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1 Вступ 

1.1 Огляд 
Цей нетехнічний підсумок (НТП) представляє основні одержані дані та висновки оцінки впливу 
на довкілля і соціальне середовище (ОВД) проекту Калинівської сонячної електростанції 
потужністю 13,5 МВт (далі – «проект»). Калинівська СЕС розташована в Миколаївській області, 
на відстані приблизно 20 км на північний схід від центру м. Миколаїв.  

1.2 Хто розробляє проект? 
Проект розробляється ТОВ «ВІТА СОЛАР» (Пропонувачем проекту), що належить TIU 1 – 
компанії з обмеженою відповідальністю, яка на 100 % належить компанії TIU Canada. TIU 
Canada належить компанії Refraction Asset Management Ltd, канадському енергетичному 
інвестиційному фонду, який працює в галузі сонячної та нафтогазової енергетики з 1990-х років. 
Компанія «Еліос Стратегія», з якою було укладено контракт типу EPC («Інженерія, закупівлі та 
будівництво») на будівництво проекту, відповідає за розробку, закупівлі, будівництво, введення 
в експлуатацію та передачу проекту Спонсору проекту. Етап будівництва проекту був 
розпочатий у липні 2018 року, а етап введення в експлуатацію заплановано на березень 2019 
року.  

1.3 Хто фінансує проект? 
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає питання надання кредиту ТОВ 
«ВІТА СОЛАР». ЄБРР належить 67 країнам, а також Європейському Союзу та Європейському 
інвестиційному банку. ЄБРР надає фінансову підтримку різноманітним проектам, включаючи 
напрямки енергетики, агробізнесу, інфраструктури і транспорту, але не обмежуючись ними. 

1.4 До якої категорії відноситься проект? 
Згідно Екологічної та Соціальної політики ЄБРР 2014 року і Переліку категорій екологічних та 
соціальних впливів ЄБРР (перегляд 2014 року), ЄБРР розглядає проект Калинівської СЕС як 
проект категорії B. Це означає, що потенційні негативні екологічні та/або соціальні наслідки 
проекту є переважно локальними та/або можуть бути легко визначені та зменшені за 
допомогою заходів з пом'якшення.  

1.5 Чи є можливість коментувати проект? 
На додаток до консультативних громадських слухань, які було проведено у серпні 2017 року, 
члени громади та будь-які інші зацікавлені сторони запрошуються до коментування проекту. 
Якщо ви маєте коментарі або питання, пов'язані з проектом Калинівської СЕС, будь ласка, 
звертайтеся до Пропонувача проекту за наведеними нижче контактними даними.  

Таблиця 1: Контактні дані проектної компанії  

Пропонувач проекту Інформація 
ПІБ  Олександр Глядченко  
Адреса 01001, Київ, вул. Володимирська, 18/2, кв.17 
Телефон +380503582247 
E-mail ogliadchenko@tiucanada.com  
Веб-сайт www.tiucanada.com   



1.6 Залучення зацікавлених сторін  
У серпні 2017 року відбулися громадські слухання, в яких взяли участь ТОВ «ВІТА СОЛАР», 
«Еліос Стратегія», Калинівська сільська рада та 28 членів місцевої громади. На слуханнях 
сільський голова та представники громади висловили щодо проекту позитивну думку без 
жодних заперечень. 

Було створено План залучення зацікавлених сторін для визначення зацікавлених сторін, 
включно з населенням, що зазнає впливу проекту, та іншими зацікавленими сторонами. План 
містить механізм подання скарг. У разі виникнення будь-яких зауважень або скарг, пов'язаних з 
проектом, будь ласка, зв'яжіться з ТОВ «ВІТА СОЛАР» за наведеними вище контактними 
даними. 



2 Проект Калинівської СЕС 

2.1 Що таке проект 
Сонячна електростанція виробляє електроенергію за допомогою фотоелектричного ефекту, при 
якому енергія світла (вироблена нашим сонцем) перетворюється на електрику. Сонячні батареї, 
з яких складаються сонячні панелі, виробляють постійний струм, коли фотони світла 
потрапляють на панелі. Далі постійний струм за допомогою інвертора перетворюється на 
змінний струм, який можна використовувати і експортувати в електричну мережу. Встановлена 
потужність проекту становить 13,5 МВт.    

