
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

_                                                         ДП «НЕК «Укренерго»                                                _
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

                                                   Код ЄДРПОУ 00100227____________________________
фізичної особи - підприємця, 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
Юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 25, м. Київ, Україна, 01032 __________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
Тел.: +38 044 2383015, nec-kanc@ua.energy                                                                _

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика
Планованою діяльністю передбачається встановлення автотрансформатора
750 кВ АТ-1 та трансформатора поперечного регулювання ТПР АТ-1, заміна
автотрансформатора 750 кВ АТ-2 та трансформатора поперечного регулювання ТПР
АТ-2, будівництво нової ланки на ВРУ 330 кВ для ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - ПС
750 кВ «Вінницька» для забезпечення споживання та видачі потужності генерації
Дністровської ГАЕС після введення в роботу чотирьох гідроагрегатів._______________
Технічна альтернатива 1

Відмова від планованої діяльності. Дана альтернатива не розглядалася через
зношеність існуючого обладнання.______________________________________________
Технічна альтернатива 2

Не розглядається _______________________________________________________
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.



Адміністративно територія підстанції 750 кВ «Вінницька», комплекс будівель та
споруд №1, що підлягає технічному переоснащенню, знаходиться за адресою:
с.Комарів, Комарівська сільська рада, Вінницький район, Вінницька область на відстані
приблизно 2,5 км від крайньої забудови села.____________________________________
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Оскільки планована діяльність буде проводитися на території діючої ПС 750  кВ
«Вінницька» альтернативні варіанти розміщення відсутні._________________________

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив через

забезпечення робочими місцями працездатного населення на період будівництва,
сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону,
забезпечення економічної основи для захисту соціально-економічних інтересів
населення, забезпечення безперебійного постачання електроенергії._________________

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Виконання робіт поділяється на дві черги:
перша черга –будівництво на вільній території підстанції фундаментів,

залізничних колій для перекочування, маслоприймальних чаш, брандмауерів,
масловідводів та встановлення резервної фази автотрансформатора 750 кВ АТ-2 та двох
резервних фаз шунтуючих реакторів ШР-750 кВ; демонтаж існуючих та будівництво
нових фундаментів, залізничних колій для перекочування, маслоприймальних чаш,
брандмауерів, масло відводів для АТ-1 та ТПР АТ-1; встановлення трьох фаз
автотрансформаторів 750 кВ АТ-1, трьох фаз трансформаторів поперечного
регулювання ТПР АТ-1; будівництво маслозбірника 250 м3; будівництво камери
перемикання засувок, монтаж системи пожежогасіння АТ-1 і ТПР АТ-1; виконання
підключення АТ-1 до 1СШ 750 кВ через роз'єднувач 750 кВ; будівництво на ВРУ 330
кВ міжшиної перетинки 330 кВ з двома вимикачами та перезаведення ПЛ 330 кВ
Козятин і ПЛ 330 кВ Вінницька в сусідні ланки, підключення автотрансформатора АТ-1
до ВРУ 330 кВ; по ПЛ 330 кВ Козятин – Вінницька 750 виконується встановлення двох
нових анкерно-кутових опор типу У330-3В+14, металевих ґратчастої конструкції.
Загальна довжина траси ПЛ 330 кВ, що підлягає реконструкції, складає 608,6 метрів. По
ПЛ 330 кВ Вінницька 750 – Вінницька 330 виконується встановлення однієї анкерно-
кутової опори типу У330-2тВ+14 та однієї проміжної опори типу П330-2т+5, металевих
ґратчастої конструкції. Загальна довжина траси ПЛ 330 кВ, що підлягає реконструкції,
складає 605,8 метрів; демонтаж існуючого та монтаж нового розподільчого щита КТП
6/0,4 кВ №3, розташованого в будівлі ОБРЕП; прокладання контрольних і силових (0,4
кВ) кабелів; монтаж устаткування РЗА, АСУТП, АСОЕ; пусконалагоджувальні роботи.

