Козацьке 
 
 

Інформація про розташування точки спостереження 

Х (Східний  напрямок) Y (Північний напрямок) Z (з рівня моря) Z (відхилення) Центр панорами 

Напрямок точки 

Поле зору (град.) ВЕУ в межах поля зору Видимі ВЕУ на 
висоті верхівки 

3344486 5838018 80 +1,5 78 120 х 50 4 4 

Фотосхема 

Попередній вид 

Подання у вигляді каркасної моделі 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.11- Точка спостереження 5: Нинішній вид з дороги Р-72 поблизу села Козацьке 

 
 

Інформація про розташування точки спостереження 

Х (Східний  напрямок) Y (Північний напрямок) Z (з рівня моря) Z (відхилення) Центр панорами 

Напрямок точки 

Поле зору (град.) ВЕУ в межах поля зору Видимі ВЕУ на 
висоті верхівки 

3343274 5834301 110 +1,5 146 120 х 58 22 13 

Фотосхема 

Попередній вид 

Подання у вигляді каркасної моделі 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.12- Точка спостереження 6: Нинішній вид з села Семенівка 
 
 

Інформація про розташування точки спостереження 

Х (Східний  напрямок) Y (Північний напрямок) Z (з рівня моря) Z (відхилення) Центр панорами 

Напрямок точки 

Поле зору (град.) ВЕУ в межах поля зору Видимі ВЕУ на 
висоті верхівки 

3352900 5826479 63 +1,5 284 140 х 54 19 6 

Фотосхема 

Попередній вид 

Подання у вигляді каркасної моделі 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.13- Точка спостереження 7: Нинішній вид з села Південне 
 

 
Інформація про розташування точки спостереження 

Х (Східний  напрямок) Y (Північний напрямок) Z (з рівня моря) Z (відхилення) Центр панорами 

Напрямок точки 

Поле зору (град.) ВЕУ в межах поля зору Видимі ВЕУ на 
висоті верхівки 

3356238 5822799 77 +1,5 165 120 х 54 11 5 

 

Фотосхема 

Попередній вид 

Подання у вигляді каркасної моделі 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.14- Точка спостереження 8: Нинішній вид між селами Садове та Молога Vi 
 
 
 

Інформація про розташування точки спостереження 

Х (Східний  напрямок) Y (Північний напрямок) Z (з рівня моря) Z (відхилення) Центр панорами 

Напрямок точки 

Поле зору (град.) ВЕУ в межах поля зору Видимі ВЕУ на 
висоті верхівки 

3363611 5815947 20 +1,5 264 140 х 54 30 3 

Фотосхема 

Попередній вид 

Подання у вигляді каркасної моделі 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.15-Точка спостереження 9: Нинішній вид з села Калаглія 
 
 

Інформація про розташування точки спостереження 

Х (Східний  напрямок) Y (Північний напрямок) Z (з рівня моря) Z (відхилення) Центр панорами 

Напрямок точки 

Поле зору (град.) ВЕУ в межах поля зору Видимі ВЕУ на 
висоті верхівки 

3378605 5825835 11 +1,5 253 130 х 54 30 30 

Фотосхема 

Попередній вид 

Подання у вигляді каркасної моделі 



 
 

 

Таблиця 2.2- Візуальний вплив, запропоновані заходи щодо зниження рівня забруднення та залишковий вплив 
Опис   

впливу 
Етап 
проекту 

 
Рецептори 

Величина впливу  Чутливість / 
цінність ресурсу/ 

Рецептор 

Значення впливу 
(до мінімізації 
взаємодії на 
навколишнє 

середовище або з 
існуючою 

мінімізацією) 

Запропоновані 
заходи щодо 
зниження рівня 
забруднення 

Значимість 
залишкового 
впливу 

Ступінь Величина Оборотність Тривалість Частота Загальна 
величина 

Візуальн
ий вплив 
через 
експлуат
ацію 
ВЕУ 

   Висока        
 
 
 
 
 
 
 
 

• Реалізація 
механізму подачі 
скарг відповідно 
до 
Плана залучення 
зацікавлених 
сторін 
(підготовлений у 
якості окремого 
документа в 
складі до 
Розкриття даних 
Оцінки взаємодії 
на навколишнє 
середовище та 
соціальну сферу 
(ESIA) та вжити 
можливі 
коригувальні 
засоби при 
консультації з 
місцевими 
громадами та 
владою. 
• Використовуйте 
матеріали, які не 
призведуть до 
відбиття світла. 
• Пофарбуйте 
лопатки турбіни і 
вежу, 
використовуючи 
невідбивні 
матеріали. 

