
Додаток 2 
До Порядку 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 ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛАР ФАРМ-3»      ,  

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище ім’я по батькові фізичної особи – підприємця, 

      код за ЄДРПОУ 41442374      

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

        01032, м. Київ вул. Льва Толстого, будинок 57  

адреса електронної пошти solarfarm3@gmail.com; контактний номер телефона +38 (095) 

561-86-81 

(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, 

адреса) контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 

Будівництво та експлуатація сонячної електростанції потужністю 240 МВт, підстанції 

збору потужності 150/35 кВ, двох двоколових повітряних ліній 150 кВ або однієї 

чотириколової 150 кВ або чотири кабельні лінії 150 кВ 1,3 км для видачі потужності, 

реконструкція існуючої повітряної лінії 150 кВ 5 км. 

Завданням на розробку звіту з оцінки впливу на довкілля передбачено «Нове 

будівництво сонячної електростанції, розташованої за межами населених пунктів 

Покровської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області». 

Планова діяльність складається з виробництва, трансформації та передачі 

електричної енергії. 
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Сонячна електростанція 240 МВт, розташована на майданчику загальною 

орієнтованою площею 443 га. 

Підстанція збору потужності 150/35 кВ, 4 (5) силових трансформатора орієнтовною 

потужністю 63 - 80 МВА, ВРП-150 кВ, ЗРУ-35 кВ, установки для компенсації реактивної 

потужності. 

Дві двоколові повітряні лінії або одна чотириколова лінія електропередачі або чотири 

кабельні лінії 150 кВ для видачі потужності СЕС на напругу 150 кВ, орієнтовною протяжністю 

– до 1,3 км. 

Реконструкція ділянки існуючої повітряної лінії електропередач  Л-29 150 кВ 

Богданівська - Газопровід з відгалудженням на ПС Марьянська 150 кВ орієнтовною 

протяжністю  - до 5км. 

Технічна альтернатива 1. 

Виробництво, трансформація та передача електричної енергії з використанням 

сонячної енергії. 

Технічна альтернатива 2. 

Виробництво, трансформація та передача електричної енергії з використанням енергії 

вітру. Але така технічна альтернатива не може бути реалізована у зв’язку з більш дорогим 

обладнанням та обслуговуванням вітроагрегатів Такі станції можуть спричинити зміну шляхів 

міграції птахів.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

Місце провадження планованої діяльності: за межами населених пунктів Покровської 

сільської ради, Нікопольський район, Дніпропетровська область. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 2 відсутня. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

При дотриманні всього комплексу заходів щодо захисту навколишнього середовища, 

будівельно-монтажні роботи та експлуатація об’єкта не спричинять негативного впливу на 

соціально-економічне середовище. 

Виробництво електричної енергії сонячними електростанціями є безпечним в 

екологічному напрямку.  

Для виробництва електричної енергії використання органічного палива не потрібне. 

Відповідно, впливу на атмосферне повітря не буде здійснюватись, в зв’язку з відсутністю 

джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Проектована сонячна електростанція буде мати позитивний вплив на соціально-

економічне середовище даного району. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Проектом передбачається будівництво сонячної електростанції 240 МВт.  



До складу СЕС та системи передачі електричної енергії входять: 

 сонячна електростанція 240 МВт розташована на майданчику площею 443 га; 

 Підстанція збору потужності 150/35 кВ у складі: 

 4 (5) силових трансформаторів орієнтовною потужністю 63-80  МВА; 

 ВРП-150 кВ,  

 ЗРУ-35 кВ. 

 Дві двоколові повітряні лінії 150 кВ або одна чотириколова лінія електропередачі 

150 кВ або чотири кабельні лінії 150 кВ для видачі потужності СЕС на напругу 

150 кВ, орієнтовною протяжністю – до 1,3 км. 

 реконструкція ділянки повітряної лінії електропередачі Л-29 150 кВ Богданівська 

- Газопровід з відгалуженням на ПС Марьянська 150 кВ орієнтовною 

протяжністю  - до 5 км. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

Законодавства України. 

Обмеженнями впливу на ґрунти і рослинний світ є: законодавчі вимоги щодо 

збереження біорізноманіття об’єктів рослинного світу, запобігання небажаним змінам ґрунтів 

і природних рослинних угрупувань та негативному впливу на них господарської діяльності. 

Присутні обмеження щодо поводження з відходами будівництва СЕС. 

