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1 ─ Вступ 
Даний документ є коротким змістом дослідження Оцінки впливу на навколишнє і           
соціально-економічне середовище, проведеного для Овідіопольської Вітряної      
електростанції потужністю 30 MWe / 32.4 MWm ( "Об'єкт"), що надає загальні            
відомості про проект, потенційний вплив на навколишнє, соціально-економічне        
середовище і заходи з ослаблення впливу, запропоновані ТОВ "Овід Вінд". 
Також метою даного документа є налагодження комунікації між зацікавленими         
сторонами та представниками Об'єкту, шляхом надання інформації за механізмом         
розгляду скарг зацікавлених сторін. 
 
 
2 ─ Опис проекту  
Проект Овідіопольської вітряної електростанції це проект вітряної електростанції        
потужністю 30 MWe / 32.4 MWm. Власником проекту є ТОВ "Овід Вінд", дочірнє             
підприємство АТ "Güriş İnşaat ve Mühendislik", Туреччина. 
ВЕС знаходиться на відстані близько 30 км в південно-західному напрямку від г.            
Одесса, Україна. Об'єкт розташований на землях сільськогосподарського призначення        
на висоті в середньому 37 м над рівнем моря. Вітряна електростанція простягається з             
півночі на південь приблизно на 8 км. 
 

 
 
 

 



Територія об'єкта, на якій проводяться роботи, не класифікується як земля          
природоохоронного району. 
 
На відстані 17 км на північний схід від Об'єкту розташований ботанічний заказник            
"Дальницький ліс", що відноситься до Великодолинського лісництва, природна        
територія національного значення, знаходиться під охороною. З порід дерев, в          
заказнику переважають дуб, береза, зустрічається сосна. Довжина Дальницького лісу -          
4,7 км, ширина - 2,5 км, площа - 1024 га. Ліс має штучне походження і на плані має                  
правильну прямокутну форму. Частину території Дальницького лісу займає військова         
база. На території Дальницького лісу часто відпочивають туристи з Одеси та           
навколишніх населених пунктів. В 9 км на північний захід розташований Національний           
парк "Нижньодністровський". 
 

 
 
 
Ця Вітряна електростанція є єдиною, розташованою на території або в навколишній           
місцевості м. Одеса, Україна. 
 
Об'єкт складається з дев'яти вітряних установок виробництва General Electric (D =           
137m; T = 131m), встановленою потужністю 3,6 МВт кожна. Щорічно ВЕС генерує            
близько 118 ГВт/год. Будівельні роботи закінчені. 
 

 



 
 
Роботи по установці ВЕУ були розпочаті 28.05.2018, по завершенню яких були           
встановлені всі ВЕУ. Внутрішні роботи, процедура перевірки і пусконалагоджувальні         
роботи також завершені. 
 
Сертифікат ДАБІ "Будівництво Вітряної Електростанції потужністю 30 МВт в         
Овідіопольському районі Одеської області" був виданий 25.02.2019. 
Введення в комерційну експлуатацію ВЕС очікується в першій половині Квітня 2019           
року. 
 
 
Бюрократичні процедури 
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3 ─ Вплив і заходи з ослаблення впливу 
 
3.1 ─ Якість повітря 
У порівнянні з виробленням електроенергії тепловими електростанціями та        
скороченням викидів парникових газів, вироблення електроенергії з використанням        
енергії вітру дозволяє запобігти забрудненню повітря. 
Під час будівництва можуть виникати короткочасні незначні впливи на повітря в           
результаті використання будівельного устаткування і транспортних засобів, а також         
викиди пилу з будівельних майданчиків. Проте, вплив цих робіт є короткостроковим і            
незначним, а також не створює надлишкового рівня забруднення повітря. 
 
3.2 ─ Поверхневі води 
При прокладанні лінії електропередач дотримується необхідна відстань до поверхневих         
вод. Забруднення поверхневих вод запобігається завдяки використанню кращих        
будівельних і ділових методів при будівництві та експлуатації лінії, включаючи          
управління підрядниками. З метою пом'якшення будь-яких можливих негативних        
впливів; виконувався підплан «План організації відходів і стічних вод» в рамках Плану            
екологічного та соціального управління, а також відповідні місцеві закони і положення. 
 
