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Додаток 2 

до Інформаційної довідки про Порядок 

передачі документації для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля 

 
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, для 

паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 

Повідомлення 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», 

код ЄДРПОУ 31018149 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля 

1. Інформація про суб’єкт господарювання 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК 

ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»; юр. адреса: 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 

Комерційна, буд. 8; факт. адреса: 87534, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 

буд. 72; тел. +38 062 303 1359; Потапенко Олена Валентинівна +38(050) 348-44-68, 

PotapenkoEV@dtek.com (екологічні питання); Ігнатов Антон Олегович +38(95) 820-64-57, 

IgnatovAO@dtek.com (технічні питання). 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 

Планована діяльність, її характеристика. ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» 

планує будівництво та експлуатацію об’єкту «Нове будівництво заходів ПЛ 150 кВ від 

існуючої електромережі до пристанційного вузла сонячної електростанції «Троїцька 

СЕС» потужністю 170 МВт, що розташована у Павлоградському районі 

Дніпропетровської області (за межами населених пунктів)», а також зміну цільового 

призначення земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Технічна альтернатива 1. 

Будівництво ПЛ 150 кВ для приєднання підстанції збору потужності 150/35 кВ 

Троїцької СЕС до існуючих ПЛ 150 кВ Л-ЦОФ-1/Л-ЦОФ-2 та ПЛ 150 кВ Л-Дн-1/ Л-Дн-2, 

а саме: від порталів нової ПС 150/35 кВ збору потужності Троїцької СЕС до існуючої 

траси дволанцюгової ПЛ 150 кВ Л-ЦОФ-2 та до існуючої дволанцюгової ПЛ 150 кВ Л-Дн-

1; будівництво передбачається у двоколовому виконанні на двоколових опорах; 

Технічна альтернатива 2. 
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Будівництво ПЛ 150 кВ  від порталів нової ПС 150/35 кВ збору потужності Троїцької 

СЕС до існуючої траси ПЛ 150 кВ Л-ЦОФ-1/Л-ЦОФ-2; будівництво передбачається у 

чотирьохколовому виконанні на чотирьохколових опорах. 

Технічна альтернатива 3. 

Будівництво кабельної лінії електропередачі (КП) 150 кВ шляхом прокладання під 

землею по одній трасі, що проходитиме вздовж існуючої польової і дорожньої 

інфраструктури, існуючих ПЛ та берегової лінії водойм з відповідними перетинами. 

Загальна довжина проектованих ділянок КЛ 150 кВ складає до 20,0 км. Однак, зважаючи 

на необхідність додаткових площ землі, порушення цілісності ґрунтів, зняття рослинного 

покриву, а також збільшення витрат на обладнання й будівельно-монтажні роботи, дана 

технічна альтернатива не розглядається. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

Місце провадження планованої діяльності: нове будівництво заходів ПЛ 150 кВ від 

існуючої електромережі до пристанційного вузла сонячної електростанції «Троїцька СЕС» 

потужністю 170 МВт, а також зміна цільового призначення земель 

сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення передбачається на території Павлоградського 

району Дніпропетровської області (за межами населених пунктів). 

Територіальна альтернатива 1. 

Прокладання ПЛ 150 кВ для приєднання підстанції збору потужності 150/35 кВ 

Троїцької СЕС, що розташована у Павлоградському районі Дніпропетровської області (за 

межами населених пунктів), до існуючих ПЛ 150 кВ Л-ЦОФ-1/Л-ЦОФ-2 та ПЛ 150 кВ Л-

Дн-1/ Л-Дн-2 а також зміна цільового призначення земель сільськогосподарського 

призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

Територіальна альтернатива 2. 

Територіальною альтернативою 2 є змінення протяжності лінії за рахунок 

використання приватних ділянок, які потребують вилучення. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Після виконання планованої діяльності стане можливим транспортування 

електричної енергії для забезпечення безперебійного електропостачання з сонячної 

електростанції «Троїцька СЕС» та зменшення залежності від зовнішніх джерел 

енергозабезпечення. 

