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ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО»
Про надання інформації
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької
обласної державної адміністрації (далі - Департамент) повідомляє, що з дня
офіційного оприлюднення в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВ «АЗОПРОМЕНЕРГО» від 04.03.2020 № 2020335424, щодо Будівництва і
експлуатації вітроелектростанції Зофія II (ВЕС) загальною встановленою
потужністю 300 МВт, а також трансформаторної підстанції 330/35 кВ «Азовська»
(ПС) на території Якимівського району Запорізької області, за межами населених
пунктів Охримівка, Шелюги, Давидівка, Вовчанське, Ю р’ївка, до Департаменту
надійшли зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності
які підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Відповідно до ч. 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Департамент надає копії зауважень і пропозицій.

Андрій ПОЛЯКОВ

Олена Котова 239 04 34
Ірина Мощенко 239 04 34
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Департамент агропромислового розвитку та захисту
довкілля Запорізької ОДА

ПРОПОЗИЦІЇ
до обсягу та змісту звіту ОВД
Будівництва і експлуатації ВЕС Зофія II на території Якимівського району,
№ 2020335424 в Реєстрі ОВД

До
Вас
звертається
керівництво
громадської
організації
«Українська
природоохоронна група», створеної з метою розвитку мережі природно-заповідного фонду,
збереження біорізноманіття та впровадження в Україні міжнародного природоохоронного
законодавства.
Згідно ч. 7, ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», представники
громадськості протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, мають право подавати
пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації в звіті з оцінки впливу на
довкілля (далі - Звіт). Керуючись вищенаведеним, вважаємо за необхідне надати пропозиції
щодо Звіту з ОВД проекту будівництва і експлуатації вітроелектростанції Зофія II (ВЕС)
загальною встановленою потужністю 300 МВт, на території Якимівського району.
Повідомлення розміщене в Єдиному реєстрі з ОВД під № 2020335424.
Пропонуємо включити до Звіту з ОВД наступну інформацію:
1. Деталізувати місце провадження планованої діяльності та розташування
основних об’єктів цієї діяльності на топографічній основі:
• На великомасштабній (топографічній) карті;
• На викопіювання з генплану території;
• На супутниковому знімку високої роздільної здатності.
2. На вищезгаданих картах пропонуємо вказати:
•
•

•

Точні межі промислового майданчика ВЕС, та кадастрові номери земельних
ділянок, на яких він буде розташований;
Місце розташування всіх вітренергетичних установок (ВЕУ), що будуть
встановлені, кабельних ліній між ними, трансформаторних підстанцій та
кабельних ліній або повітряних ліній електропередач (ЛЕП), що мають постачати
вироблену електроенергію Об’єднаної енергетичної системи України:
Всі дороги (постійні та тимчасові), що будуть створені при будівництві ВЕС;
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•

Санітарно-захисну зону навколо території планованої діяльності згідно чинних
нормативів та зони можливого розльоту намерзлої криги, або частин ВЕУ,
навколо кожної із них;
Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), Смарагдової мережі, культурної
спадщини та екомережі, а також території, зарезервовані під створення об’єктів
ПЗФ, які знаходяться поблизу місця провадження планованої діяльності;
Маршрути міграції видів фауни (в першу чергу, птахів та рукокрилих), що
проходять через територію провадження планованої діяльності, або в межах її
СЗЗ;

•

•

3. В разі наявності територій чи об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі на території
планованої діяльності, або у її санітарно-захисній зоні згідно чинних нормативів, оцінити
вплив планованої діяльності на природні комплекси та об’єкти (види флори і фауни, їх
угруповання та оселища), що охороняються. Зокрема вважаємо, що у Звіті має бути
оцінено очікуваний прямий та непрямий вплив планованої діяльності на Приазовський
національний природний парк, який також одночасно є об’єктом Смарагдової мережі
(стандартна форма даних: ЬЦр://паЦіга2000.ееа.еигора.еи/Егпега1с1/8РР.а5рх?5ке=иА0000092).
а також кумулятивний вплив на цю природоохоронну територію всіх ВЕС, що існують
або плануються в Якимівському районі.
4. Деталізувати технічні характеристики планованої діяльності, зокрема:
•

•

•

•

•

•
•

•

Вітроенергетичних установок всіх типів, що будуть використані при
будівництві: висота опори, довжина лопаті, розміри та електромагнітні
характеристики
електрогенератора,
маса
всіх
складових
елементів,
характеристики шумового, вібраційного та електромагнітного поля, що
створюються навколо ВЕУ (із зображенням цих полів на картосхемах);
Кожної із трансформаторних підстанцій: розміри, маса, кількість мастил, що
використовуються (одночасно та протягом року), характеристики шумового та
електромагнітного поля, що створюються при їх роботі;
Характеристики всіх кабельних та повітряних ЛЕП, що будуть створені в
процесі планованої діяльності: довжина, напруга та сила струму на всіх
ділянках, характеристики електромагнітного поля навколо повітряних ЛЕП;
Опис тимчасових та постійних доріг, що будуть створені в процесі будівництва
ВЕС: їх довжина, ширина, тип покриття, товщина насипу та полотна, обсяг
ґрунту, вилучений при споруджені та ін.;
Типи та технічні характеристики обладнання (в тому числі, транспортних
засобів), що буде задіяне в процесі провадження планованої діяльності на всіх її
етапах;
Інформацію про технічний стан (рік введення в експлуатацію, нормативний
термін експлуатації, ступінь зносу) та рівень амортизації цього обладнання;
Детальний опис всіх технологічних процесів, що будуть відбуватись при
проваджені планованої діяльності, та очікувані рівні викидів/скидів
забруднюючих речовин в атмосферу, водойми та грунти при цьому;
Технічний опис пропонованого процесу виведення з експлуатації конструкцій
ВЕС по завершенню нормативного терміну їх експлуатації та очікуваний вплив
на компоненти довкілля при цьому.
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5. Провести польові наукові дослідження із залученням фахових науковців (в тому
числі, орнітологів, хіроптерологів) і вказати в Звіті наступну інформацію:
•

