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1 Вступ 
1.1 Мета звіту 
 

Компанія «Юкрейн Пауер Ресоурсес» звертається до Європейського банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) з метою отримання фінансування для розробки проекту Дністровської 

вітроелектростанції (ДВЕС), розташованого в Україні, в Білгород-Дністровському районі 

Одеської області, на північному заході Дністровського лиману, який потребуватиме 

узгодження з експлуатаційними вимогами ЄБРР 6 (PR6) щодо збереження біорізноманіття 

та збалансованого управління біологічними ресурсами. 

 

В рамках процедури ОВНCC WSP здійснив аналіз прогалин документації ОВНСС. У 

своєму аналізі WSP виявили прогалину стосовно аналізу Особливо критичних середовищ 

існування і Ознак пріоритетного біорізноманіття в проектній документації та ЄБРР 6 (PR6). 

WSP підсумував, що «ОВД (та ОВНСС) забезпечують досить поглиблене вивчення 

критичних особливо критичних місць проживання, що розглядаються стосовно ряду груп 

тварин (наприклад, комах, амфібій тощо). Що стосується птахів, то дана оцінка 

систематично розглядає відповідні види і робить висновок, що дискретна одиниця вмісту 

(ДОВ) - також називається дискретною одиницею управління (ДОУ) - не призводить до 

виникнення особливо критичних місць проживання будь-яких видів. Ця оцінка не включає 

ніякого детального огляду можливого виникнення критичного середовища існування згідно 

з Критерієм 3 (стосовно мігруючих видів)», і що «Немає ніякої конкретної згадки про 

ознаки пріоритетного біорізноманіття (ОПБ)».  

 

Отже, WSP рекомендував доповнити аналіз ОВД/ОВНСС додатковим теоретичним 

дослідженням, щоб краще узгодити його з вимогами ЄБРР 6 PR6. 

 

Цей звіт спрямований на виконання рекомендації WSP про завершення додаткового 

теоретичного огляду для доопрацювання вказаної прогалини. Відповідно до рекомендацій 

WSP теоретичний огляд має охоплювати потенційні можливості виникнення особливо 

критичних місць проживання та ОПБ на цій ділянці. Особливо якщо через неї проходять 

повітряні шляхи птахів, що включено до визначення середовища існування відповідно до 

ЄБРР PR6, особливо з огляду на потенційний зв'язок з територіями Ramsar/Emerald/IBA. 

 

1.2 Оглядова інформація про проект 
 

Проект спрямований на будівництво вітроелектростанції потужністю 100 мегават (МВт), 

що складається з двох черг (1-а Черга та 2-а Черга).  

 

Загальна вартість проекту оцінюється в 117,9 млн. євро з можливістю генерувати 100 МВт 

електричної енергії. Проект включатиме 26 вітрових турбін, приблизно 39,2 км нових або 

поліпшених під’їзних доріг, нову підстанцію, 85,3 км підземних кабелів для передачі 

електроенергії від турбін до нової підстанції та 2,7 км підземних ліній передачі 

електроенергії на 110 кВ для передачі електроенергії з нової підстанції до регіональної 

мережі на існуючій підстанції «Старокозаче», що експлуатується компанією 

«Одесаобленерго».  

 

Проект було перевірено як проект категорії А відповідно до екологічної та соціальної 

політики ЄБРР. 

Нижче на Рисунку 1 представлений план ділянки 1-ї Черги та 2-ї Черги, а на Рисунку 2 - 

карта більш широкої зони для орієнтації. 
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Рисунок 1 – Карта розміщення ділянки на 1-ї Черги та 2-ї Черги (включаючи дороги та лінії електропередач) 
 

 
Рисунок 2 – розташування проектної ділянки 
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Проектний майданчик ДВЕС розташований в Одеській області на південному заході 

України. Проектна ділянка вітрової електростанції простягається на відстані приблизно 25 

- 52 км на північний захід від найближчої точки на узбережжі Чорного моря в Одеській 

області. Вітрові турбіни будуть розташовані на північний захід від Білгород-Дністровська. 

Дністровський лиман розташований на відстані близько 1,5 км від проектної ділянки.  

Спонсори ретельно розглядали Дністровський лиман для визначення розміщення вітрових 

турбін проекту; усвідомлюючи потенційну значимість та ступінь цінності лиману, 

Спонсори добровільно перемістили межу проектної ділянки на 1,5 км від берегової лінії 

Дністровського лиману.   

 

Проектна ділянка знаходиться в сільській місцевості в районі, де переважають 

сільськогосподарські угіддя і знаходяться такі невеликі села, як Старокозаче, Козацьке, 

Удобне, Семенівка і Молога. На межі та навколо проектної ділянки розташовані села 

Зеленівка, Петрівка, Крутоярівка, Красна Коса, Веселе, Гончарівка та Південне. Кожна з 

вітрових турбін знаходиться на відстані щонайменше 700 м від житлових будинків. В 

межах проектної ділянки сільськогосподарські поля розділені штучними лісосмугами. 

Ґрунтові дороги перетинають ділянку, забезпечуючи доступ до великих полів для 

землеробства. 

 

Загальна площа земель, що буде використовуватися під час будівництва, становить 

приблизно 17,51 гектарів (га) (0,175 км2). З них приблизно 5,64 га буде використовуватися 

тимчасово. Найближча водойма знаходиться на схід від ділянки, тобто Дністровський 

лиман та Ключова орнітологічна територія дельти річки Дністер (КОТ), а на заході вона 

межує з сільськогосподарськими землями. 

 

1.3 Експлуатаційні вимоги ЄБРР 6 (PR6) 
 

Завданням вимог PR6 є захист та збереження біорізноманіття; підтримка основних 

екологічних функцій екосистемних послуг та біорізноманіття, яке вони підтримують; 

адаптація підходу до системи послідовних заходів з пом'якшення негативного впливу; 

сприяння збалансованому управлінню живими природними ресурсами шляхом 

наслідування належної міжнародної практики.  

 

PR6 визначають два класи важливого біорізноманіття, які також засновані на принципах 

загрози існуванню (вразливості) та географічної рідкісності (незамінності):  

• Ознаки пріоритетного біорізноманіття; та  

• Особливо критичні місця проживання  

 

ЄБРР PR6 визначає ознаки пріоритетного біорізноманіття (ОПБ) як такі, що включають: 
(i) середовища існування під загрозою зникнення;  

(ii) вразливі види;  

(iii) значущі ознаки біорізноманіття, визначені широкою групою зацікавлених сторін або 

урядів (наприклад, Ключові райони біорізноманіття або Ключові орнітологічні 

території); і  

(iv) екологічна структура та функції, необхідні для збереження ознак пріоритетного 

біорізноманіття, описаних у цьому пункті. 

Рекомендації PR6 від ЄБРР описують такі критерії наступним чином: 

 

Рисунок 3 – Приклади ознак, які можуть відповідати критеріям ознак пріоритетного 

біорізноманіття 
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Джерело: Експлуатаційна вимога PR6 від ЄБРР: Збереження біорізноманіття та збалансоване 
управління живими природними ресурсами 
 

Ознаки пріоритетного біорізноманіття мають високу, але не найвищу ступінь незамінності 

та/або вразливості. Хоча рівень їхньої чутливості нижче, ніж у критичного середовища 

існування, вони все ще потребують ретельного розгляду під час оцінки проекту та 

пом'якшення негативного впливу. 

 

PR6 ЄБРР визначає критичні середовища існування (КСІ) як найбільш чутливі ознаки 

біорізноманіття, які включають одну з наступних ознак:  

 
(i) екосистеми, яким надзвичайно загрожує зникнення, або унікальні екосистеми;  

(ii) середовища існування, що мають важливе значення для видів, що знаходяться під 

загрозою зникнення;  

(iii) середовища існування, що мають важливе значення для ендемічних видів або для видів 

з обмеженим ареалом;  

(iv) середовища існування, що підтримують мігруючі або зграєві види світового значення;  

(v) райони, пов'язані з ключовими еволюційними процесами; або 

(vi) екологічні функції, які є життєво важливими для збереження ознак біорізноманіття, 

описаних у цьому пункті.  

