
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання)

___________________ 20195303754___________________
(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 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає у новому будівництві заводу по переробці побутових 
відходів на орендованій земельній ділянці.

Будівництво заводу забезпечує стабільне управління відходами без утворення звалищ і 
полігонів, економічну самостійність заводів, поводження з відходами без забруднення 
навколишнього середовища, використання існуючої логістики для збору і транспортування, 
компактність заводу і невелику територію для його розміщення, створює нові робочі місця, 
поліпшує екологічну ситуацію в м. Житомир.

Передбачається закрита напівавтоматична система управління відходами, що 
передбачає установку для переробки змішаних і попередньо відсортованих побутових 
відходів, технологію для виробництва, подрібнення і пакетування ЯОБ-палива, установку для 
переробки біорозкладних відходів і виробництва еко-компосту, майданчики для повторної 
переробки домашніх і будівельних відходів, з установкою на даху сонячних електростанцій.

Планованою діяльністю передбачається виробництво компосту високої якості аеробним 
процесом.

В межах земельної ділянки проектом передбачається будівництво:
- цеху для обробки змішаних комунальних відходів продуктивністю 20 т/год;
- цеху для виготовлення, обробки та упаковки компосту;
- сонячної електростанції встановленою потужністю 2x175 кВт;
- установки для мийки шасі сміттєвозів;
- вагового пункту;
- рециркуляційних боксів;
- басейну для технологічної води;
- адміністративно-побутового блоку контейнерного типу.

(загальні технічні характеристики, утому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «МС Соціальний проект»
Код згідно ЄДРПОУ 37046517
Місцезнаходження юридичної особи: 10029, м. Житомир, вул. С.Бандери, 7, оф. 215



Контактний номер телефону: (095) 835-80-80
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, 

ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, 
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний

номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, телефон: (044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля Мінприроди України.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон 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

- Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно- 
будівельною інспекцією України

(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 обгрунтування. 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

20.08.2019 року о 12:00 годині, у примішені КЗ «Палац культури» за адресою: 10001, 
Житомирська область, м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 12/5__________________________________

(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

Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 
тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на
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довкілля Мінприроди України
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 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

Міністерство екологіїта природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на 

довкілля Мінприроди України
(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.

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 зі змістом звіту ОВД можливе щоденно в робочий час, крім вихідних у 
період з 19.07.2019 р.

10002, Житомирська область, м. Житомир, вул. Гагаріна, 18.
КП «Інспекція з благоустрою міста Житомир» Житомирської міської ради
Контактна особа: Степаницька Тетяна Василівна, тел. (0412) 43-84-67.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)
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