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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
Будівництво та експлуатація Каховської ГЕС-2 загальною встановленою потужністю
250 МВт з метою збільшення виробництва відновлюваної енергії в піковій зоні
навантаження за рахунок оптимізації корисного стоку р. Дніпро через Каховський
гідровузол, а також для участі в автоматичному регулюванні частоти та потужності в
ОЕС з метою покращення якості електроенергії та надійності енергосистеми.
Будівництво вестиметься в тілі існуючої правобережної земляної греблі Каховського
гідровузла в адміністративних межах Козацької селищної та Веселівської сільської рад
Бериславського району Херсонської області. Площа земельної ділянки під будівництво
Каховської ГЕС-2 – 38,85 га.
Робота Каховського гідровузла після введення в експлуатацію Каховської ГЕС-2
не передбачає змін рівневого режиму Каховського водосховища.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

тел./tel.: +38 04596 58 450
факс/fax: +38 04596 22 007
E-mail: office@uhe.gov.ua
https://uhe.gov.ua

2. Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго», код згідно з ЄДРПОУ 20588716,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, тел. +38 (04596) 58622
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),

11____________________________________________________________________________________________
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 Херсонської ОДА, 73026, м. Херсон,
провулок Козацький, 10, контактна особа – Шевченко Наталія Ігорівна, т. (0552) 263195
(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 впровадження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт, який видається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду – Державною архітектурно-будівельною інспекцією.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

пп.7, п. 1, Ст.7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
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 35 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) відбудуться
18.12.2019 року о 10-00 в приміщенні Будинку культури с. Веселе за адресою:
Херсонська область, Бериславський район, с. Веселе, вул. Наддніпрянська, 8.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
18.12.2019 року о 15-00 в приміщенні Новокаховської міської ради за адресою:
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 23, велика зала для нарад.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (треті) відбудуться
19.12.2019 року о 9-00 в приміщенні Будинку культури смт. Козацьке за адресою:
Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, вул. Шевченка, 9.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (четверті) відбудуться
19.12.2019 року о 15-00 в приміщенні Прес-центру Департаменту екології
та природних ресурсів Херсонської ОДА за адресою:
Херсонська область, м. Херсон, пров. Козацький, 10, 2-й поверх.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

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 Херсонської ОДА, 73026, м. Херсон,
пров. Козацький, 10, контактна особа – Шевченко Наталія Ігорівна, т. (0552) 263195
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

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 Херсонської ОДА, 73026, м. Херсон,
пров. Козацький, 10, контактна особа – Шевченко Наталія Ігорівна, т. (0552) 263195
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

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 448 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

В приміщенні Новокаховської міської ради за адресою: Херсонська обл.,
м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 23,
з 22.11.2019 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

контактна особа – Акуленко Василь Степанович, тел. (05549) 44883
може ознайомитися з документами, контактна особа)

В приміщенні Веселівської сільської ради за адресою: 74344, Херсонська обл.,
Бериславський район, с. Веселе, вул. Свиридова, д. 1, бібліотека, 3-й поверх,
з 22.11.2019 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

контактна особа – Табачна Анжела Вікторовна, тел. (05546) 52192; (05546) 52156
може ознайомитися з документами, контактна особа)

В приміщенні Козацької селищної ради за адресою: 74343, Херсонська обл.,
Бериславський район, смт. Козацьке, вул. Шевченка, 18, каб. 8,
з 22.11.2019 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

контактна особа – Полосіна Оксана Анатоліївна, тел. (05546) 53504
може ознайомитися з документами, контактна особа)

В приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської ОДА
за адресою: 73026, Херсонська обл., м. Херсон, пров. Козацький, 10,
з 22.11.2019 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

контактна особа – Шевченко Наталія Ігорівна, т. (0552) 263195
може ознайомитися з документами, контактна особа)

