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Громадські обговорення проєктів
Під час оголошення про початок стратегічної екологічної 

оцінки до обсягу СЕО не менше ніж 15 робочих днів (письмові 
зауваження)

Після публікації Звіту з стратегічної екологічної оцінки не 
менше ніж 30 робочих днів (письмові зауваження та можливі 

громадські слухання) 

Під час повідомлення про початок процедури ОВД, впродовж 
20 робочих днів, через реєстр ОВД (письмові зауваження)

Після публікації Звіту ОВД (впродовж 25-35 робочих днів) 
через реєстр ОВД (письмові зауваження та можливі 

громадські слухання) 

Для містобудівної документації місцевого рівня 
громадські слухання проводяться обов’язково



Заява про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки

Публікується на сайті замовника



Дані про громадські обговорення



• Зміст Звіту про СЕО

• Дослідження, які необхідно провести в процесі
СЕО

• Методи та засоби досліджень, а також період
досліджень (поточний стан, ретроспективні та 
перспективні дослідження та ін)

• Критерії оцінки впливу на компоненти довкілля, 
здоров’я населення та ін.

• Території та об’єкти, вплив на які треба дослідити

• інше

Зауваження та пропозиції до визначення обсягу
СЕО



Приклад 

зауважень



Підготовка Звіту про СЕО 

Повідомлення про оприлюднення проекту 
документа державного планування та звіту

про стратегічну екологічну оцінку
публікується у друкованих засобах

масової інформації (не менш як у двох), 
визначених замовником, та розміщується

на офіційному веб-сайті замовника.



• дату початку та строки здійснення процедури;

• способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, 
громадські слухання тощо);

• дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі
проведення);

• орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна
ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну
екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям
населення, що стосується документа державного планування;

• орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну
адреси та строки подання зауважень і пропозицій;

• місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі
здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;

Інформація про процедуру громадського
обговорення повинна містити



Дані про громадські обговорення



Зауваження та пропозиції можуть:

-врахувати

-частково врахувати

- мотивовано відхилити



Замовник протягом п’яти робочих днів з дня
затвердження документа державного планування
розміщує на своєму офіційному веб-сайті :
- затверджений документ державного планування,
- заходи, передбачені для здійснення моніторингу
наслідків виконання документа державного
планування,
- довідки про консультації та про громадське
обговорення





Довідка про консультації (Міндовкілля, Мінохорони
здоров’я, підрозділи з питань охорони навколишнього
природного середовища та з питань охорони здоров’я, 
інші підрозділи)



Довідка про громадські обговорення



Процедура отримання екологічних 
дозвільних документів

ВЕС, ГЕС, БІО
та ін

СЕС

Стратегічна екологічна оцінка проєкту
детального плану території

Оцінка впливу 
на довкілля 

Важливою частиною кожного 
етапу є громадські 

обговорення та громадські 
слухання

Екосистемний підхід до 
будівництва об’єктів ВДЕ



Треба завжди пам’ятати, що будь-який об’єкт
енергетики не може бути абсолютно 
безпечним і його впровадження потребує 
застосування екосистемного підходу!

При  цьому частіше функція контролю за 
дотриманням принципів екосистемного
підходу лежить на громадськості



 Недотримання замовником вимог  чинного законодавства або 
ухилення від вимог в правовому полі

 Низькій рівень публічності інформації про СЕО (публікації 
оголошень ЗМІ, які мало читаються)

 Відсутність доброго комунікаційного зв’язку  громад з 
керівництвом громад, замовником СЕО

 Відсутність комунікації з громадами суб’єкту господарювання, 
який планує на даній території діяльність

Відсутність конструктивного підходу через 
 Чисельні міфи про небезпеку ВДЕ в мережі
 Міфи про небезпеку ВДЕ, які розповсюджують інші 

підприємці, чиї інтереси зачіпляє будівництво ВДЕ

Відсутність зауважень
 Хибні уявлення про абсолютну екологічну безпеку ВДЕ
 Низький рівень екосвідомості та культури

Проблеми  участі громадськості в стратегічній
екологічній оцінці  при будівництві об’єктів ВДЕ 



 Проведення консультацій з громадами, 
природоохоронними установами в процесі СЕО

 Проведення просвітницьких заходів
 Створення телеграм чи вайбер груп
 Вимога до якості досліджень при проведенні СЕО з 

залученням експертів – ботаніків, інженерів, геологів, 
гідробіологів та ін.

