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(автоматично генерується програмними 
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суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛЯРІС-ЕНЕРДЖІ»,  код 

згідно з ЄДРПОУ 38330330 
(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) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

89300, Закарпатська область, м. Свалява, вул. Алексія, буд. 10, +38(095) 533 84 82 

контактна особа Ліврінц Антон Антонович   

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
*
. 

Будівництво та експлуатація кабельної лінії електропередачі 110 кіловольт ( далі - КЛ 

110 кВ), що забезпечує передачу генерованої електроенергії сонячної електростанції ( далі - 

СЕС) потужністю 30 МВт до ПС «Шаланки» ПАТ «Закарпаттяобленерго». 

Планована діяльність, її характеристика. 

Технічна альтернатива 1. 

не розглядалась 

Технічна альтернатива 2. 

не розглядалась 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

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



Провадження планової діяльності буде проводитися,  в межах  Шаланківської сільської 

ради, Виноградівського району,  Закарпатської області.  

Кадастровий номер земельної ділянки де планується розміщення СЕС 

2121286800:09:001:0011, дана земельна ділянка перебуває в оренді, цільове призначення: 

14.01 «Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій», загальна площа земельної 

ділянки 59,129 га. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1, 2 

не розглядалась 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Будівництво та експлуатація проектованого об’єкту має позитивний соціально-

економічний вплив, а саме: 

- додаткове генерування екологічно чистої електроенергії з відновлювального джерела; 

- постійне працевлаштування до 20 осіб; 

- тимчасове працевлаштування на період будівництва до 100 осіб; 

-  сплата земельного податку, податку на прибуток та інших платежів і зборів до 

територіальної громади. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Будівництво та експлуатація кабельної лінії 110 кВ довжиною близько 1800 м, що 

забезпечує передачу генерованої електроенергії СЕС 30 МВт  до ПС «Шаланки» 110/35/10 

кВ ПАТ «Закарпаттяобленерго». 

Площа земельної ділянки під СЕС - 59,129 га. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Екологічні обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства 

України у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

 Санітарно – епідеміологічне обмеження встановлюється за нормативами гранично – 

допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та 

шумового впливу.  

Обмеження впливу на тваринний та рослинний світ є: законодавчі вимоги щодо 

збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість 

погіршення середовищ існування та умов розмноження представників фауни; запобігання 

небажаним змінам природних рослинних угрупувань та негативному впливу на них 

господарської діяльності.  

Основні обмеження щодо недопущення впливу на здоров’я людей та умови їх 

проживання, вплив на зони відпочинку і використання земель.  

Інші обмеження щодо планованої діяльності встановлюються містобудівними умовами 

і обмеженнями забудови земельної ділянки, технічними умовами на інженерне забезпечення 

об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки, підключенню СЕС до 

електричних мереж, енергозбереження та ін. 

щодо технічної альтернативи 1, 2 

не розглядалась 

щодо територіальної альтернативи 1, 2 

не розглядалась 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

Еколого-інженерна підготовка території включає планування майданчику відкритого 

зберігання комплектуючих СЕС, під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва. При 

розробці проекту всі заходи з інженерної підготовки та захисту проектованої території від 



несприятливих природних (зсуви, ерозія схилів, тощо) будуть розроблятися з урахуванням 

результатів інженерно-геологічного вишукування. Топографо-геодезичні, інженерно-

геологічні, гідрологічні, екологічні, та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 

обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації 

будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії 

просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні 

та компенсаційні заходи. 

щодо технічної альтернативи 1, 2 

не розглядалась 

щодо територіальної альтернативи 1, 2 

не розглядалась 

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

Можливі впливи планованої діяльності з будівництва та експлуатації кабельної лінії 

електропередачі 110 кіловольт ( далі - КЛ 110 кВ), що забезпечує передачу генерованої 

електроенергії сонячною електростанцією на стадії будівництва:   

- на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин від роботи механізмів 

(будівельної техніки) під час виконання будівельних робіт ;  

- на мікроклімат – відсутній; 

- на водне середовище – відсутній;  

- на техногенне середовище – незначне змінення зовнішнього вигляду покриттів в 

результаті виконання будівельних робіт та роботи механізмів;   

- на соціальне середовище – незначні викиди забруднюючих речовин , шумовий вплив 

від роботи механізмів під час виконання будівельних робіт;   

- на рослинний та тваринний світ – незначні викиди забруднюючих речовин, шумовий 

вплив від роботи механізмів під час виконання будівельних робіт;   

- на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та 

паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. Розміщення відходів 

планується на звалищі ТПВ.  

Можливі впливи планованої діяльності з будівництва та експлуатації кабельної лінії 

електропередачі 110 кіловольт ( далі - КЛ 110 кВ), що забезпечує передачу генерованої 

електроенергії сонячною електростанцією на стадії експлуатації:   

- на повітряне середовище – відсутній;   

- на мікроклімат – відсутній;   

- на водне середовище – відсутній;   

- на техногенне середовище – відсутній;   

- на соціальне середовище – підвищення стабільності постачання електроенергії;   

- на рослинний та тваринний світ – мінімальний вплив в межах допустимих значень, 

прямі загрози, які б могли завдати негативного впливу мінімальні або відсутні;   

- на ґрунт – мінімальний або відсутній. 

щодо технічної альтернативи 1, 2  

не розглядалась 

щодо територіальної альтернативи 1, 2 

не розглядалась 

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”) 

Планова діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у 

відповідності до пункту 3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII 

від 23 травня 2017 р. 

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) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля - відсутні.  

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Відповідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” 

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 в Закарпатській 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 Закарпатської обласної державної адміністрації. 

Адреса: 88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4 Тел./факс (0312) 61-67-01 E-mail: 

central@ecozakarpat.gov.ua Контактна особа: Урись Ігор Омельянович 

 