3.3 ─ Грунт 
Під час будівництва вітропарку кабелі електричних мереж були прокладені на глибині           
близько 1,0 м, в залежності від глибини замерзання грунту і рівня напруги. Засипка             
родючим грунтом завершена. Структура грунту на була пошкоджена. 
Земляні роботи були виконані з урахуванням інструкцій ст. 168 Земельного кодексу           
України для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище. Найбільш         
родючий грунт використовувався для покриття фундаментів вітрових турбін. Решту         
(безплідне) було використано для будівництва доріг. 
 

 



 
 
В період експлуатації вітропарку не очікується значного впливу на грунт. З метою            
пом'якшення будь-яких можливих негативних впливів, був розроблений «План        
управління відходами та стічними водами» в рамках Плану екологічного та соціального           
управління, якому будуть слідувати, як і відповідним регіональним законам і          
положенням. 
 
3.4 ─ Біорізноманіття та охорона природи 
Наявність рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, на території ВЕС не           
зареєстровано, так як об'єкт має типовий сільськогосподарський ландшафт. На         
території вітропарку фахівцями були проведені польові дослідження фауни птахів і          
кажанів. 
Під час спостережень за весняним міграційним періодом 2012 року на території об'єкта            
було виявлено в цілому 27 видів птахів. У певні періоди спостережень видове            
різноманіття становило від 7 до 18 видів. Найбільшу кількість видів було зареєстровано            
в квітні 2012 р (19.04.2012 р - 18; 06.04. 2012 року - 13), а мінімальну - 24.03.2012 та                  
05.04.2012 (7 і 8 видів відповідно). Ці спостереження дозволяють оцінити міграційну           
ситуацію на ділянці і констатувати, що весняна міграція на цій території дуже повільна             
з незначним видовим розмаїттям і в цілому відображає фонологічні особливості          
мігруючих видів. 
Згідно з дослідженням, проведеним у 2012 році, на території Овідіопольської ВЕС,           
більшість птахів, що мігрують навесні, літають на висотах 5-20 м, і тільки поодинокі             
птахи були зареєстровані на висотах 50 м; в основному, з сімейства горобиних (шпаки,             
жайворонки, трясогузки), що переміщуються в лісосмугах або відкритій місцевості на          
невеликій висоті. Невелика кількість птахів переміщується в межах території об'єкта на           
висоті 50 м. На висотах 150-200 м під час транзитної міграції була зареєстрована тільки              
чорноголова чайка (Larus ridibundus), а на висоті 400 м - транзитна міграція великого             
білолобого гусака (Anser albifrons). Висотний інтервал 50 - 150 м. не використовувався            
птахами під час міграції в межах території Овідіопольської ВЕС. 
На підставі цього аналізу можна зробити висновок, що загальні висотні інтервали для            
руху птахів навесні не загрожують популяції птахів, і вплив об'єкта на них оцінюється             

 



як дуже низький. 
На території Овідіопольської ВЕС рідкісних видів птахів не зустрічалося. 
 
Під час спостережень за осіннім міграційним періодом 2012 року на ділянці ВЕС було             
зареєстровано 20 видів птахів. Більша частина видового різноманіття на ділянці була           
зареєстрована 18.09.2012 і 06.10.2012 і включала 13-15 видів. 
На території ВЕС восени була зареєстрована тільки одна транзитна міграція одного           
виду - звичайного шпака (Sturnus vulgaris) з 210 птахів. Таким чином, найбільша            
транзитна міграція за кількістю в першій декаді жовтня знаходиться за межами           
території ВЕС. 
На території Овідіопольської вітряної електростанції висотний інтервал до 10 м в           
основному використовували птахи сімейства горобиних (жайворонки, шпаки,       
трясогузки), які переміщуються в лісосмугах або на відкритих ландшафтах під час           
кормових міграцій. Невелика кількість птахів (граки, жайворонки, чайки) літали на          
висотах 10-25 м. За технічними характеристиками вітрогенераторів висотний інтервал         
міграції птахів 25-50 му не потрапляє в зону ризику. У цьому висотному інтервалі             
домінуючі висоти міграції становили 30 м, і тільки на висоті 50 м під час кормових               
міграцій були зареєстровані каспійська чайка (Larus cachinnans) - 4 птиці і сіра ворона             
(Corvus cornix) - 2 птиці. 
Висотний інтервал в межах 150 - 200 м. був зареєстрований для 212 видів птахів під час                
осінніх міграцій навколо території Овідіопольської ВЕС. Але в межах цього висотного           
інтервалу в транзитній міграції на висотах 200 м були зареєстровані шпак звичайний            
(Sturnus vulgaris) - 210 птахів, чайка каспійська (Larus cachinnans) - 2 птахів. 
На основі аналізу використання висотних інтервалів і територій для міграції не           
загрожує популяції птахів, і проект оцінюється як маючий дуже низький ризик. 
 

- Зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Територія, яку        
займають робочі майданчики та обладнання, становить 9,5 га, тобто частка          
матеріальної бази об'єкта становить 4,29%. Крім того, невелика кількість         
вітряних турбін не заважає міграціям. Під час роботи ВЕС негативного впливу           
немає. 

- Втрата місць розмноження:  так як об'єкт ВЕС має мозаїчний характер, це           
залишає велику частину території для вільного вибору місць гніздування. Крім          
того, більшість зареєстрованих видів широко поширені в регіоні з їх високим           
числом. Негативний вплив цього фактора оцінюється як низький. 

- Втрата в кількості охоронюваних видів: на території Овідіопольської ВЕС         
рідкісних видів птахів не виявлено. 

- Довготривале зайняття території і зміни особливостей території: оскільки        
територія ділянки ВЕС представлена виключно антропогенними типами       
біотопів (сільськогосподарські угіддя, лісосмуги), створення інфраструктури на       
території ділянки ВЕС не загрожує гніздовим і кормовим міграціям, так як           
більша частина території об'єкта залишається без змін. 

 



- Метеовежа як перешкода: для перелітних птахів вертикальні структури є         
причиною короткочасного зміни курсу, але невелика площа вітропарку дозволяє         
робити це без перешкод. Крім того, на півночі ВЕС знаходиться лінія           
електропередач високої напруги. Спеціальні спостереження не виявили       
негативного впливу на птахів як з вертикальних структур (веж), так і з            
горизонтальних (електричні дроти). Тому негативний вплив на перелітних        
птахів невеликий. 

- Вплив бар'єрів і перешкод для польотів: За спостереженням, на території          
Овідіопольської ВЕС більшість птахів (1313 одиниць або 77,8% мігрантів -1687          
птахів) літають на висотах до 20 метрів. На висотах 150-200 м під час             
транзитної міграції була зареєстрована тільки чорноголова чайка (Larus        
ridibundus), а на висоті 400 м - транзит великого білолобого гусака (Anser            
albifrons). Перша висота характерна для кормових мігрантів, друга - для          
транзитних мігрантів. Обидва висотних коридора безпечні для переміщення        
птахів над ділянкою ВЕС. Висотний інтервал під час міграції на ділянці           
Овідіопольської ВЕС в 50 - 150 м не використовувався птахами. Вплив на            
перелітних птахів оцінюється як низький. 

- Зіткнення з вітровими турбінами. Оцінюючи дані спостережень за міграціями         
в 2012 році, включаючи такі важливі аспекти, як загальна кількість птахів,           
динаміка інтенсивності польоту, характеристика висоти і напряму міграції,        
добова активність, ми можемо визначити, що вплив на мігрантів дуже низький. 

 
 
3.5 ─ Вплив на ландшафт  
Територія проекту розташована на захід від міста Овідіополь і на схід біля села             
Дальник. На півночі, межі ділянки проходять по асфальтованій дорозі районного          
значення, а на півдні межують з сільськогосподарськими угіддями. Загальна площа          
вітряної електростанції становить близько 9,5 га, з яких 4,8 га для платформ ВЕУ, 0,7 га               
для підстанції, 2,8 га для доріг об'єкта і 1,2 га під опорними лініями електропередач. 
Під час будівництва поверхня ландшафту на будівельному майданчику була тимчасово          
змінена. Мікрорельєф і рослинність після будівництва були відновлені, що є          
обов'язковою вимогою для процесу будівництва. 
 
Наступні заходи були проведені для пом'якшення впливу на ландшафт: 
- Видалення рослинності зведено до мінімуму. 
- Турбіни були пофарбовані в білий колір, щоб мінімізувати візуальний вплив. 
- Збільшення кількісне рослинності. 
- Необхідні позначення на ВЕУ повинні надаватися тільки в цілях безпеки. 
 