Рекомендації PR6 від ЄБРР описують такі критерії і порівнює їх з критеріями ОПБ 

наступним чином: 

Ознаки пріоритетного біорізноманіття згідно з 
PR6 ЄБРР (2014 р.), пункт 12 

Приклади 

Середовища існування під загрозою зникнення 

Вразливі види 

Значущі ознаки біорізноманіття, визначені 
широкою групою зацікавлених сторін або урядів 

Екологічна структура та функції, необхідні для 
збереження ознак пріоритетного біорізноманіття 

Середовища існування, на які тиснуть національні, регіональні або міжнародні оцінки. Сюди 
входять природні та пріоритетні середовища існування, визначені відповідно до Директиви 
середовища існування ЄС (Додаток I). 

Види, внесені до списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) або до будь-яких інших 
національних/регіональних переліків (наприклад, до національних Червоних книг) як вразливі або 
аналогічні. Сюди входять види тварин і рослин, які представляють інтерес для суспільства та 
визначені відповідно до Директиви середовища існування ЄС (Додаток II). 

Ключові райони біорізноманіття та Ключові орнітологічні території біорізноманіття; важливі національні та 
міжнародні види або ділянки для збереження біорізноманіття; велика кількість територій, що відповідають 
визначенням природного середовища існування інших міжнародних фінансових установ. 

Там, де це необхідно для ознак пріоритетного біорізноманіття, прибережних зон та річок, шляхів розсіювання 
або міграційних шляхів, водних режимів, сезонних притулків або джерел їжі, ключових видів або видів, що 
формують середовище. 
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Джерело: Експлуатаційна вимога PR6 від ЄБРР: Збереження біорізноманіття та збалансоване 
управління живими природними ресурсами 

2 Підхід до оцінки 
 

Ознаки, які потенційно відповідають пороговим значенням ознак пріоритетного 

біорізноманіття та виникнення особливо критичних місць проживання, визначалися за 

допомогою наступних кроків: 

1. Визначення відповідної шкали оцінки для проведення аналізу біорізноманіття;  

2. Збір та перевірка наявної інформації про біорізноманіття:  

Критичне середовище 
існування згідно з ЄБРР 
PR6 (2014), п. 14 

Визначення/приклади Ознаки пріоритетного 
біорізноманіття  згідно з 
ЄБРР PR6 (2014), п. 12 

(i) Екосистеми, яким 

надзвичайно загрожує 

зникнення, або унікальні 

екосистеми 

Екосистеми, площа або якість яких ризикує істотно зменшитися; мають невелику 

просторову протяжність; та/або містять концентрації видів, обмежених біомами. 

Наприклад: 

■ Екосистеми, занесені до Червоного списку екосистем МСОП як ті, що 

знаходяться під загрозою зникнення чи на межі зникнення або які 

відповідають цим критеріям 

■ Області, визнані пріоритетними в офіційних регіональних або 

національних планах, таких як Національна стратегія біологічного 

різноманіття, та Перспективних планах роботи 

■ Райони, визначені як такі, що мають високий пріоритет/значення на 

основі систематичного планування збереження природи, що 

проводиться державними органами, визнаними академічними 

установами та/або іншими відповідними кваліфікованими 

організаціями (у тому числі міжнародно визнаними НУО), 

(i) Середовища існування, яким 

загрожує зникнення 

(il) Середовища існування 

великого значення для видів, що 

знаходяться під загрозою або на 

межі зникнення 

Райони, які підтримують види з високим ризиком вимирання ( що знаходяться під 

загрозою або на межі зникнення), занесені до Червоному списку МСОП (або 

аналогічних національних/регіональних систем). Наприклад: 

■ Альянс районів з нульовим вимиранням 

■ Види тварин і рослин, що мають суспільний інтерес, потребують 

суворого захисту, як зазначено в Директиві ЄС про середовище 

існування (Додаток IV). 

(ii) Вразливі види 

(Hi) Середовища існування, що 

мають велике значення для 

ендемічних або географічно 

обмежених видів 

Райони, що містять значну частку світового діапазону або популяції видів, що мають 

обмежену область поширення за критеріями Міжнародної асоціації з захисту птахів 

або МСОП. Наприклад : 

■ Альянс районів з нульовим вимиранням 

■ Ключові райони біорізноманіття та Ключові орнітологічні території та 

важливі райони біорізноманіття світового рівня, визначені для видів, 

що мають обмежену область поширення. 

(ill)  Значні ознаки біорізноманіття, 

визначені широкою групою 

зацікавлених сторін або урядів 

(наприклад, Ключові райони 

біорізноманіття та Ключові 

орнітологічні території) 

(iv) Середовища існування, що 

підтримують (концентрації) 

мігруючих або зграєвих видів 

світового значення 

Райони, які підтримують значну частку популяції виду, коли цей вид циклічно і 

передбачувано рухається з однієї географічної області до іншої (у тому числі в 

межах однієї екосистеми), або райони, які підтримують великі групи популяції 

видів, які збираються циклічно, регулярно та/або передбачувано. Наприклад: 

■ Ключові райони біорізноманіття та Ключові орнітологічні території та 

важливі райони біорізноманіття світового рівня, визначені для зграєвих 

видів 

■ Водно-болотні угіддя міжнародного значення, визначені за критеріями 5 

або 6 Рамсарської конвенції . 

 

(v) Райони, пов'язані з 

ключовими еволюційними 

процесами 

Райони з ландшафтними особливостями, які можуть бути пов'язані з певними 

еволюційними процесами або популяціями видів, які особливо відрізняються і 

можуть мати особливе значення з огляду їх збереження, враховуючи їхню 

еволюційну історію. Наприклад: 

■ Ізольовані озера або гірські вершини 

■ Популяції видів, визначені пріоритетними за Програмою межі 

існування 

 

(vi) Екологічні функції, які є 

життєво важливими для 

збереження описаних ознак 

біорізноманіття (як критичні 

ознаки середовища існування) 

Екологічні функції, без яких ознаки критичного біорізноманіття не можуть існувати. 
Наприклад: 

■ Там, де це необхідно для ознак критичного біорізноманіття, прибережних зон та 
річок, коридорів розсіювання або міграційних коридорів, водних режимів, 
сезонних притулків або джерел їжі, ключових видів або видів, що формують 
середовище. 

(iv) Екологічна структура та функції, 
необхідні для підтримки 
життєздатності ознак пріоритетного 
біорізноманіття 
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Від української національної ОВД1, додаткової ОВНС2, звіту про навколишнє 

середовище (включаючи птахів і кажанів), базових досліджень, огляду літератури, 

консультацій з Українським товариством захисту птахів (національна організація-

партнер Міжнародної асоціації захисту птахів); і 

3. Оцінка видів і середовищ існування відповідно до критеріїв PR6, щоб визначити, 

які ознаки біорізноманіття можуть кваліфікувати територію як ознаки 

пріоритетного біорізноманіття або особливо критичних місць проживання.  
 

2.1 Шкала оцінки 
 
ОПБ і особливо критичні місця проживання (ОКМП) зазвичай виконуються в 

ландшафтному масштабі, використовуючи екологічно когерентні одиниці для визначення 

наявності або відсутності кваліфікаційних ознак за критерієм PR6 i-vі, або дискретні 

одиниці управління (ДОУ), які чітко визначаються і відображаються та включають зону 

впливу і розгляд більш широкого ландшафту.  

 

PR6 розглядає середовище існування як «наземну, прісноводну або морську географічну 

одиницю або повітряну трасу, що підтримує скупчення живих організмів та їх взаємодію 

з неживим середовищем». У нашому випадку відповідним діапазоном повітряної траси є 

ротор вітрової турбіни: від 50 до 200 метрів. 

Оцінка щодо наземних впливів цього Проекту вже була дана в Екологічному звіті (який є 

додатком до національної ОВД3) та додаткової ОВНСС 4 з урахуванням ДОУ. Наразі ми 

розглядаємо потенційні впливи в контексті шляхів міграції птахів, а саме: 
 

• ознака пріоритетного біорізноманіття в сенсі 

o PR6 п. 12 (ii) Вразливі види;  

o PR6 п. 12 (iii) Значущі ознаки біорізноманіття, визначені широкою групою 

зацікавлених сторін або урядів; а також як  

• особливо критичні місця проживання в сенсі  

o PR6 п. 14 (ii) середовища існування, що мають важливе значення для видів, 

що знаходяться під загрозою зникнення, та  

o PR6 п. 14 (iv) середовища існування, що підтримують мігруючі або зграєві 

види світового значення. 

