
Екологічний моніторинг по 
актуальним міжнародним методикам, 

процедура ОВД та ESIA. 
Генпроектування та генпідряд







Основні досягнення MCL у сфері вітроенергетики

Регіональні проекти

10 спроектованих ВЕС 

потужністю від 25 до 187 МВТ

24 звіти ОВД для ВЕС

17 позитивних висновків ОВД для ВЕС

29 експедицій для досліджень фауни та 
флори територій майбутніх ВЕС

Регламентування санітарно-захисної зони 30
ВЕУ

Міжнародні проекти
3 моніторинга довкілля для 5 ВЕС відповідно до 
міжнародних норм для процедури ESIA, фінансування 
EBRD

4 cоціальних дослідження на території 17
населених пунктів  відповідно до міжнародних норм 
для процедури ESIA, фінансування EBRD

3 процедури ESIA для ВЕС з метою отримання
фінансування МФК 



Процедура ESIA для ВЕС, 
як професійний інструмент виявлення ризиків та 

ключовий етап отримання інвестицій
Група компаній MCL спільно з аудиторами Wood, біологами Turnestone ecology,

соціологами ESAS провела моніторинг фауни та соціальні дослідження у рамках
підготовки звіту ESIA для компанії NOTUS ENERGY.



ESIA та ОВД для ВЕС та ЛЕП. 
Збільшення інвестиційної привабливості.

- Обов’язкові дослідження міграції птахів та кажанів, вивчення наявних біотопів,
аналіз та моніторинг довкілля, які проводяться за стандартною методологією.

- Соціальні дослідження, зустрічі та консультації з громадськістю, врахування
інтересів та питань громади, для зменшення тиску на девелопера та проект є
обов’язковими для процедури ESIA.

- Вплив на ландшафт, ефект мерехтіння тіней та інші обов’язкові дослідження.

- Врахування результатів та висновків в проектних матеріалах.

- Дозвільна документація з прийнятними та реальними умовами.



МАТЕРІАЛЬНА ТА НАУКОВА БАЗА



Матеріальна та наукова база
Науковці: 13 біологів-орнітологів, 2 хіроптерологи, 2 ботаніки,
герпетологи, ентомологи, 3 кваліфікованих консультанта з
організації та проведення досліджень.



Матеріальна та наукова база



Автопарк
• Skoda Yeti

• Mitsubishi Pajero (Pinin)

• ВАЗ 2121 Ніва (Жовтенька)



Сучасне обладнання
• 2 трансектних мікрофона Wildlife Acoustics Touch PRO 2



Сучасне обладнання

• 16 стаціонарних детекторів Wildlife Acoustics SM4BAT



Програмний комплекс Kaleidoscope



Міжнародні методики досліджень



Уникнення ризиків для проекту та довкілля, 
мінімізація можливих рекламацій під час експлуатації

Застосування перевірених міжнародних практик

Професійний супровід



“Комплексний підхід та замкнутий цикл.
Від ідеї до прибутку.” 

– Микола Герасименко. MCL



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