 
3.6 ─ Культурна спадщина 
Важливих будівель культурної спадщини в безпосередній близькості від передбачуваної         

 



лінії електропередач, в районах вітряних турбін не виявлено. У цій області звіт про             
дослідження був узятий з археологічного інституту. 
 
3.7 ─ Соціально-економічний вплив 
Проект вносить значний вклад в розвиток вітроенергетики в Одеській області та           
Україні. Регіон є зразком успішних приватних інвестицій у високотехнологічні галузі. 
З іншого боку, існує необхідність в поліпшенні або будівництві під'їзних шляхів до            
ділянки вітропарку. Ці дороги можуть використовуватися іншими транспортними        
засобами і поліпшать транспортну мережу в зоні проекту. Крім того, проект створює            
нові робочі місця і забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів. 
Проект був розроблений як на державних, так і на приватних землях. Ніякого            
придбання землі у окремих осіб не відбувалося, і тому з будівництвом Об'єкту не             
пов'язане переселення або фізичне переміщення людей. 
 
Загальна площа об'єкта становить близько 9,5 га, початкове і поточне використання           
території описано нижче. 
 

- 4,8 га для будівництва платформ ВЕУ, які зараз здані державою в оренду            
проектній компанії раніше були приватними сільськогосподарськими угіддями,       
які були викуплені державою для суспільних потреб (за згодою власників); 

- 0,7 га для будівництва підстанції, згідно з контрактом, за яким проектна           
компанія має право використовувати чужу землю для певної мети, раніше були           
також приватною сільськогосподарською землею; 

- 2.8 га для внутрішніх доріг об'єкта, згідно зі спільною угодою з фермерською            
компанією, раніше були польовими дорогами; 

- 1,2 га під опорними лініями електропередач, за договором сервітуту раніше          
також були приватною фермерською землею. 

 
 
3.8 ─ Ефект мерехтливої тіні 
Мерехтливі тіні не пов'язані з об'єктом, так як поруч з майданчиком ВЕС немає             
житлових будинків. Найближчі житлові будинки і населені пункти знаходяться в 0,85           
км від окремих вітряних турбін. На такій відстані ефект мерехтливої тіні не помітний. 
 
3.9 ─ Шумовий вплив 
Можна виділити дві категорії шуму, створюваного вітровими турбінами: 
механічний; будівельні роботи можуть призвести до шумових впливів через роботу          
обладнання та руху автотранспорту. Механічний шум відбувався в денний час і був            
тимчасовим. 
аеродинамічний; створюється в результаті руху повітря навколо лопаток турбіни і вежі;           
аеродинамічний шум сучасних вітряків є переважаючим. 
 

 



Згідно з міжнародними стандартами, рівень шуму безпосередньо у джерела його          
утворення (гондола 
вітротурбіни) становить 96 - 110 дБ (A). Цей рівень шуму відповідає рівню шуму на              
звичайному промисловому підприємстві. Однак на відстані 100 метрів від вітрової          
турбіни шум знижується до 50 дБ (A), на відстані 300 метрів він становить менше 40 дБ                
(A). На більшій відстані вітрові турбіни практично не чутні. 
Завдяки технологічним розробкам шум турбін знижується до мінімального рівня. 
Турбіни GE, що використовуються в цьому проекті, спроектовані таким чином, щоб           
зменшити шум за допомогою зубців, встановлених на лопатах. 
У безпосередній близькості до житлових приміщень, розташованих в 850 метрах від           
вітрової електростанції (як і очікувалося), рівень звукового тиску становить від 36 до 40             
дБ (А), коли вітер дме з боку вітряних турбін. Він відповідає вимогам «Державних             
санітарних правил планування та забудови населених пунктів». дд. 19.06.96 №173 та           
вимогам «Санітарних норм допустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських          
будівель, а також в житлових приміщеннях». СН № 3077-84 і Вимогам до            
продуктивності ЄБРР. 
 
 
3.10 ─ Електромагнітне випромінювання 
Вітрові турбіни самі по собі не є джерелами електромагнітних хвиль значного рівня.            
Об'єкт може викликати електромагнітні хвилі з авіаційним радаром і         
телекомунікаційними системами. Навколо території Об'єкту аеропорти не розташовані. 
 