 

Хоча Дністровський лиман не входить до зони Проекту, він розглядається в даному 

дослідженні для забезпечення комплексного аналізу. Отже, потенційні впливи в контексті 

шляхів міграції птахів розглядаються з огляду на близькість Дністровського лиману, що 

включає наступний перетин ділянок, які регулюються Рамсарською конвенцією/належать 

до мережі EMERALD/Ключової орнітологічної території (КОТ): 

 

 
1 Звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище Дністровської вітроелектростанції в Білгород-
Дністровському районі Одеської області доступний за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/places/view/881 
2 «Додаткова оцінка впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу для міжнародних кредиторів - 
проект Дністровська вітроелектростанція потужністю 100 МВт» доступна за посиланням: 
https://ukrainepowerresources.com/our-projects/ 
3 «Звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище Дністровської вітроелектростанції в Білгород-
Дністровському районі Одеської області» доступний за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/places/view/881 
4 «Додаткова оцінка впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу для міжнародних кредиторів - 
проект Дністровська вітроелектростанція потужністю 100 МВт» доступна за посиланням: 
https://ukrainepowerresources.com/our-projects/ 
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▪  Північна частина Дністровського лиману ділянки, що регулюється Рамсарською 

конвенцією (№ 765)  

▪  Ділянка, що регулюється Рамсарською конвенцією, на перетині річок Дністер та 

Турунчук (№ 764)  

▪  Дельта річки Дністер, що належить до Ключової орнітологічної території (UA091)  

▪  Нижньодністровський національний природний парк, що належить до мережі EMERALD 

(UA0000039)  

▪  Дністровський лиман, що належить до мережі EMERALD (UA0000141) 

 

Хоча великі ділянки вузького міграційного шляху можуть відповідати пороговим 

значенням ознаки пріоритетного біорізноманіття або особливим критичним місцям 

проживання, позначення великих частин повітряного шляху як ознаки пріоритетного 

біорізноманіття або критичного середовища існування навряд чи буде корисним і не буде 

відповідати іншим підходам до позначення ділянок охорони природи міжнародного або 

регіонального значення.  

 

Наприклад, у міжнародному стандарті5 для визначення Ключових районів біорізноманіття 

(КРБ) зазначено, що «уздовж міграційних коридорів, КРБ повинні визначатись для 

зупинок або вузьких місць, а не для всього коридору». 

 

Враховуючи рекомендації КРБ, райони повинні розглядатися лише як ознаки 

пріоритетного біорізноманіття або як особливо критичні місця проживання, якщо 

очевидно, що вони є місцями зупинок або вузькими місцями (або як райони польоту на 

малих висотах, де птахи можуть зіткнутися з вітропарком) в цьому і так вузькому 

міграційному коридорі.  

 

Проте ми застосували попереджувальний підхід і перевірили не тільки наявність 

уразливих та зникаючих видів на регіональному або світовому рівні, а також відносно 

Дністровського лиману, Рамсарської конвенції, мережі EMERALD та Ключової 

орнітологічної території (КОТ). 

Найкращим джерелом даних для цього є вже існуючий набір даних КОТ, розроблений 

Міжнародною асоціацією з захисту птахів.  

 

2.2 Доступна інформація 
 

Це теоретичне дослідження базується на існуючій документації та інтерпретації 

міжнародних та регіональних наборів даних.  

 

Додаткові дані були отримані від:  

 

- Національної ОВД України5 («Звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище 

Дністровської вітроелектростанції в Білгород-Дністровському районі Одеської області») 

- Додаткової ОВНСС6 («Додаткова оцінка впливу на навколишнє середовище та соціальну 

сферу для міжнародних кредиторів - проект Дністровська вітроелектростанція потужністю 

100 МВт») 

 
5 МСОП - міжнародний стандарт для визначення Ключових районів біорізноманіття (березень 2016) 
доступно за посиланням: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-048.pdf 
6 Доступно за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/places/view/881 
7 Доступно за посиланням: https://ukrainepowerresources.com/our-projects/ 
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- Екологічного звіту («Експертний висновок та науковий звіт для оцінки платформи для 

будівництва та експлуатації Дністровської ВЕС з оцінкою природних систем 

навколишнього середовища, рослинності, сезонних орнітологічних комплексів та 

мігруючих птахів і кажанів згідно з рекомендаціями Шотландської природної спадщини та 

інших міжнародних стандартів в межах Білгород-Дністровського району Одеської 

області»)7  

- Звіту партнера Міжнародної асоціації з захисту птахів (USPB) («Акт екологічного та 

орнітологічного дослідження запланованої вітрової електростанції Дністровської ВЕС із 

загальною встановленою потужністю 100 МВт»)8  

- Онлайн ресурсів, включаючи: 
- ibat-alliance.org 

- https://www.protectedplanet.net/ 

- http://www.biodiversitya-z.org/content/protected-areas 

- http://zeroextinction.org/ 

- http://datazone.birdlife.org/ 

- https://conservation.ibat-alliance.org 

- http://www.keybiodiversityareas.org 

- https://www.iucn.org/ 

- https://rsis.ramsar.org/ 

-  

2.3 Надійність оцінки  
 

Ця оцінка була проведена з використанням найкращої доступної інформації. Однак ми 

визнаємо, що нова інформація може змінити статус збереження виду і, отже, змінити 

оцінку. 

 

Зокрема, згідно з аналізом прогалин від WSP, незважаючи на те, що загальні орнітологічні 

спостереження відповідають вимогам Шотландської національної спадщини, додаткові 

орнітологічні дослідження мають бути завершені в період між осінню 2019 року та весною 

2020 року. Ці дослідження повинні зосередитися на дослідженні польотної активності 

протягом більш збалансованого періоду часу і включати додаткові пункти спостереження 

для відповідного просторового покриття.  

 

Крім того, програма моніторингу буде впроваджена до і після введення проекту в 

експлуатацію. Цей звіт про Критичне середовище існування та Пріоритетне біорізноманіття 

буде оновлюватися в ході проведення моніторингу. 

 

3 Ознаки пріоритетного біорізноманіття 
 

Як правило, Пріоритетне біорізноманіття складається з ознак високої незамінності та / або 

вразливості, однак його недостатньо, щоб кваліфікувати територію як критичне середовище 

існування. До них належать види, які є важливими складовими природного середовища, 

включаючи будь-який маршрут міграції. ЄБРР PR6 розглядає біорізноманіття як пріоритет 

для збереження і, отже, пріоритет, який слід враховувати при плануванні заходів із 

зменшення наслідків. 

 

 
8 Доступно за посиланням: https://ukrainepowerresources.com/our-projects/ 
9 Звіт від 13 квітня 2019 р. 
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В рекомендаціях до ЄБРР PR6 зазначено, що вразливі види повинні розглядатися (п. 12 (ii)) 

як «Види, внесені до списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) або до будь-

яких інших національних/регіональних переліків (наприклад, до національних Червоних книг) 

як вразливі або аналогічні. Сюди входять види тварин і рослин, які представляють інтерес 

для суспільства та визначені відповідно до Директиви середовища існування ЄС (Додаток 

II)». 

 

Рекомендації також інтерпретують значущі ознаки біорізноманіття, визначені широким 

колом зацікавлених сторін або урядів (п. 12 (iii)) як «Ключові райони біорізноманіття та 

Ключові орнітологічні території біорізноманіття; важливі національні та міжнародні види 

або ділянки для збереження біорізноманіття; велика кількість територій, що відповідають 

визначенням природного середовища існування інших міжнародних фінансових установ». 

 

У ході такого аналізу систематично оцінюється наявність або відсутність відбіркових ознак 

відповідно до критеріїв PR6 стосовно Ознак пріоритетного біорізноманіття. 

