
Технічне завдання 

на надання послуг з фахової оцінки Звіту з оцінки впливу на довкілля проекту 

“Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів  №3-6(м. 

Южноукраїнськ, Миколаївської області) з підвищенням рівня Олександрівського 

водосховища на р. Південний Буг з позначки 16,0м до 16,09м. 

1. Загальна інформація 

1.1 Інформація про замовника 

Центр екологічних ініціатив “Екодія ” – членська громадська організація, яка об’єднує 

експертів та волонтерів з метою боротьби із глобальною зміною клімату, екологізації 

енергетики, транспорту та сільського господарства, а також підтримує місцеві громади й 

активістів у прагненні захисту своїх прав на чисте довкілля. 

Поштова адреса: а/с 32, м. Київ, 01133 

Телефон: +38 044 357-78-41 

01133, Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Е  

Виконавчий директор: Гозак Наталія Олександрівна 

1.2 Мета роботи і короткий опис 

Метою роботи є виконати фахову оцінку Звіту з оцінки впливу на довкілля проекту 

“Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів №3-6(м. 

Южноукраїнськ, Миколаївської області) з підвищенням рівня Олександрівського 

водосховища на р. Південний Буг з позначки 16,0м до 16,09м.”(далі - Звіт), який був 

опублікований до громадського обговорення 01.02.2023 на сайті Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-9672. 

Проект реалізується за фінансової підтримки Міжнародної кліматичної ініціатива (IKI), в 

рамках проєкту “Посилення громадянського суспільства в реалізації національної кліматичної 

політики”. .  

Напрацьовані аналіз та зауваження будуть використані для подання до відповідних органів, 

що приймають рішення щодо планованої діяльності та у створенні інформаційних матеріалів 

для публічної комунікації. 

1.3 Основні завдання 

1.3.1 Зібрати документацію звіту з ОВД (в т.ч. отримати її у офіційному порядку від 

відповідних державних органів) 

1.3.2 Зібрати дані стосовно поточного стану довкілля та обмеження природоохоронного 

законодавства на території планованої діяльності та встановити чи відображені вони у Звіті.  

1.3.3 Вивчити чи оцінка впливу на довкілля була виконана у повному обсязі. 

1.3.4 Проаналізувати висновки щодо впливу на довкілля та запропоновані розробниками 

рекомендації, наведені у Звіті.  

1.3.5 Підготувати аналітичну записку за результатами оцінки Звіту. 

 

1.4 Очікувані результати і продукти (карти, кількість інфографіки, дослідження, тощо) 

• Аналітична записка з оцінкою Звіту 

1.5 Вихідна інформація 

http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-9672


На підставі статті 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 № 263 «Деякі питання забезпечення 

функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, 

публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» та Положення про Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 червня 2020 № 614 щодо ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу 

на довкілля, з метою недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією, що 

міститься в автоматизованій інформаційній системі «Єдиний реєстр з оцінки впливу на 

довкілля» наказами Міндовкілля від 22.03.2022 № 159, від 15.06.2022 № 225 частково 

обмежено доступ до Реєстру для зовнішнього використання. Уся документація, що вноситься 

суб’єктом господарювання до Єдиного реєстру, може надаватися для ознайомлення в кожному 

випадку окремо за запитом із фіксацією даних осіб, які запитують вказану інформацію. 

Для ознайомлення з документацією, надання зауважень та пропозицій виконавцю необхідно 

самостійно звернутися на адресу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, Департамент 

екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, відділу оцінки впливу на довкілля. 

Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. 

2. Інформація для виконавців технічного завдання 

2.1 Вимоги до виконання 

• Знання законодавства України у сфері охорони довкілля та відповідних міжнародних 

угод, стороною яких є Україна 

• Наявність відповідного досвіду аналізу та подання зауважень до аналогічних звітів 

ОВД 

• Досвід написання аналітичних документів 

• Наявність штату або можливість залучення відповідних експертів у сфері оцінки 

впливу на довкілля 

• Наявність доступу до баз даних біорізноманіття 

2.2. Завдання виконавця 

1.3.1 Зібрати документацію звіту з ОВД (в т.ч. отримати її у офіційному порядку від 

відповідних державних органів) 

1.3.2 Зібрати дані стосовно поточного стану довкілля та обмеження природоохоронного 

законодавства на території планованої діяльності та встановити чи відображені вони у Звіті.  

1.3.3 Вивчити чи оцінка впливу на довкілля була виконана у повному обсязі. 

1.3.4 Проаналізувати висновки щодо впливу на довкілля та запропоновані розробниками 

рекомендації, наведені у Звіті.  

1.3.5 Підготувати аналітичну записку за результатами оцінки Звіту. 

2.2 Терміни виконання робіт 

Замовник і підрядник приймають наступний план-графік робіт 

Найменування робіт Термін виконання 

Надання чернеток на коментування 28.02.2023 

Фіналізація документів 03.03.2023 

 

2.3 Очікувані результати: 



• Аналітична записка стосовно відповідності даних та висновків, наведених у Звіті 

 