Проект Калинівської СЕС складатиметься з сонячних панелей, кількістю до 39 тисяч, 
встановлених на монтажних каркасах та згрупованих у масиви, розташовані таким чином, щоб 
максимально зібрати сонячну енергію. Для збалансованої роботи системи потрібні також  
відповідні компоненти допоміжної інфраструктури, включаючи будівлю коробки розподільчих 
пристроїв, що має бути встановлена на майданчику, та підземні електричні кабелі, що 
розміщуються в траншеях (глибиною 1 м, шириною 60 см), для з'єднання з повітряною лінією 
електропередачі (ЛЕП), розташованою в 2 км на південний схід від майданчику проекту.  

Рис. 1: Сонячні панелі у проекті  

 

Траншеї під кабелі будуть прокладатися уздовж комунальних шляхів від границі майданчику 
проекту до точки підключення до ЛЕП. Хоча існуюча ЛЕП, яка експлуатується національним 
оператором електромереж та підключена до підстанції, розташованої приблизно в 8 км на 
південний захід від майданчику проекту, знаходиться за межами території проекту, вона 
підлягатиме програмі поліпшення, що виконується EPC-підрядником. 

2.2 Де буде розташований проект? 
Проект Калинівської СЕС розташований в Миколаївській області України, приблизно в 20 км на 
північний схід від центру міста Миколаїв. СЕС буде побудована на території площею близько 20 
га, як показано на рис. 3. Земельна ділянка проекту до початку етапу будівництва в липні 2018 
року використовувалась як неосвоєна земля під пасовище. Безпосередньо прилеглі ділянки 
включають сільськогосподарські землі (виробництво пшениці) на захід і північ та неосвоєні 
землі під пасовиська на схід і південь. 



Рис. 2: Ділянка проекту – неосвоєна земля під пасовище 

 

Рис. 3: Розташування проекту 

 



2.3 Я мешкаю біля проекту, чи мені доведеться переїхати? 
Немає потреби нікого переміщувати на етапах будівництва, експлуатації та виведення з 
експлуатації проекту Калинівської СЕС, оскільки на території проекту та в його околицях немає 
жодного домогосподарства, і не буде втрачено ніякої землі, що зараз використовується для 
сільського господарства,. Земля, на якій розміщується проект, була придбана ТОВ «ВІТА 
СОЛАР» безпосередньо у приватних власників протягом 2017 року. Найближчі постійні 
мешканці проживають у селі Калинівка, приблизно в 1-1,5 км на захід від ділянки проекту 
вздовж автошляху H11. 

2.4 Чи є інші запропоновані проекти в цьому районі? 
Наскільки нам відомо, в цьому районі немає жодного іншого запропонованого проекту. 

2.5 Якою є програма будівництва? 
Будівельна діяльність здійснювалася та має здійснюватися згідно нижченаведеного графіку: 

● Липень і серпень 2018 р. – наймання персоналу та огородження території 
● Вересень 2018 р. – заземлення та збірка металевих конструкцій, будівництво фундаментів 

для інверторів, вдосконалення під'їзних доріг (гравій) 
● Жовтень 2018 р. – прокладання траншей для підземних кабелів в межах майданчику, 

встановлення системи відеоспостереження (камери відеоспостереження)  
● Листопад і грудень 2018 р. – монтаж сонячних батарей, монтаж інверторів, підключення до 

електричної системи 
● Січень 2019 р. – введення в експлуатацію 
● Березень 2019 р. – початок експлуатації. 

2.6 Що відбуватиметься під час будівництва? 
Під час будівництва ключова діяльність головним чином включає: вдосконалення під'їзних доріг, 
наймання персоналу та огородження території, заземлення металевих конструкцій, збірку 
металевих конструкцій (що тримають сонячні панелі), установку сонячних панелей, 
прокладання траншей для підземних кабелів та вдосконалення існуючої ЛЕП. На цьому етапі не 
передбачається ніяких негативних екологічних або соціальних наслідків, оскільки будуть 
впроваджені визнані найкращі практики управління (інженерні та процедурні) і будуть 
застосовані відповідні заходи згідно українського законодавства та міжнародних стандартів. 

Рис. 4: Траншея для підземних кабелів 

 



Рис. 5: Мобільне обладнання  

 

2.7 Що відбуватиметься під час експлуатації? 
Діяльність під час експлуатації, як правило, обмежується очищенням панелей сонячних 
батарей, упорядковуванням ділянки, ремонтом та обслуговуванням. Ці дії не матимуть 
суттєвого впливу на навколишнє середовище та членів місцевої громади.  