Планована діяльність матиме позитивні впливи на соціально-економічне середовище 

даного району, такі як: підвищення надійності постачання електроенергії споживачам; 

забезпечення робочими місцями населення на період будівництва; залучення місцевих 

підприємств до постачання будівельних матеріалів; відрахування до місцевого бюджету у 

вигляді орендної плати за користування земельними ділянками; сплата податків тощо. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Будуть розглядатись три варіанти траси заходів ПЛ 150кВ для приєднання підстанції 

збору потужності 150/35 кВ сонячної електростанції «Троїцька СЕС» до існуючих ПЛ 150 

кВ Л-ЦОФ-1/Л-ЦОФ-2 та ПЛ 150 кВ Л-Дн-1/ Л-Дн-2. 

Щодо технічної альтернативи 1. 

Ділянка ПЛ 150 кВ починається від порталів нової ПС 150 кВ збору потужності 

сонячної електростанції «Троїцька СЕС» до існуючої траси дволанцюгової ПЛ 150 кВ Л-

ЦОФ-2 та до існуючої дволанцюгової ПЛ 150 кВ Л-Дн-1; траси заходів ПЛ 150 кВ 

передбачається збудувати у двоколовому виконанні на двоколових опорах; загальна 

довжина проектованих ділянок заходів ПЛ 150 кВ складає – до 8,3 км; 

По трасі ПЛ 150 кВ є перетин з існуючими інженерними мережами. Під’їзд до траси 

ПЛ в процесі виконання робіт із будівництва, а також для подальшої експлуатації лінії 
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буде забезпечено землями в здовж траси лінії, які забезпечують охоронну зону ПЛ згідно 

ПУЕ та інших нормативних документів.  

Для будівництва ПЛ 150 кВ прийнято провід АС 240/32 (або інший за розрахунком) 

у відповідності до існуючих вимог та можливих навантажень даної лінії у нормальному 

та після аварійних режимах. По всій довжині ПЛ буде підвішуватись два грозозахисних 

троси.  

Для будівництва ПЛ будуть прийняті проміжні залізобетонні (металеві) опори та 

анкерно-кутові та кінцеві металеві опори. 

Типи опор, розміщення приводів і віддалей між ними повинні задовольняти 

вимогам правил улаштування електроустановок для прогонів між опорами.  

Захист лінії від перенапруг повинно здійснюватись підвішуванням грозозахисного 

тросу по всій довжині ПЛ. 

ПЛ 150 кВ має  перетини з інженерними спорудами, в тому числі і з повітряними 

лініями 6-35кВ, технологічними дорогами,  та неелектрифікованою залізничною 

дорогою. На всіх перетинах забезпечені нормовані габарити і відстані. 

Під час проведення планованої діяльності ПЛ 150 кВ, для забезпечення 

безперебійного електропостачання ПС 150 кВ «ЦОФ-Района» та ПС 150 кВ «Героїв 

Космосу» планується передбачити встановлення тимчасових перемичок на тимчасових 

опорах.  

Щодо технічної альтернативи 2. 

Ділянка ПЛ 150 кВ починається від порталів нової ПС 150/35 кВ збору потужності 

сонячної електростанції «Троїцька СЕС» до існуючої траси ПЛ 150 кВ Л-ЦОФ-1/Л-ЦОФ-

2; ділянку проектованої траси заходів ПЛ 150 кВ передбачається збудувати у 

чотирьохколовому виконанні на чотирьохколових опорах; загальна довжина проектованої 

ділянки ПЛ 150 кВ складає – до 1,7 км. 

Ділянки проектованих заходів ПЛ 150 кВ пролягають частково по ріллю – землям 

сільськогосподарського призначення та частково по вигону – землям непридатним для 

агровиробництва. 

По трасі ПЛ 150 кВ є перетини з існуючими інженерними мережами. Під’їзд до 

траси ПЛ в процесі виконання робіт із будівництва, а також для подальшої експлуатації 

лінії буде забезпечено землями в здовж траси лінії, які забезпечить охоронну зону ПЛ 

згідно ПУЕ та інших нормативних документів.  

Для будівництва ПЛ 150 кВ буде прийнято провід АС 240/32 (або інший за 

розрахунком) у відповідності до існуючих вимог та можливих навантажень даної лінії у 

нормальному та після аварійних режимах. По всій довжині ПЛ буде підвішуватись два 

грозозахисних троси.  