 
Критерій PR6 і – Середовища існування під загрозою зникнення 
 

Пункт 12 ЄБРР PR6 (2014) визначає середовища існування під загрозою зникнення як 

"середовища існування, які розглядаються під тиском національних, регіональних чи 

міжнародних оцінок. До них відносяться природні та пріоритетні середовища існування, 

визначені Директивою ЄС про середовища існування (Додаток I). 

 

Додаток 1 Директиви ЄС про середовища існування містить перелік "Видів природних 

середовищ існування, що становлять інтерес для суспільства і охорона яких потребує 

призначення спеціальних охоронних зон". Керівництво щодо тлумачення типів середовищ 

існування надано в Посібнику з тлумачення середовищ існування Європейського Союзу. 

 

Проект розташований на відстані 1,5 км від Дністровського лиману. Лиман буде визнаний 

пріоритетним середовищем існування відповідно до Додатку 1 (Додаток 1, 11) оскільки 

його занесено до списку Натура-2000 під номером 11301. Однак зазначається, що проектний 

майданчик не включає жодної частини Дністровського лиману, і тому проектний 

майданчик не створює можливості появи критерію ПЕБ. Крім того, проектний майданчик 

розташований на сільськогосподарських землях, що піддаються інтенсивному 

антропогенному використанню. 

 

Також зазначається, що Дельта Дністра внесена до списку Ключових районів 

біорізноманіття та є Ключовою орнітологічною територією (UA091), яка включає 

Нижньодністровський національний природний парк, північну частину Дністровського 

лиману ділянки, що регулюється Рамсарською конвенцією (№ 765), ділянку, що 

регулюється Рамсарською конвенцією, на перетині річок Дністер та Турунчук (№ 764) та 

Нижньодністровський національний природний парк (UA0000039) Дністровський лиман 

(UA0000141), що належать до мережі EMERALD. 

 

Проектний майданчик не включає дельту Дністра або будь-яку (частину) вищезгаданих 

територій. Проте, незважаючи на те, що проектний майданчик не створює можливості 

появи критерію ПЕБ “і”, оцінка критерію “іі” (див. нижче) включає можливість появи ознак 

пріоритетного біорізноманіття відповідно до критерію “і” в Дельті Дністра. Це розроблено 

для того, щоб належним чином керувати ризиками для мігруючих птахів, що летять, 
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враховуючи, що потенційні ознаки біорізноманіття Дельти Дністра можуть мігрувати через 

повітряні шляхи на проектному майданчику. 

 

 

 

 

Критерій PR6 іі – Вразливі види 
 

ЄБРР PR6 (2014) визначає вразливі види як "види, зазначені у списку Міжнародного союзу 

охорони природи (МСОП) або будь-яких інших національних/ регіональних списків 

(наприклад, національні Червоні книги) як вразливі або аналогічні. До них належать види 

тварин та рослин, що представляють інтерес для спільноти, визначені Директивою ЄС про 

середовища існування (Додаток II)." 

 

В даному аналізі ми вважаємо, що з ознаками пріоритетного біорізноманіття є всі види, 

знайдені на цій ділянці та повітряному шляху, які занесені до Червоного списку птахів 

Європи, Червоної книги України та до Червоного списку МСОП як вразливі, як ті, що 

знаходяться під загрозою зникнення, на межі зникнення або аналогічні. 

 

У Таблиці 1 розглянуто види, що спостерігаються на проектній ділянці зі статусом 

«вразливі», або аналогічні. Жоден з видів не отримав статус «під загрозою зникнення» або 

«на межі зникнення» (або аналогічний) в національних або міжнародних списках (колонки 

ЧСЄ, ЧКУ, МСОП). 

 

У Таблиці 2 показані види, які потребують спеціальних заходів щодо збереження 

середовища в дельті Дністра відповідно до списків КОТ або мережі EMERALD, а також їх 

чисельність, що спостерігалась на проектній ділянці. Не було виявлено жодного вразливого 

виду (Табл. 1) в інтервалі 50 м – 200 м. Лише один вид, який потребує спеціальних заходів 

щодо збереження середовища існування (мережа EMERALD) в Дельті Дністра, сапсан 

(Circus aeruginosus), спостерігався під час польоту в інтервалі 50 м - 200 м від лопатей 

вітрогенератора (деталі в екологічному звіті) і спостерігався лише 4 рази навесні (див. 

Таблицю 3). 

 

На території проектного майданчику спостерігалося лише 2 види, які створюють 

можливість появи критерію КОТ: Лиска (Fulica Atra) та Баклан великий (Phalacrocorax 

Carbo). Їхня динаміка є сприятливою за даними КОТ від Міжнародної організації з захисту 

птахів (див. Таблицю 4). Не було виявлено польотів Fulica Atra та Phalacrocorax Carbo на 

відстані 50 м -200 м від лопатей вітрогенератора (див. Таблицю 3). 

 

Проектний майданчик не створює можливості появи критерію іі PR6 ПЕБ враховуючи, що 

не було виявлено жодного вразливого виду, виду на межі зникнення або у критичному стані 

(або еквівалентного), які пролітали б на відстані 50-200 м. Слід також зазначити, що, хоча 

пункт спостереження покривав 25-кілометрову зону розміщення вітрової електростанції, 

насправді 26 вітрових турбін розбиті на 4 групи, які займають менше половини цієї зони. 

 

 

 



Таблиця 1– Список видів, що спостерігаються на ділянці і відносяться до вразливих тощо, в дельті Дністра 
 
 

Назва Наукова назва Статус 

ЧСЄ  ЧКУ   МСОП  Польові спостереження на місці Польові спостереження на висоті 50м-200м 

кат.  тенденція     кат.    тенденція  О
сі

нь
 

Зи
м

а 

В
ес

на
 

Л
іт

о 

Г
ні

зд
а 

О
сі

нь
 

Зи
м

а 

В
ес

на
 

Л
іт

о 

Сова болотяна Asio flammeus m, w VU зменшення   Рідкісний  LC   
стабільна  1                 

Попелюх Aythya ferina m, w, 
n VU зменшення      VU  зменшення     165 9             

Канюк 
степовий 

Buteo rufinus m, w, 
n 

LC збільшення   Рідкісний   LC   
стабільна  1 2               

Сапсан Circus 
aeruginosus 

m, w, 
n 

LC збільшення      LC  збільшення   
3 2 18 2   0 0 4 0 

Лунь польовий Circus cyaneus m NT зменшення   Рідкісний   LC  зменшення   1 2 1             

Сиворакша 
Coracias 
garrulus m, n LC зменшення    VU   LC  зменшення   

      11           
Дятел 
сирійський 

Dendrocopos 
syriacus m, n LC  стабільна     LC   стабільна  

  1               

Кібчик 
Falco 
vespertinus m, n NT зменшення      NT  зменшення         8 1         

Лиска Fulica atra m, w, 
n 

NT зменшення      LC  збільшення   
    60             

Кулик-сорока Haematopus 
ostralegus m, n VU зменшення    VU   NT  зменшення   

    1             
Орлан-
білохвіст 

Haliaeetus 
albicilla 

m, w, 
n LC збільшення   Рідкісний   LC  збільшення  1 1               

Сорокопуд 
терновий 

Lanius collurio m, n LC  стабільна     LC  зменшення   
      3           

Сорокопуд 
чорнолобий 

Lanius minor m, n LC  стабільна     LC  зменшення   
      11 1         

Баклан 
великий 

Phalacrocorax 
carbo 

m, w, 
n LC збільшення      LC  збільшення   

2347 14   4           
Горлиця 
звичайна 

Streptopelia 
turtur m, n LC зменшення      VU  зменшення   

12     21 2         

  
Джерело: Екологічний звіт10 

 

 
 

10Який включено в додаток до Національної ОВД, доступний за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/places/view/881. 
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Примітки: Статус: m - зустрічалися під час сезонних міграцій; w - зустрічалися взимку; n - зустрічалися в період гніздування. ЧКУ - статус безпеки згідно з Червоною 
книгою України: Рідкісний - рідкісний; VU - вразливий; EN - під загрозою зникнення. МСОП - статус збереження згідно з Міжнародним союзом охорони природи і 
ЧСЄ - статус збереження згідно з Червоним списком Європи: LC – стан близький до загрозливого; NT – потенційно вразливі; VU - вразливі; EN - зникаючі; CR – 
критичні. Стабільний – стабільний статус популяції; зменшення – чисельність популяції зменшується або збільшення – збільшується; невідомий - статус популяції 
невідомий.  