2.8 Що відбуватиметься наприкінці проекту? 
Термін експлуатації проекту, ймовірно, складе приблизно 25 років. У той момент проект може 
бути оновлений або виведений з експлуатації. У рамках виведення з експлуатації сонячні 
батареї будуть зняті та розібрані, щоб компоненти можна було повторно використати, 
переробити або утилізувати залежно від наявної на той час технології, проте відповідно до 
принципів управління відходами. Передбачається, що ділянку проекту буде відновлено до того 
стану, в якому вона використовувалась до початку проекту. 



3 Екологічні та соціальні наслідки 

3.1 Як оцінювався проект?  
Проект оцінювався у 2017 році через оцінку впливу на довкілля (ОВД), що відповідає 
українському законодавству. ОВД входить до складу документації з технічного завдання на 
розробку, яка подається на розгляд та затвердження до Державної екологічної експертизи 
України. Державна експертиза дала позитивну оцінку проекту Калинівської СЕС. ОВД було 
доповнено експертною оцінкою екологічних та соціальних аспектів, яку протягом третього 
кварталу 2018 року провів незалежний консультант з екологічних та соціальних питань за 
контрактом безпосередньо з ЄБРР. Основними завданнями цих оцінок були:  

● Виявлення існуючих екологічних та соціальних умов на території проекту Калинівської СЕС   
● Передбачення впливів, що виникнуть внаслідок будівництва та експлуатації проекту 
● Визначення інженерних та процедурних заходів з пом'якшення, які є необхідними для 

уникнення, мінімізації, пом'якшення або компенсації передбачених впливів  

Процес оцінювання супроводжувався консультаціями з сільською радою с. Калинівка та 
членами місцевої громади, щоб забезпечити повне врахування їхніх поглядів та місцевих знань 
під час оцінювання. 

Там, де були виявлені потенційні значні впливи, план екологічних та соціальних дій передбачає 
заходи з пом'якшення, впровадження яких Спонсором та EPC-підрядником дозволить уникнути 
будь-яких виявлених впливів або мінімізувати їх. 

3.2 Якого впливу зазнають населення та довкілля? 
Хоча екологічні та соціальні питання взаємодіють, результати й висновки оцінки впливу на 
довкілля та суспільство можна поділити на такі широкі категорії: 

● Впив на населення 
● Вплив на навколишнє природне середовище та ресурси 

3.2.1 Вплив на населення 

3.2.1.1 Створення робочих місць 

Найближче до проекту село – це с. Калинівка, розташоване приблизно в 1-1,5 км на захід від 
ділянки проекту вздовж автошляху H11. Не передбачається суттєвого негативного впливу 
проекту на сусідні громади. Деяких мешканців с. Калинівка було залучено до робіт на етапі 
будівництва, також використовуються місцеві послуги, наприклад, забезпечення працівників 
проекту продовольством та житлом.  

3.2.1.2 Землекористування 

Територія проекту має площу приблизно 20 гектарів, до початку будівництва це була неосвоєна 
земля під пасовище. Землекористування в радіусі 500 м від ділянки проекту включає землі 
сільськогосподарського призначення на сході, півночі та заході і неосвоєну землю під пасовище 
на півдні. Проект не вплине на існуюче землекористування за межами його майданчику. 

 

 

 

 



Рис. 5: Сільськогосподарські землі на захід від майданчику проекту 

 

Рис. 6: Сільськогосподарські землі на північ від майданчику проекту 

 

Рис. 7: Неосвоєна земля під пасовище на південь від майданчику проекту  

 



3.2.1.3 Транспортування 

Спочатку сонячні батареї буде доставлено кораблем до Одеського порту. Звідти вони будуть 
доставлені до майданчику проекту автомобільним транспортом по дорозі H11. Цей автошлях є 
дорогою з одностороннім рухом, що проходить паралельно межі проекту на відстані приблизно 
500 м на захід. Очікується, що для перевезення сонячних батарей на майданчик проекту буде 
потрібно 53 вантажівки (приблизно 730 сонячних панелей на вантажівку). Інвертори також 
будуть доставлятися автомобільним транспортом (5 вантажних автомобілів) з Сицилії до 
майданчику проекту. Під’їзд від автошляху H11 до ділянки проекту здійснюється по ґрунтовій 
дорозі, яка проходить по комунальній землі. Завдяки низькому трафіку на етапі будівництва 
проекту не передбачається жодного негативного впливу на мережу місцевих доріг. 