 Проведення постійного моніторингу за основними 
компонентами довкілля

 Екосистемний підхід до розробки ДПТ будівництва ВДЕ

Можливі шляхи подолання труднощів 



Цілі СЕО при плануванні детального плану території 
будівництва об'єктів ВДЕ

1) Забезпечити високий рівень захисту довкілля та здоров’я людей
2) Сприяти розробці проєктів за екосистемним підходом
3) Підвищити якість проєктів та прийняття збалансованих рішень, 

уникнути помилок, негативних впливів на довкілля тих або інших
рішень, ще на етапі розробки документів

4) Сприяти підвищенню рівня комунікації влади та громади на 
партнерських засадах за рахунок проведення зустрічей, 
переговорів та громадських слухань

фото Руслана Гаврилюка



Що повинен включати Звіт про СЕО ВДЕ

Характеристика поточного стану 

довкілля, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я на 

територіях, які ймовірно зазнають 

впливу

Екологічні проблеми, у тому числі 

ризики впливу на здоров’я 

населення, вплив на території ПЗФ

Опис наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення, у 

тому числі вторинних, 

кумулятивних, синергитичних, 

коротко-, середньо- та 

довгострокових (1, 3-5 та 10-15 

років відповідно, а за необхідності -

50-100 років), постійних і 

тимчасових, позитивних і 

негативних наслідків

Заходи, що передбачається вжити для 

запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання 

документа державного планування

Обґрунтування вибору виправданих 

альтернатив

Опис ймовірних транскордонних 

наслідків (за наявності)

Заходи, передбачені для здійснення 

моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для 

довкілля

зобов’язання у сфері охорони довкілля, у

тому числі пов’язані із запобіганням

негативному впливу на здоров’я

населення



Про надання зауважень та пропозицій щодо визначення
обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту ВДЕ

Навести в Звіті про СЕО карту з нанесеними межами та зазначенням 
мінімальних відстаней до майданчиків ВДЕ :
жилих масивів 
 особливо цінних природоохоронних територій Смарагдової мережі та 
об’єктів ПЗФ 
об'єктів культурної спадщини
Поставити вимоги до транспортного сполучення та використання доріг 
місцевого значення, поводження з відходами та ін.
Оцінити вплив на соціально-економічний стан території та здоров’я людей в 
тому числі у відсутності реалізації даного проєкту
Навести поточний соціально-економічний стан та характеристику стану 
довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на 
територіях, які ймовірно зазнають впливу від будівництва обєктів ВДЕ
Навести розмір СЗЗ для будівництва об’єктів ВЕС

Описати всі впливи, проблеми та обмеження на стадії будівництва, 
експлуатації та етапі закриття та демонтажу об’єктів ВДЕ



Санітарно-захисна зона
обґрунтування радіусу СЗЗ, поза яким буде виключено чи зведено 

нанівець негативний вплив наступних факторів:

- поширення шуму, силу якого розрізняє людський слух, що створює 
значний дискомфорт особливо в зоні рекреації;

- поширення вібрацій;

- поширення інфразвуку, який має негативний вплив на організм живих 
істот;

- вплив електромагнітною поля трансформаторів розміщених в основі 
опори ВЕУ, кабельних мереж, генераторів всередині ВЕУ.

Для сучасних ВЕС по ГОСТ 8339 : 2015 “Вітроенергетика. 
Вітроелектростанції. Оцінки впливу вітроелектростанції на 
навколишнє середовище” розмір санітарно-захисної зони для ВЕС 
загальною потужністю станції більше 20 МВт становить 700 м. Тобто 
розмір СЗЗ для вітроенергетичної установки (ВЕУ) визначається 
розрахунковим методом в залежності від потужності з урахуванням 
несприятливих факторів і відповідно до рекомендацій інституту ім. 
А.Н. Марзєєва не повинен бути менше 400 м.



Екологічні

- вплив на господарство “курки не несуть яйця” (ВЕС)
- вплив на здоров’є: шум, мерехтіння “в сусідній громаді 

поставили і у всіх почала боліти голова” (ВЕС)
- аварійні ситуації (ВЕС)
- вплив на птахів та кажанів (ВЕС)
- шум та пил при будівництві (ВЕС, СЕС, ГЕС)
- будівництво та демонтаж об’єктів і відведення земель (ВЕС, 

СЕС)
- вплив на рибогосподарство, на поверхневі води (міні ГЕС)

Соціально-економічні

- вигоди громаді “Дешевший тариф на електроенергію”, 
будівництво доріг, будівництво дит.майданчиків та інше
- стан доріг після будівництва (ВЕС, СЕС)

Часті питання, які ставить громада щодо будівництва 
об’єктів ВДЕ



Вітроелектростанції

Приклад розміщення ВЕС 
(Тузлівська ВЕС, фото – ТОВ УК «Вітряні парки України»



Основні недоліки та обмеження 
вітроенергетики

Географічні обмеження:
 необхідність розташування установок у певних районах із високою
інтенсивністю вітру.
 необхідності виведення з експлуатації земель, які могли б бути
використані під інші види господарської та природоохоронної
діяльності. Але витрати землі на вітрові електростанції є набагато
меншими, ніж на електростанції традиційних типів.