 
 
 
Таблиця 2– Список видів, що спостерігаються на ділянці, які потребують спеціальних заходів щодо збереження середовища в дельті Дністра 
 

Назва Наукова 
назва 

Статус 
Польові спостереження на місці Польові спостереження на висоті 50м-200м Дністровський лиман 

Осінь Зима Весна Літо Гнізда Осінь Зима Весна Літо КОТ Emerald 

Сова 
болотяна 

Asio flammeus m, w 
1                 

  
c 

Попелюх Aythya ferina m, w, n 
  165 9             

  
  

Канюк 
степовий 

Buteo rufinus m, w, n 

1 2               

  

  

Сапсан 
Circus 
aeruginosus m, w, n 

3 2 18 2   0 0 4 0 

  

c, r, w 

Лунь 
польовий 

Circus 
cyaneus m 

1 2 1             
  

  

Сиворакша 
Coracias 
garrulus m, n 

      11           
  

r 

Дятел 
сирійський 

Dendrocopos 
syriacus m, n 

  1               
  

p 

Кібчик 
Falco 
vespertinus m, n 

      8 1         
  

r 

Лиска Fulica atra m, w, n 
    60             

сприятлива 
  

Кулик-
сорока 

Haematopus 
ostralegus m, n 

    1             
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Орлан-
білохвіст 

Haliaeetus 
albicilla m, w, n 

1 1               

  

r, w 

Сорокопуд 
терновий 

Lanius 
collurio m, n 

      3           
  

c,r  

Сорокопуд 
чорнолобий 

Lanius minor m, n 
      11 1         

  
c,r  

Баклан 
великий 

Phalacrocorax 
carbo m, w, n 

2347 14   4           

майже 
сприятлива   

Горлиця 
звичайна 

Streptopelia 
turtur m, n 

12     21 2         
  

  

 

Джерело: Екологічний звіт12 9, http://emerald.eea.europa.eu, http://datazone.birdlife.org 
 

Примітки: Статус: m - зустрічалися під час сезонних міграцій; w - зустрічалися взимку; n - зустрічалися в період гніздування. IBA – Ключова орнітологічна територія. 
Emerald - Резолюція 6 постійного комітету Бернської конвенції стосовно видів «дельти Дністра» для мережі Emerald: p = постійний, r = відтворюваний, c = 
сконцентрований, w = зимуючий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Таблиця включає всю доступну інформацію. Дані спостереження недоступні у випадках, коли комірка не містить значення. 
12 Який включено в додаток до Національної ОВД, доступний за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/places/view/881. 
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Таблиця 3 -- Повний перелік видів, що спостерігалися на висоті 50 м-200м на місці Проекту 
(Примітка: Circus aeruginosus зустрічався на місці та включений до списку мережі Emerald) 
 

Назва Наукова 
назва 

Стату
с ЧСЄ ЧКУ МСОП Польові спостереження на 

місці 
Польові спостереження на висоті 

50м-200м 
Дністровський 

лиман 

   кат. тенденція Ні кат. тенденція 

О
сі

нь
 

Зи
м

а 

В
ес

на
 

Л
іт

о  

Г
ні

зд
а 

О
сі

нь
 

Зи
м

а 

В
ес

на
 

Л
іт

о  

КОТ Emerald 

Канюк 
звичайний  Buteo buteo m, w, n LC стабільна Ні LC стабільна 23 15 24 9 1 0 3 6 0   

Зимняк Buteo 
lagopus m, w LC стабільна Ні LC стабільна 2 16    0 2 0 0   

Сапсан Circus 
aeruginosus m, w, n LC 

збільшенн
я Ні LC збільшенн

я 3 2 18 2  0 0 4 0  c, r, w 

Мартин 
сизий 

Larus 
ridibundus m, w, n LC стабільна Ні LC невідома 9532 61 258 62  0 0 7 0   

 

Джерело: Екологічний звіт13 10, http://emerald.eea.europa.eu, http://datazone.birdlife.org 

 

 
13 Який включено в додаток до Національної ОВНС, доступний за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/places/view/881 



 
Таблиця 4 –Оцінка КОТ дельти Дністра  
 
Стан ключових/тригерних популяцій (стан) 

Наукова 
назва 

Звичайна 
назва 

Популяція 
у 1992 р. 

Популяція 
у 2017 р. 

Одиниці вим. Залишилось Результат 

Anser anser Гуска сіра 130 130 пари, що 

гніздяться 

100% сприятливий 

Anas crecca Чирянка 

мала 

25000 3000 пари, що 

гніздяться 

12% дуже 

несприятливий 

Fulica atra Лиска 2000 2000 пари, що 
гніздяться 

100% сприятливий 

Plegadis 
falcinellus 

Коровайка 810 310 пари, що 

гніздяться 

39% дуже 

несприятливий 

Nycticorax 
nycticorax 

Квак 1750 200 пари, що 

гніздяться 

12% дуже 

несприятливий 

Ardea purpurea Чапля руда 125 100 пари, що 

гніздяться 

80% майже 

сприятливий 

Ardea alba Чепура 

велика 

220 110 пари, що 

гніздяться 

50% несприятливий 

Phalacrocorax 
carbo 

Баклан 
великий 

2500 2000 пари, що 
гніздяться 

80% майже 
сприятливий 

Джерело: http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/dnister-delta-iba-ukraine/details 
 
 
Критерій PR6 ііі – Важливі ознаки біорізноманіття, визначені широкою групою 
зацікавлених сторін або урядів 
 
ЄБРР PR6 визначає важливі ознаки біорізноманіття, визначені широкою групою 
зацікавлених сторін чи урядів, як «Ключові райони біорізноманіття та важливі райони для 
птахів та біорізноманіття; важливі на національному та міжнародному рівні види чи місця 
для збереження біорізноманіття; багато районів, що відповідають визначенню природних 
середовищ існування інших міжнародних фінансових установ.» 
 
Дельта Дністра класифікується як ключовий район біорізноманіття та важливий район для 
птахів (UA091), який може спричинити появу критерію iii, однак проектний майданчик 
розташований на відстані 1,5 км від дельти Дністра. Отже, проектний майданчик не 
спричинить появу критерію iii ПЕБ.



Окрім оцінки потенційних Ознак пріоритетного біорізноманіття, визначених урядом та 
фінансово зацікавленими сторонами, Українське товариство захисту птахів (національна 
організація-партнер Міжнародної асоціації з захисту птахів) надало консультації щодо 
проекту. У своєму звіті «Акт екологічного та орнітологічного дослідження запланованої 
вітрової електростанції Дністровської вітроелектростанції (Дністровська ВЕС) із 
загальною встановленою потужністю 100 МВт Білгород-Дністровський» від 13.04.2019 р. 
товариство зазначило:  
 

Згідно з оцінкою впливу на навколишнє середовище будівництва та експлуатації 
Дністровської ВЕС, слід зазначити, що потенційні впливи на навколишнє середовище 
(повітря, геологію та ґрунт, воду, а також на фізичну, технологічну та соціальну сферу) 
очікуються в межах норми, однак все ще існує потреба у мінімізації ризиків для 
орнітофауни регіону, яка є досить різноманітною… 
 
Надзвичайно важливим є формування системи контролю, оцінки та прогнозування стану 
біорізноманіття на територіях вітроенергетичних установок у межах запланованої 
Дністровської ВЕС під час будівництва та протягом щонайменше трьох років 
експлуатації Дністровської ВЕС.  

4. Критичні середовища існування 
 
Ця оцінка критичного середовища існування має на меті визначити наявність або 
відсутність ознак, що відповідають вимогам Критичного середовища існування, відповідно 
до критеріїв i-vi PR6. Ця оцінка проводиться в масштабі ландшафту, включаючи повітряні 
шляхи, і включає систематичний аналіз кожного критерію. 
 
