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для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ГОЛЬФСТРІМ ЛТД”, код ЄДРПОУ 14179215 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, буд. 4, кВ. 55.  

контактний номер телефону : 067-464-95-54, e-mail: mihajlosarancuk@gmail.com 
директор Саранчук Михайло Григорович   

(місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 
 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 

      Планована діяльність, її характеристика. 
      Планована діяльність полягає у реконструкції гідроелектростанції (ГЕС) потужністю 190 кВт в 

руслі річки Ушиця в с. Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької області. Генерація 

електроенергії здійснюватиметься за рахунок місцевого відновлюваного джерела енергії – води, 

орієнтовний термін експлуатації ГЕС – 50 років. 
 

Технічна альтернатива 1:   

Розглядається альтернатива влаштування ГЕС, з використанням гідроагрегату сифонного типу. 
 

Технічна альтернатива 2:   

Нульова (відмова від реконструкції гідроелектростанції).  Відмова від реалізації планової 

діяльності призведе до відмови від реконструкції гідроелектростанції і як наслідок, генерації 

електроенергії за рахунок місцевого відновлюваного джерела енергії – води. Технічна 

альтернатива 1 є загальноприйнятою і використовується на усіх аналогічних об’єктах в 

даному регіоні. 
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності:  
Територіальна альтернатива 1:  

        Ділянка русла річки Ушиця в межах с. Миньківці на території Дунаєвецької міської 

об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького району. Загальна площа - 0,25 га, на місці 

залишків будівель та споруд гідроелектростанції, яка була збудована в 1953 році.  

         Дана альтернатива є найбільш ефективною як з економічної,  технологічної, так і екологічної 

точок зору для забезпечення планової діяльності при незначному негативному впливі на 

навколишнє природне середовище, а також безпечною з точки зору розташування житлової 

забудови. 
 



 

Територіальна альтернатива 2:  

        Не розглядалася. Розгляд місця провадження планової діяльності за територіальними 

альтернативами  є недоцільним. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
 

         В соціальному плані реалізація проектних рішень має позитивне значення, оскільки метою 

реконструкції запланованої гідроелектростанції є вироблення електроенергії для надійного 

енергозабезпечення с. Миньківці та зменшення залежності від зовнішніх джерел енергії.  

        Реалізація проектних рішень з виробництва електроенергії за рахунок води (будівництво та 

експлуатація ГЕС) дозволить покращити стан навколишнього природного середовища за рахунок 

скорочення викидів парникових газів у атмосферу, забезпечити екологічно чистою 

електроенергією, створити нові робочі місця і інвестувати в місцеву економіку. Крім того, 

створюються нові та будуть збережені існуючі робочі місця, забезпечується зайнятість місцевого 

населення, покращуються умови, в т. ч. і матеріальні,  життєдіяльності мешканців і працюючих, 

намічаються додаткові грошові надходження до бюджетів всіх рівнів.  

         Як результат цього буде збільшено обсяги виробництва електроенергії в регіоні та за 

рахунок здорової конкуренції сприятиме зниженню її вартості на ринку. 

 

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

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

   
Виходячи із гідрологічної інформації, а саме із середньомісячної  витрати води по р. Ушиця 

за період з 1987-2017 р.р.  в рамках реалізації Проекту передбачається встановлення трьох турбін: 

ГТ-36 (потужність при витраті води 1,98 м
3
/сек. буде становити 18-20 кВт), ГТ-90 (потужність при 

витраті води 4,22 м
3
/сек. -  85-90 кВт) та ГТ-50 (потужність при витраті води 1,98 м

3
/сек. буде 

становити 42-45 кВт). Встановлена потужність  гідроелектростанції – 145-155 кВт. Щорічна 

генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 0,7-0, 8 млн. кВт.  

       Проектом передбачається будівництво будівлі ГЕС. Для обслуговування будівлі та 

гідроагрегатів буде влаштовано пристанційний майданчик.  

        Напір для роботи ГЕС створюється за рахунок природного та частково штучного перепаду 

поверхні рельєфу. 

 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1:  

        Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства 

України,  з дотриманням екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й 

територіальних обмеження згідно діючих нормативних документів, в т.ч. ДСП-173, дотримання 

нормативів ГДВ та ГДК.  

        Санітарно-захисні зони для лінії електропередачі встановлюються згідно Державним 

санітарним нормам і правилам захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. 

         Планова діяльність не повинна спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення. 

щодо технічної альтернативи 2:  

         Не розглядається. 

щодо територіальної альтернативи 1:  

- дотримання містобудівних умов та обмежень; 

- дотримання розмірів санітарно-захисної зони; 

щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається. 
 

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

щодо технічної альтернативи 1:  
        Інженерна підготовка території включає планування пристанційного майданчика, 
реконструкцію будівлі ГЕС (підводна частина),  будівництво надводної частини будівлі ГЕС, 
влаштування опор лінії електропередачі, влаштування майданчика для КТП, монтаж КТП, 
влаштування під’їзних доріг і  шляхів до об’єкту будівництва.  
 