Основні проблеми при будівництві:
 шумові впливи
 негативний вплив на покриття доріг

Екологічні недоліки:
шумові впливи;
 вплив на птахів, кажанів, деяких інших видів тварин;
стробоскопічний ефект у північних регіонах.



Вітропотенціал території України

Карта зон, з високим показником використання потужностей ВЕУ

Джерело: Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Територія Смарагдової мережі
https://map.land.gov.ua/



Вплив 

ВЕС

Мікроклімат

Водне 

середовище

Атмосферне 

повітря

Ґрунти

Лісосмуги

Рідкісні 

рослини

Лишайники

Дрібні ссавці

Рептилії та 

амфібії

Птахи

Кажани

Комахи, 

павукоподібні

Екосистемний підхід при будівництві ВЕС включає

оцінку наступних основних впливів:

Здоров'я 

людини

Соціально-

економічний

стан 

Вплив третьої сторони

(шум, мерехтіння, 

обледеніння, злам) 

Біорізноманіття

14



Основні критерії відбору ділянки для встановлення ВЕУ

Основними критеріями відбору майданчиків для 
встановлення ВЕУ є:

• - наявність високого вітрового потенціалу на майданчику;

• - безпечність планованого будівництва для населення;

• - безпечність планованого будівництва для флори, фауни, 
птахів, об'єктів природно-заповідного фонду, історичних 

об’єктів, та інших компонентів довкілля.

Відстань  від ВЕУ до  природозаповідних земель рекомендується не менше 3-4 км

Рекомендації щодо встановлення ВЕУ (відстані) за екосистемним підходом:

Відстань  від ВЕУ до  населенних пунктів рекомендується не менше 1 км

Відстань  від ВЕУ до  скважин (водозабору) не менше 2-3 км



Особливості розташування
Дмитрівської ВЕС
Очаківській район



Боржава: негативний приклад проектування ВЕС

https://life.pravda.com.ua/columns/2018/10/22/233721/



Приклад позначення меж природоохоронних територій



Карти мерехтіння



Карти зону ураження розльоту криги



Кумулятивний вплив

Взаємодія впливів

Непрямий вплив

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, 

кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років 

відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і 

негативних наслідків



Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 

Довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності –

50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

№
Критерії для 

оцінки

«Життєвий» цикл

Етап будівництва Етап експлуатації Етап виведення з експлуатації

1 Клімат 0
++ / DI / МТ / LO 

/ SI
0

2 Якість повітря
- / DI / О / LT / LO 

/ CU
0 - / DI / О / LT / LO / CU

3 Водне середовище
- / DI / О / LT / LO 

/ CU / AC
0 - / DI / О / LT / LO / CU / AC

4
Геологія та 

геоморфологія

- / DI / О / LT / LO 

/ CU
0 0

5 Біорізноманіття
- / DI / О / LT / LO 

/ CU

+ / DI / МТ / LO / 

CU
(?)

6 Територія ПЗФ 0
+ / DI / МТ / LO / 

CU
(?)

7 Ландшафти
- / DI / О / LT / LO 

/ CU
0 (?)

8 Шум
- / DI / О / LT / LO 

/ CU / АС
0 - / DI / О / LT / LO / CU / АС

9 Вібрація 0 0 0

10
Електромагнітне 

випромінювання
0 0 0

11
Радіаційне 

забруднення
0 0 0

12
Стробоскопічний 

вплив
0 0 0

13 Відходи
- / DI / О / LT / LO 

/ CU

- / DI / О / LT / 

LO / SI
- / DI / О / LT / LO / SI

14

Історико-

культурна 

спадщина

0
+ / DI / МТ / LO / 

CU
0

15
Здоров’я та 

безпека населення
0 0 0

16
Соціально -

економічний

++ / DI / МТ / LO 

/ SI

++ / DI / МТ / LO 

/ SI
-- / DI / МТ / LO / SI

ПОЗНАЧЕННЯ ПОЯСНЕННЯ

--

Значний негативний вплив. Значний 

негативний вплив слід звести до 

мінімуму з застосуванням заходів 

щодо пом’якшення наслідків, щоб 

він став незначним.