4. План Екологічної і соціальної організації 
ТОВ "Овід Вінд" зобов'язується дотримуватися положень українського законодавства,        
що застосовуються до Об'єкту, протягом терміну його дії. Ці вимоги включають Закон            
про навколишнє середовище, Закон про гігієну праці і техніки безпеки, Закон про            
працю та видані їм нормативні акти. 
Овідіопольський об'єкт дотримується більш суворого законодавства, в тому числі вимог          
ЄБРР з екологічних та соціальних показників. 
План екологічного і соціального управління («ПЕСУ»), специфічний для Об'єкту, був          
розроблений для вирішення проблем, визначених у ОВНС. ПУНС (План з управління           
навколишнім середовищем) містить заходи та дії для пом'якшення / організації          
потенційних несприятливих впливів або для посилення позитивних та корисних         
впливів на основі запобігання, мінімізації та компенсації. 
 
ПУНС має наступні підплани: 

─ План взаємодії із зацікавленими сторонами 
─ План аварійної готовності та реагування 
─ План організації руху 
─ План управління відходами та стічними водами 
─ План охорони праці та техніки безпеки 

 



4.1 ─ План взаємодії із зацікавленими сторонами (ПВЗС) 
Цей план є Планом взаємодії із зацікавленими сторонами, що описує розкриття           
інформації і запланований процес взаємодії із зацікавленими сторонами за проектом          
ВЕС "Овід Вінд". У ньому викладено системний підхід до взаємодії із зацікавленими            
сторонами, який допомагає Компанії встановлювати і підтримувати конструктивні        
відносини із ними. 
ТОВ «Овід Вінд» створило механізм розгляду скарг для розгляду скарг і запитань для             
людей, яких торкнувся проект, а також спільнот в районі, де розташована           
вітроелектростанція. 
ПВЗС відноситься до всіх етапів проекту і буде оновлюватися за необхідності. 
 
Інструменти і методи, які будуть використовуватися для розкриття інформації в період           
будівництва та експлуатації Об'єкту вказані на сайті Компанії:  https://ovidwind.com  
 
ТОВ "Овід Вінд" 
Адреса: 67801, Україна, Одеська обл. смт Овідіополь, вул. Берегова, 2А 
Всі питання, коментарі та скарги повинні бути спочатку спрямовані пану Ільхану           
Йилмазу. 
 
Будь ласка, див. Додаток 2 для Зразка Форми Скарги, яке є в місцях розташування об'єкта. 

 
 
4.2 ─ План аварійної готовності та реагування 
Цей план є схемою дій при несподіваній, серйозній і небезпечній події. Аварійне            
планування може включати підготовку і планування в разі стихійного або техногенного           
лиха, нещасних випадків, порушень безпеки, тероризму, надзвичайних медичних        
ситуацій і інших руйнівних катастроф. 
 
4.3 ─ План організації руху 
Метою цього Плану організації руху ( «ПОР») є визначення пропонованих заходів щодо            
пом'якшення, які повинні бути реалізовані на етапах будівництва та експлуатації          
Об'єкту вітроелектростанції "Овід Вінд", що стосується питань організації руху в          
межах проектної області. План був підготовлений для забезпечення того, щоб заходи з            
управління та пом'якшення, що містяться в цьому плані, мінімізували можливі          
несприятливі впливи будівельних та експлуатаційних заходів та мінімізували ризики,         
які загрожують ефективній організації руху, а також здоров'ю та безпеці населення           
всередині і навколо території об'єкта. 
 
4.5 ─ План охорони праці та техніки безпеки 
Для того, щоб пом'якшити і / або усунути наслідки деяких можливих несприятливих            
проблем з охорони праці та техніки безпеки на етапах будівництва та експлуатації            
вітроелектростанції "Овід Вінд", були застосовані відповідні місцеві закони і правила,          

 

https://ovidwind.com/


які ретельно дотримувалися. 
 
ДОДАТОК 1 
 
Необхідна документація для вітроелектростанції "Овід Вінд": 
 
- Угода про підключення до електромережі 30.06.2016 
- Дозвіл на будівництво 15.09.2016 
- Ліцензія на генерацію електроенергії 18.10.2018 
- Членство в ОРЕ (Оптовий ринок енергії) 23.01.2019 
- Сертифікат ДАБІ 25.02.2019 
  

 



 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
  

 



 
 
 

 