В цілому, Рекомендації до ЄБРР PR6 визначають Критичні середовища існування як: 
середовища існування, які мають важливе значення для видів, що знаходяться під загрозою 
зникнення, (п. 14 (ii)) як: 
 
Райони, які підтримують види, що мають високий ризик вимирання (на межі або під 
загрозою зникнення) та внесені до Червоного списку вимираючих видів МСОП (або 
аналогічні національні/регіональні системи). 
 
Рекомендації також інтерпретують Середовища існування, які підтримують мігруючі або 
зграйні види (їх концентрації) світового значення (п. 14 (iv)) як: 
 
Райони, які підтримують значну частку популяції виду, коли цей вид циклічно і 
передбачувано рухається з однієї географічної області до іншої (у тому числі в межах 
однієї екосистеми), або райони, які підтримують великі групи популяції виду, який 
збирається циклічно або регулярно та/або передбачувано. Наприклад:  
 

o Ключові райони біорізноманіття міжнародного рівня та Ключові орнітологічні території 
й важливі райони біорізноманіття, визначені для зграєвих видів 

o Водно-болотні угіддя міжнародного значення, визначені за критеріями 5 або 6 Рамсарської 
конвенції. 
 

Зокрема, критерій 5 Рамсарської конвенції зазначає:  
Водно-болотні угіддя слід вважати міжнародного рівня, якщо вони регулярно 
підтримують популяцію водоплавних птахів на рівні 20000 або більше. 

 

 
Для оцінки наявності чи відсутності кваліфікаційних характеристик Критичного 
середовища існування було проведено систематичний огляд щодо кожного критерію (i-vi). 
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Критерій PR6 i – Екосистеми під значною загрозою зникнення / або унікальні 
екосистеми 
 
Відповідно до рекомендацій ЄБРР до PR6, екосистемами під значною загрозою зникнення 
/ або унікальними екосистемами вважаються «екосистеми, які знаходяться під ризиком 
значного зменшення площі або якості; мають невелику площу; та/або містять 
концентрацію видів з обмеженим біомом». 
 
Наприклад: 

- Екосистеми, які перелічені як такі, або які відповідають критеріям для екосистем 
під загрозою чи на межі зникнення відповідно до Червоного списку екосистем 
МСОП 

- Райони, визнані пріоритетними в офіційних регіональних або національних планах, 
таких як Національна стратегія біорізноманіття та плани дій 

- Райони, визначені як найбільш пріоритетні / значущі на основі систематичного 
планування природоохоронної діяльності, здійснюваного урядовими органами, 
визнаними академічними установами та / або іншими відповідними 
кваліфікованими організаціями (у тому числі міжнародними визнаними НО). 

 
Проектний майданчик не підпадає під критерій і тому, що він не включає національно чи 
міжнародно важливих видів чи місць для збереження біорізноманіття. Крім того, в рамках 
Проекту не спостерігалося жодних видів під загрозою або на межі зникнення.  
 
Зазначається, що дельта Дністра - це дійсно територія, визнана пріоритетною в офіційних 
регіональних та національних планах, враховуючи, що дельта Дністра включає 
Нижньодністровський національний природний парк; це не викликає появу критерію i, 
враховуючи те, що проектний майданчик не включає частину Нижньодністровського 
національного природного парку, а проект розташований на відстані 1,5 км від дельти 
Дністра. 
 
Критерій PR6 iі – Види під загрозою / на межі зникнення  
 
Відповідно до рекомендацій ЄБРР до PR6, важливими середовищами існування для видів 
під загрозою/на межі зникнення вважаються «райони, що підтримують види з високим 
ризиком вимирання (під загрозою/на межі зникнення) у Червоному списку видів під 
загрозою зникнення МСОП (або еквівалентних національних / регіональних системах).»  
 
Наприклад:  

- Ділянки Альянсу за нульове вимирання, 
- Види тварин та рослин, що становлять інтерес для спільноти, потребують суворого 

захисту, як зазначено в Директиві ЄС про середовища існування (Додаток IV). 

Проект не підпадає під критерій іі тому, що на території проектного майданчика не було 
зафіксовано видів птахів, що знаходяться під загрозою/на межі зникнення. У таблиці 1 
вказані види, які спостерігалися на місці та вважаються вразливими, знаходяться під 
загрозою/на межі зникнення (або еквівалентними) згідно МСОП, ERL, and RBU. У 
таблиці 1 також вказано кількість цих птахів, яких спостерігали в межах 50-200 м. 
Таблиця 4 містить вичерпний перелік птахів, які спостерігаються на відстані 50м-200м від 
вітрогенераторів проектного майданчика. 
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Крім того, проектний майданчик не містить жодних видів, перелічених у Додатку IV 
Директиви ЄС про середовища існування, і майданчик не вважається ділянкою АНВ 
(Альянс за нульове вимирання). Ділянка АНВ 22 - це ділянка, яка містить "останню 
популяцію 1483 видів Землі, що знаходяться під найбільшою загрозою зникнення.15". Ці 
ділянки базуються на групах видів, які були оцінені в глобальному масштабі Червоним 
списком МСОП. 
 
Критерій PR6 іiі – Ендемічні види та види з обмеженим ареалом 
 
Середовища існування важливого значення для ендемічних видів та географічно 
обмежених видів, визначені в Рекомендаціях PR6 ЄБРР як "райони, що займають значну 
частку світового ареалу чи популяції видів, що кваліфікуються як обмежений ареал за 
критеріями Міжнародної організації з захисту птахів МСОП". 
 
Наприклад: 
 

- Ділянки Альянсу за нульове вимирання 
- Ключові райони біорізноманіття світового рівня та важливі зони для птахів та 

біорізноманіття, визначені для видів з обмеженим ареалом. 

Проектний майданчик не відповідає критерію iii, враховуючи, що він не включає ключові 
райони біорізноманіття або важливі райони для птахів та біорізноманіття. Крім того, 
проектний майданчик не є ділянкою АНВ.  
 
Зазначається, що Дельта Дністра внесена до списку Ключових районів біорізноманіття та є 
Ключовою орнітологічною територією (UA091), яка включає північну частину 
Дністровського лиману ділянки, що регулюється Рамсарською конвенцією (№ 765), 
ділянку, що регулюється Рамсарською конвенцією, на перетині річок Дністер та Турунчук 
(№ 764) та Дністровський лиман (UA0000141), що належить до мережі EMERALD. 
 
Проектний майданчик не включає дельту Дністру або будь-яку частину вищезазначених 
районів і тому не підпадає під критерій iii. Крім того, проект розташований за 1,5 км від 
дельти Дністра.  
 
Критерій PR6 іv – Мігруючі види та/або зграйні види  
 
Відповідно до рекомендацій ЄБРР PR6, середовищами існування, що підтримують 
глобально значущі (концентрації) мігруючих або зграйних видів, є "районами, що 
підтримують значну частину популяції видів, де цей вид циклічно та передбачувано 
переміщується з одного географічного району в інший (у тому числі в межах однієї 
екосистеми), або райони, що підтримують великі групи популяцій видів, які збираються 
на циклічній або іншим чином регулярній та/або передбачуваній основі. 
 
 
 
 
 
15

 Веб-сайт ділянок Альянсу за нульове вимирання: http://zeroextinction.org/  
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Наприклад: 
- Ключові райони біорізноманіття світового рівня та важливі зони для птахів та 

біорізноманіття, визначені для зграйних видів. 
- Водно-болотні угіддя міжнародного значення, визначені Рамсарською конвенцією. 

Обсяг аналізу включає дельту Дністру, оскільки види потенційного значення, можливо, 
можуть використовувати повітряні шляхи на проектному майданчику для міграції через 
ділянку проекту; однак чутливі види є актуальними лише в тому випадку, якщо вони 
фактично спостерігаються на проектному майданчику. 
 