Рис. 8: Автошлях H11 

 

3.2.1.4 Вібрація та шум 

Під час будівництва та експлуатації проекту вібрація не виникатиме. ОВД підтвердила, що шум 
не буде перевищувати нормативні значення 55 дБА в денний час та 45 дБА в нічний час, таким 
чином буде забезпечено відповідність українським нормативним актам і відсутність шумових 
перешкод у найближчих будинках. 

3.2.1.5 Електромагнітні поля 

Електромагнітні поля, що генеруються компонентами проекту, не будуть перевищувати частоту 
магнітного поля 50 Гц, тому жодного впливу електромагнітних полів на населення не 
передбачається. 

3.2.1.6 Якість атмосферного повітря 

Потенційні впливи на якість атмосферного повітря в основному пов'язані з викидами вихлопних 
газів з мобільного обладнання під час будівництва. Оскільки лише кілька одиниць мобільної 
техніки працюватимуть лише одноразово, очікується, що вплив не буде суттєвим.  

3.2.2 Вплив на навколишнє природне середовище 

3.2.2.1 Глобальне потепління 

Ключовий позитивний вплив проекту Калинівської СЕС полягає в тому, що він 
використовуватиме сонячну енергію для виробництва електроенергії. Максимальна потужність 



проекту складатиме 13,5 МВт, що сприятиме сталому постачанню електроенергії до 
національної енергосистеми та задоволенню зростаючих потреб в електроенергії в Україні. На 
додаток, в якості позитивного зауваження можна відмітити, що електроенергія на будівельний 
майданчик проекту постачається з комплекту сонячних панелей, встановлених на території 
проекту. 

3.2.2.2 Біорізноманіття 

Проект Калинівської СЕС не є розташованим на юридично захищених або міжнародно визнаних 
територіях, що мають цінність з точки зору біорізноманіття; також в радіусі 50 км від ділянки 
проекту немає об'єктів Світової спадщини або Рамсарських угідь. Лише одна територія, що 
охороняється законом, «Христофорівські плавні», знаходиться в межах 15 км від майданчику 
проекту (Смарагдова мережа, 2018). Вона охороняється з метою збереження природних 
оселищ на лукопасовищних угіддях. Таким чином, не передбачається негативного впливу 
проекту на будь-які території, що мають значення для біорізноманіття.  

3.2.2.3 Археологічна та культурна спадщина  

Ні археологічних пам’яток матеріальної культури, ні об'єктів культурної спадщини не було 
виявлено в процесі оцінки, до якого входив ретельний огляд кадастрової документації, а також 
опитування представників місцевої громади. Тому передбачається, що проект не вплине на 
археологічні та культурні пам'ятки. 

3.2.2.4 Водне середовище 

На етапах будівництва та експлуатації проекту немає потреби в заборі підземних вод, тому 
впливу на ресурси підземних вод не передбачається. Вода постачається на майданчик 
вантажівкою від місцевого постачальника. 

3.2.2.5 Поводження з відходами 

Небезпечні відходи можуть генеруватися через вихід з ладу сонячних батарей. Відпрацьовані 
сонячні батареї повинні бути зібрані спеціалізованим постачальником послуг з утилізації 
відходів. Процедура поводження з відходами буде розроблена як складова частина загальної 
системи управління для забезпечення належного поводження з відходами та їх утилізації. 
Відходи, що утворюються на стадії будівництва, включають переважно чорні та кольорові 
метали, дерев'яні палети, пластик і картон. Вони сортуються EPC-підрядником і збираються 
місцевим постачальником послуг з утилізації відходів відповідно до договірної угоди.  

3.2.3 Як може вплив проекту поєднатись із впливом від інших проектів? 

В районі проекту немає інших запропонованих проектів, тому в даний час не передбачається 
суттєвих сукупних впливів. 

3.3 Підсумок 
Внаслідок проекту Калинівської СЕС не передбачається суттєвих негативних впливів на 
навколишнє середовище або населення. Очікується, що будь-які негативні впливи будуть 
незначними, тимчасовими за характером, та їх можна буде уникнути або звести до мінімуму за 
допомогою заходів з пом'якшення, які визначені в плані екологічного та соціального 
менеджменту, що доповнюється і впроваджується Спонсором та EPC-підрядником на протязі 
усього життєвого циклу проекту. 
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