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(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)
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.

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті І цього оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
«Будівництво міні гідроелектростанції дериваційного типу на річці
Шопурка в смт. Великий Бичків, Рахівського району Закарпатської області»
Заплановане нове будівництво міні гідроелектростанції дериваційного типу на
річці Шопурка в смт. Великий Бичків, Рахівського району Закарпатської області (далі
міні ГЕС). Мета планованої діяльності – вироблення електроенергії із
відновлювального джерела енергії (води) і передача та збут виробленої електроенергії
до загальної мережі на підставах визначених НКРЕКП.
Строк служби основного технологічного обладнання та основних споруд міні ГЕС
складає не менше 50 років.
В ході планової діяльності передбачається будівництво водозабору в складі
підпірної споруди із двома клапанними затворами автоматичної дії, дериваційного
каналу, будівлі ГЕС, відвідного каналу. А також передбачено влаштування габіонних
конструкцій і кріплення негабаритним каменем берегів на підході до міні ГЕС та після
відвідного каналу, для захисту їх від водної ерозії.
Встановлена потужність міні ГЕС складає 850 кВт.Максимальна робоча витрата
води 14,8 куб.м/сек, мінімальна робоча витрата води 2,8 куб.м/с. Проектний напір
(брутто) води на міні ГЕС складе 7,0 м.
Підпірна споруда в руслі р.Шопурка, висотою до 3 метрів розрахована на
безперешкодний пропуск паводку максимальної витрати 1% (Qp1%) забезпеченості, яка
складає 435 м³/с. Вихід води на заплаву- не передбачається.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання
ТзОВ «Енергія Гір плюс», код ЄДРПОУ 41302277, юридична адреса: вул. Крушник, 1;
смт. Великий Бичків, Рахівський район, Закарпатська область, 90615. Директор –
Василенко
Ірина
Анатоліївна,
тел.
(+38067)7780351;
е-mail:
vasilenkoirina396@gmail.com.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 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), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 88008, Закарпатська область, м. Ужгород, площа
Народна, 4; Тел./факс: (0312) 61-67-01, електронна пошта: central@ecozakarpat.gov.ua.
Контактна особа: Урись Ігор Омелянович
/

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган,який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження
такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що
видається Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що
передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів), з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із
внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону
України Ж733-ІХ від 18.06.2020 р., яким внесено зміни до Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», зокрема частина 2 статті 17 передбачає, що тимчасово, на період дії та в
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення
планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у
тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у оголошенні про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське
обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не
проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані
громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що
не відбулися, і повторно не проводяться.
Враховуюче зазначене, зауваження і пропозиції (у тому числі в електронному вигляді)
необхідно направляти на електронну пошту: central@ecozakarpat.gov.ua.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, Тел./факс: (0312) 6167-01. Електронна пошта: central@ecozakarpat.gov.ua. Контактна особа: Урись Ігор
Омелянович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент
екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної
/
адміністрації. Поштова адреса: 88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, Тел./факс: (0312) 6167-01. Електронна пошта: central@ecozakarpat.gov.ua. Контактна особа: Урись Ігор
Омелянович
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 583 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
Єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля та Великобичківська ТГ. Юридична адреса:
90615, Закарпатська обл., Рахівський район, смт.В.Бичків, вул. Грушевського, 108.
Контактний номер телефону: +38(03132)33238. Контактна особа: Максим’юк Іван
Михайлович, ном.тел. +380673121515. Ознайомлення зі звітом з 01.06.2021 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