 
   Поруч з ВЕУ, 

розташованими на 
       

 
Мешканці села 
Село Удобне 

 
Локальний 

відстані: 
ВЕУ №17 - 1 км; 
ВЕУ №16 - 0,6 км; 
ВЕУ №15 - 1 км; 

 
Оборотний 

 
Довгострок

овий 

 
Безперерв

ний 

 
Високий 

 
Високий 

 
Основний 

 
Помірний 

    ВЕУ №13 - 1,3 км;        

    ВЕУ №18 - 1,61 км;        

    Середня        
    Поруч з ВЕУ, 

розташованими на 
       

    відстані:        

  Мешканці 
села Козацьке 

 ВЕУ №17 - 1,21 км;        

  Широкий ВЕУ №16 - 1,24 км; Оборотний Довгострок
овий 

Безперерв
ний 

Високий Високий Основний Помірний 

   ВЕУ №18 - 0,94 км;        

   ВЕУ №19 - 1 км;        

    ВЕУ №1 - 1,34 км;        

    ВЕУ №2 - 2,34 км        

    Низька        
  Мешканці 

села 
Зеленівка  

 Поруч з ВЕУ, 
розташованими на 

       

  Локальний відстані: Оборотний Довгострок
овий 

Безперерв
ний 

Середній Високий Помірний Незначний 

   ВЕУ №4 - 2,81 км;        

   ВЕУ №3 - 3,14 км        

 
Експлуатація  

Мешканці села 
Семенівка 

 
Локальний 

Середня 
Поруч з ВЕУ, 
розташованими на 
відстані: 
ВЕУ №11 - 1,42 км; 
ВЕУ №7 - 1,1 км; 

 
 
Оборотний 

 
 

Довгострок

овий 

 
 

Безперерв

ний 

 
 
Середній 

 
 

Високий 

 
 

Помірний 

 
 
Незначний 

    ВЕУ №10 - 2,25 км        

    Висока        
    Поруч з ВЕУ, 

розташованими на 
       

  Мешканці села 
Південне 

 відстані:        

  Широкий ВЕУ №20 - 0,77 км; Оборотний Довгострок
овий 

Безперерв
ний 

Високий Високий Основний Помірний 

   ВЕУ №21 - 0,75 км;        

    ВЕУ №22 - 1,38 км;        

    ВЕУ №23 - 1,86 км        

    Низька        
  Мешканці 

села 
Садове 

 Поруч з ВЕУ, 
розташованими на 

       

  Локальний відстані: Оборотний Довгострок
овий 

Безперерв
ний 

Середній Високий Помірний Незначний 

   ВЕУ №25 - 1,19 км;        

   ВЕУ №28 - 1,53 км        

    Низька        
    Поруч з ВЕУ, 

розташованими на 
       

  Мешканці 
села Молога Локальний відстані: 

ВЕУ №29 - 0,78 км; Оборотний Довгострок

овий 
Безперерв

ний 
Середній Високий Основний Помірний 

    ВЕУ №30 - 1,45 км        
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Опис 
впливу  

Етап 
проекту 

 
Рецептори 

Величина впливу  Чутливість / 
цінність ресурсу/ 

Рецептор 

Значення впливу 
(до мінімізації 
взаємодії на 
навколишнє 

середовище або з 
існуючою 

мінімізацією) 

Запропоновані 
заходи зниження 
рівня забруднення 

Значимість 
залишкового 
впливу 

Ступінь Величина Оборотність Тривалість Частота Загальна 
величина 

Мешканці села 
Калаглія 

 
Широкий 

Низький 
(30 турбін на 
відстані 10 км) 

 
Оборотний 

 
Довгострок

овий 

 
Безперерв

ний 

 
Середній 

 
Високий 

 
Помірний 

 
  Незначний 

Користувачі 
дороги М-15 Широкий Низький Оборотний Короткостр

оковий 
Переривчас

тий 
Середній Середній Низький Низький 

Користувачі 
дороги P-72 Широкий Низький Оборотний Короткостр

оковий 
Переривчас

тий 
Середній Середній Низький Низький 
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