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____________________________
(реєстраційний номер справи про оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення Єдиного
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЛАС КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖИ», код згідно з
ЄДРПОУ 40619133
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання
75631, Херсонська обл., Голопристанський район, с. Нова Збур'ївка, вул. Лікарняна, буд. 18, Контактна особа
– Тімченко Катерина Борисівна, +380672207461
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Будівництво та експлуатація повітряної лінії електропередачі 150 кіловольт (далі - ПЛ 150 кВ), що забезпечує
передачу генерованої електроенергії сонячної електростанції (далі - СЕС).
Технічна альтернатива 1.
Будівництво та експлуатація ПЛ 150 кВ планувалась за допомогою підземних кабельних ліній
електропередачі, але у зв’язку з залученням великої кількості землекористувачів та землевласників ця
альтернатива не розглядається.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається
3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи.
Траси повітряних ліній електропередачі пройдуть по території Чулаківської об’єднаної територіальної
громади та Новозбур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області, за межами
населених пунктів.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Не розглядалась.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядалась.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Будівництво та експлуатація проектованого об’єкту має позитивний соціально-економічний вплив, а
саме:
- тимчасове працевлаштування на період будівництва ПЛ 150 кВ;
- плати за сервітутне користування та/або оренди землі, податку на прибуток та інших платежів і зборів
до територіальної громади та/або органів місцевого самоврядування.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Будівництво та експлуатація повітряної лінії електропередачі 150 кВ довжиною орієнтовно 10 км, а також
встановлення приблизно 50 опор, які будуть проходити від ділянки сонячної електростанції через землі
Чулаківської об’єднаної територіальної громади та Новозбур’ївської сільської ради Голопристанського
району Херсонської області, за межами населених пунктів.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України, а також
згідно:
 Технічним умовам на приєднання до енергомережі;
 Містобудівним умовам і обмеженням;
 Санітарно-захисні зони для ліній електропередачі встановлюються згідно Державним санітарним
нормам і правилам захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань;
 Санітарно – епідеміологічне обмеження встановлюється за нормативами гранично – допустимих
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та шумового впливу.
 Обмеження впливу на тваринний та рослинний світ є: законодавчі вимоги щодо збереження
біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовищ
існування та умов розмноження представників фауни; запобігання небажаним змінам природних
рослинних угрупувань та негативному впливу на них господарської діяльності.
 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
При розробці проекту всі заходи з інженерної підготовки та захисту проектованої території від
несприятливих природних (зсуви, ерозія схилів, тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів
інженерно-геологічного вишукування. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні,
екологічні, 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 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 повітряної лінії електропередачі
150 кВ, що забезпечує передачу генерованої електроенергії сонячною електростанцією включають:
Під час будівництва:
 Повітряне середовище – відбувається незначне забруднення атмосферного повітря від працюючих
будівельних машин та механізмів. Концентрація шкідливих речовин в повітрі не перевищують
нормативів, встановлених законодавством України;
 Водне середовище – вплив відсутній;
 Ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні
матеріали від роботи будівельних механізмів;
 Біорізноманіття: Впливи, обумовлені будівництвом ПЛ на рослинний і тваринний світ
характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. Будуть передбачені дії, направлені на
зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву при будівництві ПЛ;
 Культурна спадщина - вплив на культурну спадщину відсутній. Однак якщо на етапі будівництва
виявиться можливий вплив на культурну спадщину, то для зменшення впливу ТОВ “ АТЛАС
КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖИ ” чітко дотримуватиметься вимог і положень законодавства України, зокрема,
частини першої статті 37 Закону України “Про охорону культурної спадщини”;
 Природно-заповідний фонд - території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах будівництва ПС
та буферних зон відсутні. Проект не зачіпає землі природних заповідників, національних парків або
інших об’єктів Заповідного Фонду;
 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 – відсутній;
 Водне середовище – відсутній;
 Ґрунт – мінімальний або відсутній;
 Біорізноманіття – вплив відсутній;
 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 розглядалась
щодо територіальної альтернативи 1, 2
не розглядалась
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”)
Планова діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до пункту 3 ст.3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 р.
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
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД у
відповідності із ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” No 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
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;
 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 Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Херсонській області
5. 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
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