Для будівництва ПЛ будуть прийняті проміжні, анкерно-кутові та кінцеві металеві 

опори. 

Типи опор, розміщення приводів і віддалей між ними задовольняють вимогам 

правил улаштування електроустановок для прогонів між опорами.  

Захист лінії від перенапруг буде здійснюватися підвішуванням грозозахисного 

тросу по всій довжині ПЛ. 

ПЛ 150 кВ має  перетин з інженерними спорудами, в тому числі і з повітряними 

лініями 6-35кВ, технологічними дорогами, та  неелектрифікованою залізничною  

дорогою. На всіх перетинах забезпечені нормовані габарити і відстані. 

Для тимчасового електропостачання ПС 150 кВ ЦОФ та ПС 150 кВ «Героїв 

Космосу» на час будівництва заходів ПЛ 150 кВ передбачається будівництво тимчасової 

ділянки ПЛ 150 кВ від існуючої ПЛ 150 кВ «Призова-1» до ПЛ 150 кВ Л-ЦОФ-1/Л-ЦОФ-

2, довжина тимчасової ділянки складає до 1,0 км. 

Щодо технічної альтернативи 3. 

Будівництво кабельної лінії електропередачі (КП) 150 кВ шляхом прокладання під 

землею по одній трасі, що проходитиме вздовж існуючої польової і дорожньої 
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інфраструктури, існуючих ПЛ та берегової лінії водойм з відповідними перетинами. 

Загальна довжина проектованих ділянок КЛ 150 кВ складає до 20,0 км. Для прокладання 

КЛ 150 кВ будуть використовувати кабель марки АПвЭСПнг-220, кабель силовий з 

алюмінієвою ТПЖ, ізоляцією з зшитого поліетилену, мідним екраном, свинцевою 

оболонкою та зовнішньою оболонкою із полімерної композиції, що не розповсюджує 

горіння. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з 

чинним законодавством України, в тому числі з технічними та містобудівними умовами й 

обмеженнями, дотриманням санітарно-гігієнічних, протипожежних, санітарно-захисних й 

охоронних норм і вимог. 

Щодо технічної альтернативи 1 і 2: 

- дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел викидів у період реконструкції; 

- дотримання дозволених обсягів утворення відходів згідно інвентаризації джерел 

утворення промислових відходів у період реконструкції; 

- дотримуватися рівня акустичного навантаження на межі СЗЗ та житлової забудови 

(менше допустимого рівня шуму на території населених місць) у період реконструкції; 

- дотримуватися рівня електро-магнітного випромінювання (ЕМВ) на межі СЗЗ та 

житлової забудови (менше допустимого рівня ЕМВ на території населених місць) у період 

реконструкції. 

При експлуатаційному режимі вплив на атмосферу, воду, шум, відходи – будуть 

відсутні. 

Щодо технічної альтернативи 3: 

Екологічні та інші обмеження, як і для технічної альтернативи 1, та додатково 

порушення ґрунтів. 

Щодо територіальної альтернативи 1 – Санітарна зона, охоронна зона, шум, 

вібрація на межі житлової забудови. 

Щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами 

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та облаштування 

фундаментів під ПЛ 150 кВ. 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні 

та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі відповідно до чинного 

законодавства України. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть 

забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені охоронні, 

відновлювані, захисні та компенсаційні заходи. 

Щодо технічної альтернативи 1,2,3 – заходи з еколого-інженерної підготовки і 

захисту території мають бути виконані згідно з чинними вимогами. заходи з еколого-

інженерної підготовки і захисту території мають бути виконані згідно з чинними 

вимогами та з урахуванням більш ґрунтовних досліджень ділянок біля прибережної смуги 

водних об’єктів. 