 
        Еколого-інженерна підготовка і захист  території передбачає влаштування 
дренажної системи для відводу ґрунтових вод з прилеглої території та пристанційного 
майданчика, для запобігання його підтоплення. Для запобігання підтоплення території 
гідротехнічні споруди передбачається будувати та відновлювати з умовою проходження   
паводків  3% забезпеченості (Р=3%).  
         Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, вишукування 
виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства.   
          Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне
 використання  ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, 
активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та 
компенсаційні заходи. 
щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.  

щодо територіальної альтернативи 1: -  

щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.  

 

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

 

щодо технічної альтернативи 1: Джерелами впливу на атмосферне повітря будуть - техніка та 

механізми при реконструкції та будівництва гідроелектростанції. Джерелами  утворення відходів є 

експлуатаційна діяльність розробки родовища та життєдіяльність працюючого персоналу. 

Види можливого впливу на довкілля: 

     на клімат і мікроклімат: вплив відсутній. 
     на геологічне середовище:  потенційний вплив планової діяльності не передбачає порушення 

земної поверхні, передбачається часткова зміна ландшафту в процесі реконструкції та 

будівництва гідроелектростанції, цей вплив оцінюється як незначний.    

     на атмосферне повітря: викиди пилу в результаті реконструкції та будівництва 

гідроелектростанції, а також продуктів спалювання пального при  роботі будівельних машин, 

механізмів та автотранспорту. Крім цього, при роботі двигунів машин, механізмів та 

автотранспорту на навколишнє середовище буде відбуватися шумовий вплив. Очікуються викиди 

забруднюючих речовин від зварювальних та фарбувальних робіт. Концентрації шкідливих речовин 

в повітрі  не  перевищують  нормативів ГДК. Під час експлуатації негативний вплив на повітряне 

середовище відсутній. У випадку аварійних ситуацій забруднення буде незначним та носитиме 

локальний характер з не перевищенням рівня ГДК. Шум від гідросилового обладнання не 

виходитиме за межі будівлі ГЕС. 

      на водні ресурси: Реконструкція та експлуатація ГЕС не передбачає зміни гідрологічного 

режиму та негативного впливу на річку Ушиця. При реконструкції ГЕС можна  виділити  ряд  

позитивних факторів впливу об’єкта планової діяльності на водне середовище: збільшення 

надійності протипаводкового захисту населених пунктів тощо; покращення гідрологічного 

режиму ріки; збільшення рибних запасів річки Ушиця (за рахунок зариблення). Попередження 

ерозійних процесів в руслі ріки. 
      на ґрунти:  після закінчення виконання будівельних робіт передбачається благоустрій 

території з відновленням рослинного покриву, надлишковий родючий ґрунт 

використовуватиметься для озеленення території..  

      рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив внаслідок вилучення земель, 

підвищеного шуму при роботі по розробці родовища (фактори тривоги тварин). Зона розробки 

родовища не відноситься до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, 

природо-заповідного фонду, а також до інших особливо цінних земель. 

        Прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного  покриву в процесі 

виконання будівельних робіт та експлуатації ГЕС, мінімальні або відсутні. Будуть передбачені 

дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву 

при будівництва  ГЕС. 

        Території ПЗФ у межах площадки ГЕС та буферних зон відсутні. Проект не зачіпає землі 

природних заповідників, національних парків або інших об’єктів ПЗФ. 
      соціальне середовище - Реконструкція та експлуатація запропонованої ГЕС буде надавати 

позитивний вплив на місцеву економіку через зайнятість місцевого населення під час будівництва, 

а також в більш довгостроковій перспективі - у вигляді  орендної плати за земельні ділянки і 



податкових надходжень до місцевого бюджету, плати за послуги місцевих комунальних служб, і 

зайнятості технічного обслуговуючого персоналу. 

       Проект реконструкції ГЕС передбачає залучення значних інвестицій в економіку Дунаєвецької 

міської об’єднаної територіальної громади. Переселення населення не очікується, примусова 

праця не використовуватиметься.  

        Реалізація проекту є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки 

України в цілому. 

      техногенне середовище - середовище залишається сталим. 

      культурна спадщина -  вплив відсутній. Об’єктів культурної спадщини на території 

будівельних робіт та прилеглій території не виявлено. 
щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.  

щодо територіальної альтернативи 1: Не розглядається.  

щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.  

 

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”) 

Друга категорія: пункт 4, частина 3, стаття 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. 

 
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) 

         Транскордонний вплив відсутній. 

 

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

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

        Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності зі ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля” № 2059-VШ від 23 травня 2017 року. 

 

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   
Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій 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 

Департаменту природних ресурсів та екології 

Хмельницької облдержадміністрації на адресу: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70 

Тел. (0382) 65-70-55, факс: (0382) 65-69-59,  e-mail: eko.khm.adm@ukr.net 

Контактна особа:   Шибецька Валентина Олександрівна 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону) 


