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від

ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО»
Про надання інформації
Департамент екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації (далі - Департамент) повідомляє, що з дня офіційного оприлюднення
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля Повідомлення про плановану
діяльність ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО» від 16.08.2019 № 20198154328/14625
«Будівництво та експлуатація вітроелектростанції Зофія 2 (ВЕС) загальною
встановленою потужністю 300 МВт», до Департаменту надходили зауваження і
пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності які підлягають
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Відповідно до частини сьомої статті 5 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» Департаментом перенаправлено копії зауважень і пропозицій.
Додатки: на 4 арк. у 1 прим.
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Пропозиції до обсягу звіту з ОВД проекту
Будівництво та експлуатація витроелектростанції Зофія 2 (ВЕС)
загальною встановленою потужністю 300 МВт
Ідентифікаційний номер: 20198154328
На підставі ст. 5 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"
надсилаємо зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля:
Чи входе місце будування ВЕС до складу екомережі Запорізької
області;
Чи наявні на місці будівництва ВЕС види флори і фауни, які занесені
до Червоної Книги України, або регіонального переліку рідкісних видів
Запорізької області;
Дослідження умов міграції та гніздування птахів протягом року, або
долучення наявних результаті з відображенням стану середовища
гніздування птахів, розмноження та міграції птахів, особливостей хижих
птахів, зимуючих птахів, водоплавних птахів;
Як планова діяльність вплине на гідрологічний заказник
загальнодержавного значення «Молочний лиман»;
Як планова діяльність вплине на загальнозоологічний заказник
державного значення Алтагир;
Характеристики маршрутів доставки будівельних матеріалів та
обладнання, з підтвердженням можливостей застосування існуючих доріг
місцевого або обласного значення, чи необхідно будівництво нових,
винесення зазначених маршрутів на картографічний матеріал;
Вплив та рівень пошкодження дорожнього покриття доріг місцевого
або обласного значення під час доставки будівельних . матеріалів.—та
обладнання;
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Оцінка небезпек розвитку небезпечних геологічних процесів (зсувів,
просідань, підтоплення);
Визначення охоронних зон об’єктів історично-культурної спадщини,
винесення таких на картографічний матеріал, оцінка впливу проекту на дані
об’єкти;
Розробити план рекультивації земель після закінчення будівельномонтажних робіт;
Розробити план рекультивації земель після виведення ВЕС з
експлуатації та наступного її демонтажу;
Надати інформацію щодо методів утилізації залишків ВЕС, які частини
конструкції підлягають утилізації, переробці, повторному використанню,
захороненню тощо.
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69067, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера 46, кв. 236
код ЄДРПОУ 40973018
E-mail: allpravda@i.ua
№ 0І6-і1 від gO. ОЙ- Zot f
Департамент екології та природних
ресурсів Запорізької ОДА
69035, м. Запоріжжя,
вул. Незалежної України, 72а

Пропозиції до обсягу звіту з ОВД
проекту Будівництво та експлуатація
витроелектростанції Зофія 2 (ВЕС)
загальною встановленою потужністю
300 МВт (ідентифікаційний номер:
20198154328)

На підставі ст. 5 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"
надсилаємо зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля:
1.
Здійснити дослідження (у разі наявності долучити до звіту) вплив
планової діяльності на орніто- та ентомофауну (в розрізі сезонів, часу доби,
часу міграції протягом року, визначити наявні шляхи міграції птахів,
ймовірну кількість загиблих птахів, кажанів та комах у період планової
діяльності) із застосуванням "Методики спеціальних досліджень з міграції та
сезонної активності птахів на пунктах спостережень за рекомендаціями
Шотландського Фонду Природної Спадщини (Scottish Natural Heritage, 2014)
2.
Здійснити дослідження (у разі наявності долучити до звіту) вплив
планової діяльності на флору та фауну (деталізувати акустичний,
електромагнітний вплив та вібрацію, визначити імовірну кількість загиблих
безхребетних та гризунів у період планової діяльності)
3.
Розробити ефективні та дієві заходи, що спрямовані на запобігання,
відвернення, уникнення, зменшення та усунення негативного впливу на
довкілля.
4.
Надати інформацію щодо загальної кількості плануємих ВЕУ на
вітрополі із зазначенням назви вітропотоку до яких вони належать,
ситуативну карту-схему території розміщення вітрополя із зазначеними на
них плановими Вітропарками (в тому числі всіма планованими ВЕУ),
генеральний план розміщення ВЕУ на період будівництва та експлуатації,
оформлених відповідно вимог законодавства.
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5.
Надати довідку з гідрометеоролічного центру щодо метрологічної
характеристики місцевості за три роки.
6.
Визначити ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів
та ґрунтів, вплив на ландшафти та гідрогеологічну ситуацію, утворення
(склад та кількість) відходів, вилучення земельних ресурсів в процесі
виконання будівельних робіт та в період експлуатації;
7.
Деталізувати вплив на тваринний і рослинний світи та природнозаповідні об’єкти при реалізації планової діяльності з урахуванням
кумулятивного впливу. Надати інформацію чи наявні на місці планової
діяльності види флори та фауни, занесені до Червоної книги України та
регіонального переліку рідкісних видів Запорізької області. Вказати в який
період проводились дослідження наявності вищезгаданих видив рослинного
та тваринного світу на території планової діяльності. Особливу увагу
приділити оцінціймовірного впливу на флору і фауну
(середовища
існування, шляхів міграції, умови розмноження, наслідки впливу) при
реалізації планової діяльності, у т.ч. з урахуванням передбачуваних
транспортних зв’язків для реалізації планової діяльності із зазначенням
компенсаційних та природоохоронних заходів.
8.
Зазначені наявні (проектні) ВЕС та ЛЕП в межах територіях на яку
поширюватиметься вплив планової діяльності. Оцінити (у разі наявності)
сукупний вплив планової діяльності на природні ресурси та комплекси разом
з цими існуючими або проектованими об’єктами.
9.
Розробити заходи щодо моніторингу навколишнього природного
середовища в процесі експлуатації ВЕС і зняття його з експлуатації, в т.ч.
постійний моніторинг стану атмосферного повітря, поверхневих вод, ґрунтів
та обліку видів і кількості загиблих птахів та кажанів на період не менше 5
років.
10. Представити список посилань із зазначенням джерел, що
використовуються для описів та оцінок при розробці звіту з оцінки впливу на
довкілля (перелік довідок, листів, отриманих від відповідних органів та
служб).

З повагою,
голова

Плакида К.А.