Щодо територіальної альтернативи 1 – Інженерна підготовка території включає 

планування майданчиків та облаштування фундаментів під ПЛ 150 кВ, топографо-

геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші 

вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі відповідно до чинного 

законодавства України 

Щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядаються у зв’язку з відсутністю 

даної територіальної альтернативи. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 
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Можливі впливи планованої діяльності включають: 

 клімат і мікроклімат – під час будівництва та експлуатації ПЛ 150 кВ негативних 

впливів не очікується; 

 повітряне середовище – на етапі будівництва очікуються локальні викиди від 

двигунів внутрішнього згоряння, зварювальних робіт, пилу від земляних робіт, а також 

підвищення рівня шуму; викиди матимуть контрольований короткостроковий характер та 

не матимуть значних негативних впливів; під час функціонування ПЛ 150 кВ негативних 

впливів не очікується; істотного шумового впливу не очікується у зв’язку із віддаленістю 

об’єктів проекту від населених пунктів; 

 водне середовище – на етапі будівництва можливі забруднення поверхневих та 

підземних вод паливно-мастильними матеріалами; однак ймовірність забруднення буде 

мінімізовано шляхом дотримання будівельних технологічних вимог, використанням 

передових методів будівництва та забезпеченням чіткого нагляду за підрядними 

організаціями; загалом суттєвого впливу на водне середовище не очікується; 

 ґрунти – можливим джерелом забруднення при будівництві та експлуатації ПЛ 150 

кВ можуть бути забруднення будівельним сміттям, паливно-мастильними матеріалами, 

технічними рідинами; ризики будуть мінімізовані за рахунок ретельного управління 

будівельними роботами, безпечного зберігання паливно-мастильних матеріалів, технічних 

рідин, інших небезпечних речовин та технічного огляду інфраструктурних об’єктів 

відповідно до міжнародної практики і суворого контролю за утворенням відходів; 

 природно-заповідний фонд (ПЗФ) – зважаючи на те, що територія розміщення 

об’єктів планованої діяльності не прилягає до об’єктів ПЗФ України та Смарагдової 

мережі, впливів від планованої діяльності на природно-заповідні території не 

передбачається; 

 рослинний світ – ПЛ 150 кВ планується будувати в сільськогосподарській зоні; 

прямими загрозами для рослинності є порушення рослинного покриву в процесі 

будівництва; можливий вплив на полезахисні смуги буде мінімізований та 

компенсований; будуть передбачені заходи, направлені на зменшення можливих ризиків 

щодо порушення рослинного покриву при будівництві об’єктів; 

 тваринний світ (у т. ч. птахи та кажани) – прогнозовані впливи, обумовлені 

будівництвом і експлуатацією ПЛ 150 кВ, на тварин характеризуються як низькі у зв’язку 

з віддаленням об’єкту проектування від міграційних шляхів; план заходів, направлений на 

мінімізацію можливих впливів буде розроблений згідно з результатами проведеного 

дослідження; 

 соціальне середовище (населення) – будівництво та експлуатація ПЛ 150 кВ буде 

мати позитивний вплив на місцеву економіку через підвищення надійності 

енергозабезпечення регіону та зайнятість місцевого населення під час будівництва, плати 

за послуги місцевих комунальних служб, і зайнятості технічного обслуговуючого 

персоналу; 

 культурна спадщина – потенційний вплив на культурну та археологічну спадщину 

можливий на етапі будівництва; для зменшення впливу на історико-культурні об’єкти 

будуть дотримані вимоги і положення законодавства України, зокрема Законів України 

«Про охорону культурної спадщини» та «Про охорону археологічної спадщини»; об’єкти 

розміщені поза межами охоронних зон історичних об’єктів; 

 навколишнє техногенне середовище – в межах території будівництва та 

експлуатації об’єкту відсутні об’єкти техногенного середовища, для яких плановане 

будівництво може спричинити суттєвий вплив. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії та 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”): 
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Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 

мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (абзац 12, п.10 

частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) та (абзац 3, п.2 

частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) та (абзац 10, п.11 

частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). 

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) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з ОВД, передбачається у відповідності із ст. 6 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017. Зокрема, планується провести 

дослідження із впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ґрунти, водні 

ресурси, флору і фауну, соціальне та техногенне середовище, об’єкти культурної 

спадщини тощо. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність 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. 

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. 
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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 (ст.37 Закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності”). 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

 

що видається Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у                   

Дніпропетровській області 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

15. 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 Департаменту екології та 

природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації: 49000, м. 

Дніпро, вул. Лабораторна, 69; тел.: +380 096 512 9424, ел. пошта: ecology@adm.dp.gov.ua. 


