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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 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Нове будівництво і експлуатація міні ГЕС (МГЕС-1) в смт. Великий Бичків
Рахівського району Закарпатської області на річці Шопурка загальною встановленою
потужністю до 999 кВт.
В рамках реалізації Проекту передбачається встановлення одного гідроагрегата типу
Каплан з сифонною відсмоктуючою трубою. Встановлена потужність міні гідроелектростанції
– 999 кВт. Робочий натиск ГЕС становитиме 8,5м брутто, робоча витрата - 15,5 м3/с. Щорічна
генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 4 000 000 кВт.
Будівництво проекту відбуватиметься в смт. Великий Бичків Рахівського району
Закарпатської області.
Дана МГЕС-1 складатиметься з: підпірної споруди, відкритого водонапірного лотка,
закритого трубопроводу, будівлі міні - ГЕС, водовідвідного каналу .
Водозабірна частина МГЕС-1 планується полікомпонентною.
Завдяки використанню відновлюваної енергії води, даний проект матиме екологічні
переваги над проектами, які використовують викопне (газ, вугілля) або ядерне паливо. Даний
проект сприятиме скороченню викидів парникових газів. Проект забезпечить створення нових
робочих місць, та сприятиме підвищенню енергетичної безпеки в регіоні.
Ризики для об’єктів культурної, історичної спадщини, соціального середовища в цілому –
відсутні. Транскордонні ризики планованої діяльності відсутні. Кумулятивний вплив не
очікується. Вплив на клімат планована діяльність не спричиняє у зв’язку з відносно незначним
своїм масштабом. Негативні впливи на довкілля мають характер дуже обмежений у просторі і
часі та не спричиняють наслідків на населення і природне середовище, які вимагають
додаткового втручання чи реагування з метою їх пом’якшення чи усунення; - позитивні
наслідки планованої діяльності очевидні, оскільки вона спрямована не тільки на виробництво
електроенергіі, вона захищає прилеглий населений пункт від шкідливої дії паводків, сприяє
відновлення пошкоджених берегів і берегоукріпних споруд, розвитку рибного господарства.
Планова діяльність здійснюватиметься згідно до положень «Національного плану дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року», затверджений розпорядженням КМУ від 1
жовтня 2014р. № 902-р та «Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року»,
схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 552-р, що
сприятиме збільшенню частки виробленої електроенергії із відновлювальних джерел енергії у
загальному енергетичному балансі України.
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ ГІР ПЛЮС», код
ЕДРПОУ 41302277, юридична адреса: 90615, Закарпатська обл., Рахівський район, селище
міського типу Великий Бичків, вул. Крушник, будинок 1, контактний номер телефону
– +380677780351, директор – Василенко Ірина Анатоліївна.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природніх ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації, адреса: пл. Народна, 4; м.Ужгород, Закарпатська область, тел. 61-67-01; webсайт ekozakarpat.gov.ua; e-mail: central@ekozakarpat.gov.ua. Уповноважена особа – Бахарєв
Юрій Юрійович (тел. 61-67-01).
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 Дозвіл на виконання будівельних робіт.
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 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 відбудуться – 4 грудня 2018 року о 10 годині, за адресою: 90615,
Закарпатська область, Рахівський район, смт. Великий Бичків, вул. Грушевського, 108,
приміщення селищної ради.
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 природніх ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації, адреса: пл. Народна, 4; м.Ужгород, Закарпатська область, тел. 61-67-01; webсайт ekozakarpat.gov.ua; e-mail: central@ekozakarpat.gov.ua.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природніх ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації, адреса: пл. Народна, 4; м.Ужгород, Закарпатська область, тел. 61-67-01; webсайт ekozakarpat.gov.ua; e-mail: central@ekozakarpat.gov.ua.
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 138 аркушах;
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
Ознайомлення з матеріалами можливо щоденно з 19.11.2018 р. за адресою: Закарпатська
область, Рахівський район, смт. Великий Бичків, вул. Грушевського, 108, приміщення
селищної ради, каб. землевпорядника (крім вихідних). Контактна особа: Максимюк Іван
Михайлович, тел. +38(067) 312 35 01.