-
Помірний негативний вплив. Цей 

вплив є прийнятним.

0

Немає впливу, або нейтральний. 

Втручання не має ефекту, який 

можна було б довести, або такий 

вплив є незначним.

+ Помірний позитивний вплив.

++ Значний позитивний вплив

(?)

Значення впливу не може бути 

оцінено з певністю через відсутність 

даних про компоненти 

навколишнього середовища, 

заплановану діяльність або з інших 

причин.

DI / IN Прямий / Непрямий

LT/ MT/ ST / O

Довгостроковий (постійний 50-100 

років) / Середньостроковий (10-15 

років) / Короткостроковий (3-5 

років) / Випадковий (тимчасовий, 1 

рік)

LO / RE Місцевий / Регіональний

CU / SI Кумулятивний / Синергетичний

AC Випадкова подія



Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання детального плану території

Обмежувальні заходи:

З метою мінімізації впливу Придніпровської ВЕС на біорізноманіття і природні екосистеми, були введені

наступні обмеження на розташування ВЕУ:

 максимально використовувати існуючу польову дорожню мережу та антропогенні форми рельєфу, які вже

позбавлені рослинного чи ґрунтового покриву, з метою мінімізації шкоди природним рослинним угрупованням;

 суворо заборонити складування ґрунту на цілинних степових ділянках, в балках та на схилах лиману,

оскільки вони є осередками збереження природної флори на територіях, прилеглих до території будівництва.

Організаційні заходи:

З метою забезпечення збереження біорізноманіття і природних екосистем в зоні впливу Придніпровської

ВЕС та формування екосвітогляду, важливого для забезпечення збереження цінних природних екосистем в зоні

проектованої Придніпровської ВЕС планується:

 організувати моніторинг стану деяких видів флори і фауни, визначених в період проектування,

будівництва та протягом не менше двох років експлуатації з моменту початку роботи Придніпровської ВЕС в

зоні майданчиків об’єктів ВЕС і на прилеглих до нього територіях.

Відновлювальні заходи:

 сприяти розбудові національної екомережі, зокрема шляхом підтримки створення об’єктів природно-

заповідного фонду України в районі розташування проектованої Придніпровської ВЕС та на прилеглих

територіях;

 провести рекультивацію порушених земель після завершення будівельно-монтажних робіт, а також

створити компенсаційні лісонасадження, з метою захисту агроугідь від вітрової та водної ерозії, відновлення

степової рослинності;

 забезпечити проведення комплексного екологічного моніторингу довкілля в зоні впливу Придніпровської

ВЕС у період її будівництва та експлуатації, розробивши для цього окрему програму.



Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 

який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення

1) Нульова альтернатива.

2) Будівництво теплової електростанції.

3) Будівництво сонячної електростанції.



Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення

№
Параметр, що підлягає 

моніторингу
Контрольний критерій

Метод контрольного 

вимірювання
Періодичність

1
Стан якості повітря під час 

будівництва

Відповідність стану якості 

повітря до діючих нормативів

Проведення натурних 

вимірювань

2 рази під час 

будівництва та 1 рік 

після введення в 

експлуатацію.

2
Стан водних ресурсів під час 

будівництва

Відповідність стану якості 

повітря до діючих нормативів

Проби та лабораторні 

дослідження

2 рази під час 

будівництва та 1 рік 

після введення в 

експлуатацію.

3
Стан ґрунтів під час будівництва та 

експлуатації

Зміни стану ґрунтів (зменшення 

потужності родючого шару, 

зміна фізико-механічного складу 

та щільності ґрунтів)

Проби та лабораторні 

дослідження

2 рази під час 

будівництва та 1 рік 

після введення в 

експлуатацію.

4

Стан шумового та вібраційного 

забруднення під час будівництва та 

експлуатації

Відповідність рівня шуму та 

вібрації до діючих нормативів

Проведення натурних 

вимірювань

Кожні 

3 місяці під час 

будівництва та протягом 

3-х років після введення 

в експлуатацію.

5
Стан біорізноманіття під час 

будівництва та експлуатації

Чисельність видів флори та 

фауна до, під час та після 

будівництва

Виїзди на майданчик

Кожні 

3 місяці під час 

будівництва та протягом 

3-х років після введення 

в експлуатацію.

6
Забруднення території відходами 

під час будівництва та експлуатації
Кількість відходів

Візуальне 

спостереження

Кожен місяць під час 

будівництва 



Дякую за увагу!


