____________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
___________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК”
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЕДРПОУ 37390074
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
75800, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Каланчак,
вул. Херсонська буд. 98, тел: 0504422033, генеральний директор Власенко А.В.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво та експлуатація підстанції ПС 330/150/35 кВ “Аквілон”, повітряної лінії
електропередачі (ПЛ) 150 кВ довжиною приблизно 40 км та повітряної лінії
електропередачі (ПЛ) 330 кВ довжиною приблизно 1 км.
Технічна альтернатива 1.
Якщо б будівництво ПС 330/150/35 кВ “Аквілон” не відбулося (тοбтο все б залишилося без
змін), це б не спричинило жодного негативного впливу на довкілля. З сοціальнοекοнοмічнοї точки зору, відсутність реалізації планованої діяльності мала б як позитивний,
так і негативний вплив. Позитивні впливи включають факт відсутності незручностей для
місцевих жителів, пов’язаних з шумом, рухом вантажівок τа іншою будівельною
діяльністю, візуального впливу нових οпοр τа дротів на місцевий ландшафт (іншими
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

словами, негативні впливи від реалізації планованої діяльності були б уникненні). З іншого
боку, нульовий варіант перешкодив би реалізації позитивних впливів, таких як загальна
стабілізація та покращення електропостачання в південних регіонах Херсонської області τа
покращення інтеграції вітростанцій, які вже працюють або заплановані до будівництва в
регіоні, у регіональні і національні енергомережі.
Світовий досвід країн демонструє, що розгалужена гнучка система мереж є необхідною
передумовою довгострокового розвитку відновлюваних технологій таких як вітрові та
сонячні електростанції.
Враховуючи вищенаведене далі ця альтернатива не розглядається.
Технічна альтернатива 2.
не розглядається
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності
Будівництво підстанції ПС 330/150/35 кВ “Аквілон” планується в Каланчацькому районі
Херсонської області на землях Мирненської об’єднаної територіальної громади. Ділянка
для розміщення підстанції ПС 330/150/35 кВ “Аквілон” орієнтовною площею 10,0 га
розташована за межами населених пунктів в північній околиці села Каїрка Мирненської
об’єднаної територіальної громади Каланчацького району Херсонської області. Траси
повітряних ліній електропередачі пройдуть через землі Мирненської об’єднаної
територіальної громади та Чаплинської об’єднаної територіально громади.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Розглядалися декілька варіантів розташування площадки ПС 330/150/35 кВ “Аквілон”. Був
проведений поетапний аналіз територій, що розглядались для реалізації планованої
діяльності, з точки зору доступності до мереж електропередачі, можливості отримання
землі в оренду, з урахуванням виконання діючих норм щодо впливу на довкілля тощо. При
виборі ділянки також враховувалися умови та обмеження, що накладаються чинним
законодавством. Обрана ділянка для розташування площадки ПС 330/150/35 кВ “Аквілон”
відповідає вищенаведеним критеріям.
Враховуючи вищенаведене далі територіальні альтернативи не розглядалися.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
не розглядається
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою планованої діяльності є підвищення ефективності національного енергетичного
сектору України шляхом забезпечення використання нових генеруючих потужностей,
розташованих на півдні Херсонської області, завдяки покращенню зв’язку з
енергосистемою. Херсонська область також отримає вигоду, пов’язану з покращенням
надійності енергопостачання та якості електроенергії. Збільшення кількості зрошуваних
земель в Херсонській області, яке відбувається сьогодні, потребує модернізації існуючої
зрошувальної та енергетичної системи в області. Це можливо у тому випадку, якщо буде
розвиватися електрична мережа, тобто відбуватися будівництво нових ліній

