Додаток № 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля
______________________________
(дата офіційного опублікування у
Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля автоматично
генерується програмними засобами
ведення Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)
_____________2020335424________
(реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність «Будівництво і експлуатація вітроелектростанції Зофія ІI
(ВЕС) загальною встановленою потужністю 300 МВт»
ВЕС розташовуватиметься на земельних ділянках, які орендуються
ТОВ
«АЗОВПРОМЕНЕРГО» на території Якимівського району Запорізької області, за межами
населених пунктів Oхрімівка, Шелюги, Давидівка, Вовчанське, Юр’ївка. Передбачається
встановлення сучасних ВЕУ з підключенням їх до проєктованої ПС 330/35 кВ «Азовська».
Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок місцевого відновлюваного
джерела енергії – вітру. Орієнтовний термін експлуатації ВЕС –25 років.
Проєктом ВЕС Зофія II передбачається встановлення від 50 до 72 сучасних ВЕУ
одиничною номінальною потужністю від 4,2 до 6 МВт в залежності від виробника та моделі
обладнання. Сумарна встановлена потужність ВЕС Зофія IІ становитиме до 300 МВт.
Проєктом передбачається: прокладання кабельних мереж, будівництво під’їзних
доріг, адміністративної будівлі, диспетчерського пункту та ін.
Розміщення об'єктів ВЕС (ВЕУ) передбачається на земельних ділянках площею біля
8 га на землях с цільовим призначенням для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій
Загальна площа земель, що розглядається для облаштування доріг та прокладання
кабельних ліній становить біля 30 га за рахунок сервітутів з цільовим призначенням - землі
сільськогосподарського призначення.
Будівництво та експлуатація трансформаторної підстанції 330/35 кВ «Азовська» (ПС)
буде розглянуто у окремому звіті з ОВД «Будівництво й експлуатація трансформаторної
підстанції 330/35 кВ «Азовська» (ПС) із заходами 35 кВ кабелів від двох ВЕС та виходом
однієї дволанцюгової повітряної лінії електропередачі (ПЛ) 330 кВ довжиною приблизно
93 км», реєстраційний номер справи 201911264876.

Місце провадження планованої діяльності. Будівництво ВЕС Зофія IІ планується на
території Якимівського району Запорізької області поза межами населених пунктів
Якимівської та Кирилівської об’єднаних територіальних громад.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планової
діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВПРОМЕНЕРГО»;код ЄДРПОУ
42258182), поштова адреса: 72503, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Молодих
патріотів, 7.; тел. +38 (067) 537-04-12.
(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта,
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особипідприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної
державної адміністрації.
Поштова адреса: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164.
Телефон: +38 (061) 224-60-81; +38 (061) 239-04-34.
Електронна пошта: dapr@zoda.gov.ua;
контактна особа – Поляков Андрій Вікторович.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефона та контактна
особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде:
Повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що видається Державною
архітектурно-будівельною інспекцією України;
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не
передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій)
рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 35 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання,
що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватись у письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із

внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться: Відповідно до п. 21 статті 17 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII (редакція від 17.07.2020, підстава
№733-IX) тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі
надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що
зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Зауваження та пропозиції приймаються Департаментом агропромислового розвитку
та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації:
- в письмовому вигляді за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164;
- в електронному вигляді на адресу електронної пошти: dapr@zoda.gov.ua
Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановані.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної
державної адміністрації
Поштова адреса: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164.
Телефон: +38 (061) 224-60-81; +38 (061) 239-04-34
Електронна пошта: dapr@zoda.gov.ua
Контактна особа – Поляков Андрій Вікторович.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної
державної адміністрації
Поштова адреса: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164.
Телефон: +38 (061) 224-60-81; +38 (061) 239-04-34
Електронна пошта: dapr@zoda.gov.ua
Контактна особа – Поляков Андрій Вікторович.
Строк надання зауважень і пропозицій з 24.09.2020 до 12.11.2020 включно
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-2020-п#Text

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 470 аркушах з додатками на
1790 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися із ними
Якимівська районна державна адміністрація: 72503, Запорізька обл., Якимівський рн, смт Якимівка, вул. Ігоря Щербини, 6, контактна особа – Пилипчук Анатолій Олексійович,
голова; тел. (06131) 6-12-98, 6-12-35, з 12.08.2020 року; понеділок-п’ятниця з 8:00 до 17:00
(перерва з 12:00 до 12:45).
Якимівська селищна рада: 72501, Запорізька обл., Якимівський р-н,
смт. Якимівка, вул. Молодих Патріотів, буд. 10а, контактна особа – Громихіна Валентина
Миколаївна, голова; тел. 061-3191251, з 23.09.2020 року; понеділок-п’ятниця з 8:00 до 17:00
(перерва з 12:00 до 12:45).
Кирилівська селищна рада: 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кирилівка,
Приморський бульвар, буд. 1, контактна особа – Малєєв Іван Володимирович, голова, тел.
06131-69138, 06131-699-11, з 23.09.2020 року; понеділок-п’ятниця з 8:00 до 17:00 (перерва
з 12:00 до 12:45).
Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ
42258182), поштова адреса: 72503, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Молодих
патріотів, 7.; контактна особа – Дмитро Кисельов; +38 (067) 537-04-12; з 23.09.2020 року;
понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00 (перерва з 12:00 до 13:00).