У таблиці 2 представлено види, які потребують спеціальних заходів щодо збереження 
середовища існування (ділянки КОТ та Emerald) у дельті Дністра (розташованій на 
відстані понад 1,5 км від проекту) а також їх чисельність, що спостерігалась на 
проектному майданчику. Серед видів у дельті Дністра, які відповідали критеріям КОТ, 
лише 2 були помічені на проектному майданчику: Fulica Atra та Phalacrocorax Carbo. Їхня 
динаміка є сприятливою за даними КОТ від Міжнародної організації з захисту птахів (див. 
Таблицю 4). Не було виявлено польотів Fulica Atra та Phalacrocorax Carbo на відстані 50 м 
-200 м від лопатей вітрогенератора (див. Таблицю 3). 
 
Крім того, враховуючи критерії 5 та 6 Рамсарської конвенції, зазначається, що в дельті 
Дністра налічується понад 15000 пар водоплавних птахів за даними Міжнародної асоціації 
з захисту птахів.1611 Критерій 5 Рамсарської конвенції передбачає, що «водно-болотні 
угіддя слід вважати міжнародного рівня, якщо вони регулярно підтримують популяцію 
водоплавних птахів на рівні 20000 або більше».  
 
Відповідно до Критерію 6 Рамсарської конвенції «водно-болотні угіддя слід вважати 
міжнародного рівня, якщо вони регулярно підтримують 1% осіб у популяції одного виду 
або підвиду водоплавних птахів». В результаті, була оцінена потенційна можливість 
повітряного шляху над Проектом підтримувати 1% або більше особин у популяції одного 
вразливого виду або підвиду. 
 
Рисунок 4 -- Глобальний географічний діапазон поширення баклану великого 
 

 
 

 
16 http://datazone.birdlife.org 
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З Таблиці 5 нижче видно, що єдиним потенційним кандидатом на досягнення цього 
порогу в 1% серед птахів, які вважаються вразливими або такими, що потребують 
спеціальних заходів щодо збереження середовища існування, може бути баклан великий 
(«близький до загрози зникнення» з тенденцією до збільшення згідно з Червоним списком 
Європи та МСОП/не занесений до Червоної книги України), але тільки якщо враховувати, 
що для загальноєвропейської популяції, за відсутності даних про глобальну популяцію, 
яка є набагато більшою, ніж у Європі, лише частина ареалів зображена на карті вище. Слід 
також зазначити, що баклан великий входить до переліку «видів, близьких до загрози 
зникнення з тенденцією збільшення» як у глобальному, так і в європейському масштабі.  
 
Баклан великий не зустрічався вище 50 м, у відповідному діапазоні розміщення ротору 
вітряної турбіни. 
 



Таблиця 5 – Популяція видів, що спостерігались на ділянці та відносяться до вразливих тощо, або потребують спеціальних заходів щодо 

збереження середовища шснування в дельті Дністра  
 

Назва Наукова назва 
МСОП  Світова популяція  

Європейська 
популяція  Польові спостереження на місці 

Польові спостереження на 
висоті 50м-200м 

кат.  
тенде
нція  мін   макс   мін   макс  Осінь Зима 

Весн
а Літо Гнізда Осінь Зима Весна Літо 

Сова 
болотяна 

Asio flammeus LC стабіл
ьна 

         
350000          2000000    

          
109000    

          
372000    1                 

Попелюх Aythya ferina VU зменш
ення     

          
397000    

          
570000      165 9             

Канюк 
степовий 

Buteo rufinus LC стаб
ільна 

         
100000             500000    

            
23700    

            
38400    1 2               

Сапсан Circus aeruginosus LC 
збіль
шенн
я 

         
500000          1000000    

          
199000    

          
367000    3 2 18 2   0 0 4 0 

Лунь 
польовий 

Circus cyaneus LC зменш
ення 

         
100000             500000    

            
60000    

          
109000    1 2 1             

Сиворакша Coracias garrulus LC зменш
ення 

         
100000             500000    

            
75400    

          
158000          11           

Дятел 
сирійський 

Dendrocopos 
syriacus LC стабіл

ьна 
         
600000          1500000    

          
563000    

      
1310000      1               

Кібчик Falco vespertinus NT зменш
ення     

            
60600    

          
127000          8 1         

Лиска Fulica atra LC збіль
шення     

      
1890000    

      
3090000        60             

Кулик-сорока 
Haematopus 
ostralegus NT зменш

ення     
          
568000    

          
708000        1             

Орлан-
білохвіст 

Haliaeetus albicilla LC збіль
шення 

            
20000                50000    

            
17900    

            
24500    1 1               

Сорокопуд 
терновий 

Lanius collurio LC зменш
ення 

    
24000000        48000000    

    
14900000    

    
28600000          3           

Сорокопуд 
чорнолобий 

Lanius minor LC зменш
ення 

      
1200000          3300000    

          
662000    

      
1790000          11 1         

Баклан 
великий 

Phalacrocorax carbo LC збіль
шення     

          
803000    

      
1020000    2347 14   4           

Горлиця 
звичайна 

Streptopelia turtur VU зменш
ення 

    
13000000        48000000    

      
6310000    

    
11900000    12     21 2         

              
Джерело: www.iucnredlist.org 
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Якщо врахувати всіх птахів, що спостерігалися на висоті 50 м-200 м, ми побачимо наступні види: 

 
Таблиця 6 - Повний перелік видів, що спостерігалися на місці Проекту на висоті 50 м-200м 

 
 

Назва Наукова назва Статус ЧСЄ ЧКУ МСОП Польові спостереження на місці Польові спостереження на висоті 50м-200м Дністровський лиман  Світова популяція  1%   

      кат. тенден-ція   кат.  тенден-ція 

О
сі

н
ь 

З
и

м
а 

В
ес

н
а 

Л
іт

о
 

Г
н

із
д

а 

О
сі

н
ь 

З
и

м
а 

В
ес

н
а 

Л
іт

о
 

К
О

Т
 

E
m

er
al

d
 

м
ін

 

м
ак

с  

м
ін

 

м
ак

с 

Канюк 
звичайний  

Buteo buteo m, w, n LC стабільна no LC стабільна 23 15 24 9 1 0 3 6 0     
          
2100000    

          
3700000          21000        37000    

Зимняк Buteo lagopus m, w LC стабільна no LC стабільна 2 16       0 2 0 0     
              
300000    

          
1000000             3000        10000    

Сапсан Circus aeruginosus m, w, n LC збільшення no LC збільшення 3 2 18 2   0 0 4 0   c, r, w 
              
500000    

          
1000000             5000        10000    

Мартин 
сизий 

Larus ridibundus m, w, n LC стабільна no LC невідома 9532 61 258 62   0 0 7 0     
          
2670000    

          
3980000          26700        39800    

 
Популяція видів, що спостерігались на висоті 50 м-200м, не досягла порогу в 1% для жодного з чотирьох видів, перелічених у Таблиці 6. 

 



Проектний майданчик не відповідає критерію iv, враховуючи, що він не включає ключові 

райони біорізноманіття або важливі райони для птахів та біорізноманіття. Крім того, 

проектний майданчик не може спричинити появу критеріїв 5 або 6 Рамсарської конвенції. 

 

Критерій v – Райони, пов'язані з ключовими еволюційними процесами  
 

Рекомендації ЄБРР PR6 визначають райони, пов’язані з ключовими еволюційними 

процесами як "райони з особливостями ландшафту, які можуть бути пов'язані з певними 

еволюційними процесами чи популяціями видів, які є особливо виразними, і можуть 

потребувати особливої уваги з точки зору охорони, враховуючи їхню значущу еволюційну 

історію.» 

 

Наприклад: 

- Поодинокі озера або вершини гір 

- Популяції видів, перелічених як пріоритетні за програмою «Межа існування» 

Для цього критерію не існує жодних кількісних порогових значень, тому цей Аналіз 

критичного середовища існування спирається на експертний висновок та якісне судження 

експертів, які написали екологічний звіт, який міститься у Додатку Національної оцінки 

впливу на навколишнє середовище17. 

 

Проектний майданчик не може спричинити появу критерію v, враховуючи, що на основі 

всієї наявної інформації область проекту не пов'язана з ключовими еволюційними 

процесами. Проектний майданчик розташований на сільськогосподарських угіддях, які 

підлягали інтенсивному антропогенному використанню і не включають поодинокі озера, 

вершини гір чи види в програмі «Межа існування». 