друга черга демонтаж існуючих та будівництво нових фундаментів, залізничних
колій для перекочування, маслоприймальних чаш, брандмауерів, масло відводів для АТ-
2 та ТПР АТ-2; демонтаж та встановлення нових трьох фаз автотрансформатора АТ-2 та
трьох фаз трансформатора поперечного регулювання ТПР АТ-2 із підключенням до
існуючих ВРУ 750 та 330 кВ; встановлення нових вимикача, роз’єднувачів, шинних
опор, трансформаторів струму і напруги, 330 кВ та заміна існуючих лінійних
трансформаторів напруги на ВРУ 330 кВ; реконструкція ЗРУ 15 кВ №2; заміна
трансформатора власних потреб 15/6 кВ Т22; будівництво ЗРУ-15 кВ №1 з
встановленням струмопроводів 15 кВ від АТ-1, струмообмежувальних реакторів, КРУ
15 кВ та трансформатора власних потреб 15/6 кВ; заміна обладнання КРУ 6 кВ та заміна
силових кабелів 6 кВ; прокладання контрольних і силових (0,4 кВ кабелів); монтаж
обладнання РЗА, АСУТП, АСОЕ; пусконалагоджувальні роботи.



6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допустимих концентрацій
(ГДК) забруднюючих речовин на межі найближчого житла в період будівництва,
фоновий вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;____________________
- по забрудненню водного середовища - відсутність прямого інтенсивного впливу;____
- по забрудненню ґрунту – відсутність прямого інтенсивного впливу; _______________
- санітарно-епідеміологічні обмеження - нормативи шумового впливу на людину._____
щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається._______________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 1

Згідно ДСП № 173-96, санітарно-захисна зона для підстанції не встановлюється.
щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається._______________________________________________________
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1

При розробці проектів під фундамент вжиті заходи з інженерної підготовки та
захисту проектованої території від несприятливих природних процесів (зсуви, ерозія
схилів, підтоплення тощо), які розроблені з урахуванням результатів інженерно-
геологічних вишукувань. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть
забезпечувати раціональне використання ґрунту, передбачені заходи протидії
підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні,
відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи._________________________________
щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається._______________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші
вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством.
щодо територіальної альтернативи 2

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

щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: Вплив відсутній.___________________________________
Повітряне та акустичне середовище:Джерелами можливого впливу викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період будівництва, джерела
виробничого шуму.__________________________________________________________

Джерелами потенційного впливу на навколишнє середовище під час експлуатації,
є: автотрансформатори – акустичне забруднення, аварійний виток трансформаторного
масла; можливість виникнення аварійних ситуацій; маслозбірники – тільки при аваріях
виток трансформаторного масла. Джерелами шуму будуть автотрансформатори, що
планується замінити._________________________________________________________

Водне середовище: не передбачається.______________________________________
Грунти  та  земельні  ресурси:  відчуження  земель  в  межах  земельного

відводу;   зняття рослинного  шару  ґрунту;   забруднення  скидами  зливових  і  талих
стічних  вод  відсутнє;  забруднення    будівельними  відходами мінімізоване  завдяки
технічній  рекультивації  порушених  земель,  яка передбачає  виконання  наступних
видів  робіт:  видалення  всіх  тимчасових  пристроїв  і споруд, засипку і вирівнювання
вибоїн і ям, непередбачено виниклі в процесі будівництва, прибирання будівельного
сміття. _____________________________________________________________________

Геологічне середовище: не передбачається.__________________________________
Соціальне середовище: тимчасові незручності при проведенні будівельних робіт;



позитивний вплив за рахунок створення робочих місць на період будівництва.______
щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.______________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 1

Соціальне  середовище, можливий вплив — перевищення гігієнічних нормативів
допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць на
період будівництва, перевищення санітарних норм допустимого звукового тиску на
межі житлової забудови.______________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається._______________________________________________________
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”)

Планована діяльність з реконструкції ПС 750 кВ «Вінницька» належить до другої
категорії видів діяльності та об’єктів,  які можуть мати значний вплив на довкілля  та
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із статті 3  частини 3  пункту 10
(будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і
більше та підстанцій напругою 330  кіловольт і більше)  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)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.______
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 у відповідності із ст.6 Закону України “ Про оцінку впливу
на довкілля ” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.________________________________

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, 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.

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________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно – будівельною інспекцією у Вінницькій 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

Департамент екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації.___
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

Поштова адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 15-а, тел.: (0432) 67-08-20,
тел./факс (0432) 67-08-39. _____________________________________________________
Е-mail: vineco@ukr.net. Контактна особа: Риб'єва  Лариса  Володимирівна__ _________

контактна особа)