електропередачі.
Будівництво підстанції матиме позитивний вплив на місцеву економіку через зайнятість
місцевого населення під час будівництва, а також в більш довгостроковій перспективі - у
вигляді плати за оренду земельних ділянок і податкових надходжень до місцевого бюджету,
плати за послуги місцевих комунальних служб, і зайнятості технічного обслуговуючого
персоналу. Проект передбачає залучення значних інвестицій в економіку Каланчацького і
Чаплинського районів Херсонської області.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа ділянки ПС 330/150/35 кВ “Аквілон” становитиме 10,0 га і матиме розміри
в плані приблизно 300 х 300м.
Підстанція матиме відкритій розподільчий пристрій 330 кВ і відкритий розподільчий
пристрій 150 кВ; буде встановлено до 4 трансформаторів потужністю до 400 MBA кожний
(в залежності від виробника обладнання та проектної документації), побудовані допоміжні
споруди (протипожежний басейн, ЗРУ, ОПУ тощо). Для експлуатації ПС 330/150/35 кВ
“Аквілон” буде забезпечена необхідна телекомунікаційна інфраструктура.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно
Законодавству України, а також згідно:
 Експертному висновку та Науковому звіту щодо впливу будівництва ПС 330/150/35
кВ “Аквілон” на природні комплекси довкілля, флору і фауну в районі
розташування підстанції, ПЛ;
 Результатам обчислення шумового впливу;
 Технічним умовам на приєднання до енергомережі;
 Містобудівними умовам і обмеженням;
 Санітарно-захисні зони для підстанції та ліній електропередачі встановлюються
згідно Державним санітарним нормами і правилам захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань;
 По забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих
концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів.
щодо технічної альтернативи 1, 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1, 2
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчику та облаштування
фундаментів площадки підстанції і опор лінії електропередачі, під’їзних доріг і шляхів до
об’єкту будівництва. Остаточне уточнення буде виконано при розробці ТЕО.
При розробці проекту під кожний фундамент, всі заходи з інженерної підготовки та захисту
проектованої території від несприятливих природних (зсуви, ерозія схилів, підтоплення
тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічного
вишукування.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші
вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства.
Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне
використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню,
активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та
компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 1, 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1, 2
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності з будівництва та експлуатації ПС 330/150/35 кВ
“Аквілон”, ПЛ 330 кВ і ПЛ 150 кВ на довкілля включають:
Під час будівництва
Повітряне середовище: відбувається незначне забруднення повітряного середовища
від працюючих будівельних машин та механізмів. Концентрації шкідливих речовин в
повітрі не перевищують нормативів, встановлених законодавством України.
Водне середовище: вплив відсутній
Ґрунт: джерелом забруднення можуть стати стоки зворотних (дощових) вод з
території будівництва, забруднення від паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин,
що зберігаються неналежним чином, а також забруднення будівельним сміттям. Земельні
роботи з влаштування фундаменту підстанції припускають незначну виїмку ґрунту. Якщо
обмеження відносно глибини ґрунту будуть перевищувати глибину фундаменту підстанції,
структура первинних ґрунтів не буде пошкоджена. Після облаштування підстанції ділянка
навколо неї (за винятком площі під’їзних шляхів) зберігатиме своє первинне призначення.
Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній. Однак якщо на етапі
будівництва виявиться можливий вплив на культурну спадщину, то для зменшення впливу
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю “Віндкрафт
Каланчак”
чітко
дотримуватиметься вимог і положень законодавства України, зокрема, частини першої
статті 37 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.
Рослинний світ: Прямі загрози, які могли б сприяти порушенню ґрунтового та
рослинного покриву в процесі будівництва підстанції мінімальні або відсутні. Будуть
передбачені дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного
рослинного покриву при будівництві підстанції.
Природно-заповідний фонд: території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) та буферних зон
відсутні. Проект не зачіпає землі природних заповідників, національних парків або інших
об’єктів Заповідного Фонду.
Тваринний світ: вплив відсутній
Шумовий вплив: на стадії будівництва джерелом шуму є автотранспорт, а також
будівельна техніка які не будуть мати довгострокового шкідливого впливу.

Під час експлуатації
Повітряне середовище: вплив відсутній
Водне середовище: вплив відсутній
Ґрунт: незначним джерелом забруднення може стати відходи паливно-мастильних
матеріалів. Ризик буде зменшений за рахунок ретельного зберігання паливно - мастильних
матеріалів, технічних рідин та інших небезпечних речовин та суворого контролю за
відходами та їх утилізація згідно чинному законодавству.
Рослинний світ: вплив відсутній
Тваринний світ: вплив відсутній
Шумовий вплив: Рівень шуму від функціонування підстанції в житловому районі
нижче межі, встановленої в санітарних нормах.
Електромагнітне випромінювання: Під час експлуатації підстанції та ПЛ виникає
електромагнітне випромінювання. Нормування електромагнітного випромінювання
радіочастотного діапазону на робочих місцях здійснюється згідно з “Державними
санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів”,
затвердженими наказом МОЗ України від18.12.2002 за № 476. Захист персоналу від дії ЕМП
досягається шляхом проведення організаційних, інженерно-технічних заходів, а також
використання засобів індивідуального захисту. З метою захисту населення від впливу ЕМП
встановлюється санітарно-захисна зона (СЗЗ), на якій напруженість електричного поля не
перевищуватиме 1,0 кВ/м, магнітного поля – не перевищуватиме 1,4 кА/м.
Навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній
щодо технічної альтернативи 1, 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1, 2
не розглядається
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
Планована діяльність з будівництва та експлуатації ПС 330/150/35 кВ “Аквілон”, ПЛ 150
кВ довжиною приблизно 40 км та ПЛ 330 кВ довжиною приблизно 1 км належить до другої
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до статті 3, пункт 3, підпункт 4 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля” No 2059- VIII від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” No 2059-VIII від 23
травня 2017 року та умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, що будуть надані Департаментом
екології та природних ресурсів Херсонської Обласної Державної Адміністрації.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої
від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт
_______________________________________________________________,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Державною архітектурно-будівельною інспекцією
у Херсонській області
_______________________________________________________________,
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської Обласної Державної
Адміністрації
___________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,

73026, м. Херсон, пров. Козацький, 10, e-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua
Попутько Юрій Анатолійович (0552) 26-31-95
номер телефону та контактна особа)