 

Критерій vі – Ключові екологічні функції  
 

Критерій vі стверджує, що екологічні функції, що є ключовими для життєздатності ознак, 

що визначають критичні середовища існування, також кваліфікуються як Критичні 

середовища існування. 

Рекомендації ЄБРР PR6 визначають ключові екологічні функції як: «екологічні функції, 

без яких критичні ознаки біорізноманіття не можуть бути збережені. Наприклад: там, де 

це важливо для ознак критичного біорізноманіття, прибережних зон і річок, коридори 

розселення або міграційні коридори, гідрологічні режими, сезонні резервації або джерела 

живлення, ключові види або види, що утворюють середовище існування.» 

 

Проектний майданчик не відповідає критерію vi, враховуючи, що проектний майданчик - 

це сільськогосподарські угіддя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Національна ОВНС доступна за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/places/view/881 
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5. Наслідки 
 

В Екологічному звіті (який є додатком до Національної ОВД14) представлено аналіз 

ризику зіткнень птахів на основі методології Шотландської національної спадщини для 4 

видів птахів, які спостерігалися в діапазоні розміщення ротора вітрових турбін (від 50 до 

200 м) (див. Таблицю 7). Ці чотири види включають  Buteo buteo (Канюк звичайний ), 
Buteo lagopus (Зимняк), Circus aeruginosus (Сапсан) and Larus ridibundus (Мартин сизий). 

 

Таблиця 7 – Кількість зіткнень представників різних видів птахів на території 

вітроелектростанції протягом одного року 

 

Вид Пора 
року 

Час польоту 
крізь ротор, 

с 

Ймовірність 
зіткнення з 

ротором 

Кількість 
зіткнень на 
пору року 

Кількість 
зіткнень на 

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 lagopus 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 

 

З 4 видів, що були виявлені в діапазоні роботи вітрових турбін, тільки Сапсан (Circus 
aeruginosus) потребує особливої охорони в дельті Дністра, але він не входить до Червоної 

книги України і згадується як вид, близький до загрози зникнення з тенденцією до 

збільшення чисельності, згідно з Червоним списком Європи і МСОП, він занесений до 

Резолюції 6 постійного комітету Бернської конвенції мережі Emerald дельти Дністра, яка 

знаходиться за межами Проекту, але Проект може вплинути на повітряний шлях в 

діапазоні роботи роторів вітрових турбін. Тим не менш, ми говоримо про один 

потенційний випадок загибелі птаха кожні три роки для виду, що налічує від півмільйона 

до одного мільйона особин. 

Очікування зіткнень інших трьох видів в діапазоні роботи роторів вітрових турбін також 

дуже низькі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище Вітроенергетична станція Дністра в Білгород-
Дністровському районі Одеської області: http://eia.menr.gov.ua/places/view/881 
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6. Висновки 
 

У цьому звіті наводиться детальний огляд потенційної появи ознак пріоритетного 

біорізноманіття та критичного середовища існування відповідно до п. 12 (iii) і п. 14 (iv) 

(стосовно мігруючих видів), вздовж повітряного шляху на ділянці Проекту, зокрема в 

діапазоні роботи ротора вітрових турбін (від 50 до 200 м). 

 

Проект розташований на відстані 1,5 км від берегової лінії Дністровського лиману. В 

результатах досліджень мігруючих птахів, що містяться у Екологічному звіті  

(який є додатком до національної ОВНС19) зазначається, що види птахів, які мешкають на 

заболочених ділянках, є домінантними видами серед мігруючих птахів у досліджуваній 

зоні. Ці птахи, які мешкають на заболочених ділянках, рідко бувають у межах проектної 

ділянки і їхні основні маршрути польотів проходять над водним простором 

Дністровського лиману, а коридор висоти польоту становить більше 200 м. Враховуючи 

той факт, що основу міграційної групи становлять види птахів, що мешкають поряд з 

водоймами, основні шляхи польотів яких проходять безпосередньо над водним простором 

та узбережжям Дністровського лиману, не передбачається, що Проект буде перешкоджати 

шляхам польотів цих птахів, враховуючи значну відстань між проектною ділянкою та 

берегова лінією Лиману. 

 

У проекті не задіяні жодні ознаки пріоритетного біорізноманіття: ділянка Проекту не 

включає Значні ознаки біорізноманіття, визначені широкою групою зацікавлених сторін 
або урядів або іншими словами вона не включає Ключові райони біорізноманіття, 
Ключові орнітологічні території та важливі райони біорізноманіття, види 
національного та міжнародного значення або місця для збереження біорізноманіття.  

 

На висоті 50 м-200 м не зустрілося жодного вразливого виду (у діапазоні роботи ротора 

вітрових турбін), у той час як на висоті 50 м-200 м літав лише один вид, який потребує 

спеціальних заходів по збереженню середовища існування (мережа Emerald). Цей вид, 

сапсан (Circus aeruginosus), був помічений лише 4 рази навесні, в результаті чого 

очікування зіткнення було оцінене як «дуже значне» кожні три роки. Інші популяції 

птахів, що спостерігалися на висоті від 50 до 200 м, далекі від того, щоб досягти порогу в 

1%. Проте, звіт буде оновлюватися у ході моніторингу.  

 

Ділянка Проекту не містить жодного критичного середовища існування або вимираючих 

видів або видів на межі зникнення. Проте дельта Дністра, що знаходиться в безпосередній 

близькості від ділянки Проекту, задовольняє одному з критеріїв критичного середовища 

існування, налічуючи більш ніж 20000 водоплавних птахів. Критичні середовища 

існування включають середовища існування (разом з їх повітряними шляхами), які 
підтримують (концентрації) мігруючих або зграєвих видів міжнародного значення, тобто 
райони, що підтримують значну частку популяції видів. Повітряні шляхи ділянки 

Проекту, ймовірно, підтримуватимуть близько 1% європейської популяції баклана 

великого(Phalacrocorax carbo), але не світову популяцію цього виду відповідно до 

Критерію 6 Критеріїв Рамсарської ділянки, і в будь-якому випадку результати досліджень 

показали, що цей вид зустрічався на висоті нижчій, ніж діапазон роботи ротора вітрової 

турбіни.  

 

 
19 Звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище Вітроенергетична станція Дністра в Білгород-
Дністровському районі Одеської області: http://eia.menr.gov.ua/places/view/881 
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Щоб переконатися у цих висновках, дуже важливо дотримуватися надійної програми 

контролю. Для розробки програми контролю відповідно до рекомендацій Європейської 

організації захисту кажанів, Шотландської національної спадщини та інших міжнародних 

стандартів, включаючи стандарти ЄБРР, будуть проведені консультації з експертами-

орнітологами. Ця програма контролю буде здійснюватися протягом трьох років під 

наглядом незалежних експертів. Цей звіт буде оновлюватися у ході моніторингу для 

врахування нової інформації та переоцінки його висновків.  

 

Українське товариство захисту птахів (національна організація-партнер Міжнародної 

асоціації з захисту птахів) надало консультації щодо проекту. У своєму звіті «Акт 

екологічного та орнітологічного дослідження запланованої вітрової електростанції 

Дністровської вітроелектростанції (Дністровська ВЕС) із загальною встановленою 

потужністю 100 МВт Білгород-Дністровський» від 13.04.2019 р. товариство зазначило:  
 
Згідно з оцінкою впливу на навколишнє середовище будівництва та експлуатації 
Дністровської ВЕС, слід зазначити, що потенційні впливи на навколишнє середовище 
(повітря, геологію та ґрунт, воду, а також на фізичну, технологічну та соціальну сферу) 
очікуються в межах норми, однак все ще існує потреба у мінімізації ризиків для 
орнітофауни регіону, яка є досить різноманітною… 
 
Надзвичайно важливим є формування системи контролю, оцінки та прогнозування стану 
біорізноманіття на територіях вітроенергетичних установок у межах запланованої 
Дністровської ВЕС під час будівництва та протягом щонайменше трьох років 
експлуатації Дністровської ВЕС.  
 

Завдяки дотриманню цього поетапного підходу та розробці цих документів з 

біорізноманіття Проект повністю відповідатиме промисловим стандартам належної 

практики стосовно біорізноманіття (ЄБРР PR6).  