Санітарно – епідеміологічне обмеження встановлюється за нормативами ГДР 

шумового впливу та напруженості ЕП і МП. 

щодо технічної альтернативи 2 

Виробництво, трансформація та передача електричної енергії з використанням енергії 

вітру. Також є екологічно-безпечним процесом. Та має ті екологічні обмеження що й СЕС.  

щодо територіальної альтернативи 1 

Обмеження щодо планованої діяльності встановлюються кадастрово-земельними 

обмеженнями. Дана ділянка не відноситься до земель природно-заповітного фонду. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 відсутня. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Для запобігання розливу масла по території підстанції та поширенню пожежі під час 

пошкодження маслонаповненого обладнання влаштовані маслоприймачі з масловідводом. 

Пожежа не поширюється за межи маслоприймача. 

щодо технічної альтернативи 2 

 Технічна альтернатива 2 відсутня.  

щодо територіальної альтернативи 1 



Всі будівельно-монтажні роботи планується виконувати з урахуванням заходів щодо 

захисту атмосферного повітря, боротьби із шумом, охорони ґрунту, вивезення будівельних 

відходів. Родючий ґрунт, який планується зняти, зберігається в безпосередній близькості від 

майданчика будівництва, для подальшого його використання для благоустрою території. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 відсутня. 

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 

При виконанні будівельно-монтажних робіт можливий вплив на довкілля:  

1. На атмосферу: 

 викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автомобільної та будівельної 

техніки, а також від зварювальної техніки; 

 шум від працюючої будівельно-монтажної техніки. 

2. На ґрунти: 

 утворення відходів від будівельно-монтажних робіт та від працівників; 

 порушення ґрунтів при земляних роботах. 

3. На рослинний світ: 

 можлива вирубка дерев і чагарників в коридорі проходження траси ПЛ. 

При експлуатації СЕС, Підстанції збору потужності 150/35 кВ, ПЛ 150 кВ або КЛ 

150 кВ : 

 можливий вплив на довкілля електричних та електромагнітних полів. 

4. Впливи у зв’язку зі зміною цільового призначення земель. 

щодо технічної альтернативи 2 

Технічна альтернатива 2 відсутня. 

щодо територіальної альтернативи 1 

При виконанні будівельно-монтажних робіт можливий вплив на довкілля:  

1. На атмосферу: 

 викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автомобільної, будівельної та 

зварювальної техніки; 

 шум від працюючої будівельно-монтажної техніки. 

2. На ґрунти: 

 утворення відходів від будівельно-монтажних робіт та від працівників; 

 порушення ґрунтів при земляних роботах. 

3. На рослинний світ: 

 можлива вирубка дерев і чагарників в коридорі проходження траси ПЛ. 

 При експлуатації СЕС, Підстанції збору потужності 150/35 кВ, ПЛ 150 кВ або 

КЛ 150 кВ : 

 можливий вплив на довкілля електричних та електромагнітних полів. 



щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 відсутня. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 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”) 

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, 

стаття 3, провадження планової діяльності відноситься до другої категорії видів планової 

діяльності р. 3, п. 2 (зміна цільового призначення земель сільськогосподарського 

призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, 

зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо 

цінних земель) та п. 10 (будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) 

напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше). 

 

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 

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з ОВД у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 

23.05.2017 № 2059-VIII. Планується провести дослідження впливу планової діяльності на 

повітряне середовище, водне середовище, грунти, рослинний і тваринний світ, техногенне і 

соціальне середовище під час будівництва та експлуатації об’єктів. За результатами 

дослідження будуть розроблені заходи щодо мінімізації негативних впливів на довкілля і 

покращення екологічного середовища. 

 

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

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність не має значного впливу на довкілля. 

Планова діяльність відноситься до другої категорії згідно Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля» р. 3, п. 2 (зміна цільового призначення земель сільськогосподарського 

призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, 

зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо 

цінних земель) та п. 10 (будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) 

напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше) 

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; 

 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. 

 

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, який видається 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

            Державною будівельною інспекцією України      

(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: 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. 

Олександра Поля,1, телефони (056)742-89-80, 742-88-59, факс:  

(056) 742-83-84, 770-31-22, http://www.adm.dp.gov.ua, e-mail: info@adm.dp.ua 

 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, за адресою: 

49000 м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел./факс (096) 512-94-24,  

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua.  