Кількісні та якісні дані польових досліджень щодо стану видів фауни та флори,
їх угруповань та взаємозв’язків між ними на території планованої діяльності.
Обов’язково надати інформацію про дати проведених польових досліджень;
• Перелік видів Червоної книги України (ЧКУ) та Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються на території планованої діяльності та в Якимівському районі;
• Опис компенсаційних заходів, що будуть застосовані для зменшення або
усунення негативних впливів планованої діяльності на природне середовище, в
т. ч. на біорізноманіття;
• Опис програми моніторингу стану біорізноманіття в процесі провадження
планованої діяльності (на етапах підготовчих робіт, будівництва ВЕС та її
подальшої експлуатації');
6. Включити до Звіту оцінку впливу планованої діяльності на всі групи представників
тваринного світу (зокрема —на птахів, кажанів, інших ссавців, рептилій, амфібій, рептилій та
безхребетних) на етапах: підготовчих робіт, будівництва конструкцій ВЕС, їх подальшого
використання та зняття із експлуатації.
А. Для комплексної оцінки впливу ВЕС на птахів рекомендуємо використовувати
польський посібник «Wytyczne w zakresie oddiaiywania elektrowni wiatrowych na ptaki”, 2008
p., переклад якого на українську мову доступний за посиланням: http://uncg.org.ua/wpcontent/uploads/2019/lQ/Posibnvk YES UA А5 web v22.pdf. а також публікацію, рекомен
довану до застосування Секретаріатом Бернської конвенції: “Wind Farms and Birds: an
Updated Analysis of the Effects of Wind Farms on Birds, and Best Practice Guidance on Integrated
Planning
and
Impact
Assessment”
(2013),
яка
доступна
за
посиланням:
https://rm.coe.int/1680746245. Згідно цієї публікації рекомендуємо описати в Звіті наступні
види впливу планованої діяльності на птахів:
•
•
•
•
•

Переміщення особин та популяцій із території планованої діяльності;
Смертність від зіткнення;
Втрата або зміна оселищ;
Бар'єрний ефект;
Непрямі впливи на наявність здобичі.

Б. При оцінці впливу планованої діяльності на кажанів рекомендуємо
використовувати публікацію EUROBATS "Guidelines for consideration of bats in wind farm
projects" (Revision 2014), доступну за посиланням:
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication series/pubseries n
об english.pdf
7. Оцінку наступних впливів планованої діяльності:
•

На види флори та фауни, занесені до Червоної книги України та Резолюції 6
Бернської конвенції, на території планованої діяльності, в санітарно-захисній
зоні ВЕС, а також в Приазовському НПП;
® На оселища Резолюції 4 Бернської конвенції та угруповання Зеленої книги
України, що зустрічаються на території провадження планованої діяльності або
в її СЗЗ;
• На можливості для різних видів туризму;
• На ґрунтовий покрив та водні об’єкти, в тому числі від потрапляння в них
забруднюючих речовин в процесі планованої діяльності.
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8. Згідно вимог ч. 2, ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» звіт з ОВД
має включати виправдані альтернативи планованої діяльності. Зважаючи на потенційний
негативний вплив планованої діяльності на стан флори та фауни, а також інші аспекти
довкілля, пропонуємо розглянути у Звіті з ОВД технічні альтернативи планованої
діяльності із використанням різних типів вітрогенеруючих установок, що доступні на
ринку в наш час, описати вплив на природні компоненти довкілля кожного із варіантів
та аргументувати вибір кінцевого варіанту, враховуючи його вплив на довкілля.
9. Сукупний (кумулятивний) вплив планованої діяльності на природні комплекси та
об’єкти в Якимівському районі, разом із вже існуючими та проектованими ВЕС та
високовольтними ЛЕП.
10. Всі методи, які використовувались для проведення досліджень та оцінки впливу на
довкілля, а також плануються до використання в процесі моніторингу довкілля під час
провадження планованої діяльності. Окремо вказати всі джерела інформації, на яких
ґрунтуються дані та висновки із них, включенні до Звіту.

З повагою,
Еолова Правління
ГО «Українська природоохоронна група»
Олексій Василюк
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Здравствуйте,

.

--------- Пересылаемое письмо ---------От:
Ukrainian Nature Conservation Group ГО УПГ <uncq.uagqmail■com>
К:
daprgzoda■qov.ua
А также к:
Время создания:
Wed, 1 Apr 2020 17:27:24 +0300
Пропозиції до Звітів з ОВД
Тема:
Прикрепленные файлы: Письмо.html, UNCG-2020-216.pdf, UNCG-2020-217.pdf
Доброго дня!
З додатках листа пропозиції до звітів з ОВД проектів будівництва та експлуатації ВЕС
"Зофія II" та "Зофія III" в Якимівському районі (відповідно,
№ 2020335424 та 2020335423
в Єдиному реєстрі з ОВД)

З повагою,
голова Правління ГО "Українська природоохоронна група",
Василюк Олексій

Конец пересылаемого письма
С уважением,

