
Додаток 3  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля 
_____________________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання) 

_____________20192252928_________________ 
(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 
Передбачається реконструкція каналізаційної очисної станції (ОСК-2), 

включаючи заміну механічного та електричного обладнання і каналізаційних труб за 
адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 1. Планована діяльність підприємства 
передбачає екологічно безпечну очистку та утилізацію стічних вод, що утворюються в 
м. Житомир.  

Потужність очисних споруд після реконструкції – 64 800 м3/добу. Пропускна 
здатність потоків 2700 м3/год.  

Запропонована послідовність технологічного процесу для очищення води та 
обробки осадів:   

1. Попередня та первинна очистка стічних вод.   
2.  Біологічне видалення азоту та фосфору з використанням  денітрифікації та 

нітрифікації.  
3.  Вторинні відстійники.   
4.  Дезинфекція очищених стічних вод з використанням гіпохлориту натрію.  
5.  Гравітаційне та механічне згущування осадів.   
6.  Механічне зневоднення осадів   
Потреба в земельних ресурсах – додаткового відведення не вимагається, 

реконструкція відбувається на території діючих ОСК-2. Загальна площа земельної 
ділянки - 45,7832 га. 

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

 
2. Суб’єкт господарювання  

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ 03344065. Юридична адреса: 10005,  
м. Житомир, Богунський р-н, вул. Чуднівська, 120; контактний номер телефону –  095-
286-20-68, 050-317-62-11 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 
- підприємця, ідентифікаційний кодабо 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),місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА, за адресою: 

10014 м. Житомир, вул. Театральна, 17/20; тел 22-08-24, е-mail:  
pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна особа – Семенюк М.М.  

(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  
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України  та інші дозвільні документи, які видаються органами 
державної влади та місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного 
законодавства 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 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  
14.08.2019 р. об 11.00, в приміщенні актового залу (4-й поверх) КП 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ», за адресою: 10005, м. Житомир, Богунський р-н, вул. 
Чуднівська, 120 

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 
 

Громадські слухання (другі) відбудуться _________________________________________ 
 (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 

Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА, за адресою: 
10014 м. Житомир, вул. Театральна, 17/20; тел 22-08-24, е-mail:  
pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна особа – Семенюк М.М.  

 (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 
Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА, за адресою: 

10014 м. Житомир, вул. Театральна, 17/20; тел 22-08-24, е-mail:  



pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна особа – Семенюк М.М.  
 (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 на 519 аркушах. 
 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, 

що стосується 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 

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ», за адресою: 10005, м. Житомир, Богунський р-н, 
вул. Чуднівська, 120 тел. +38-050-317-62-11,  контактна особа  Гаврилов Олександр 
Юрійович, з 25.07.2019 р. 

Житомирська міська рада, 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2   
тел.: +380930733699, контактна особа – Гончаренко Ірина В’ячеславівна, Начальник 
виробничо-технічного відділу управління комунальним господарством Житомирської 
міської ради, з 25.07.2019 р. 

Станишівська сільська рада, 12430 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. 
Станишівка, вул. Кооперативна, 3, тел. +380974512342, контактна особа – Паламарчук 
Сергій Васильович, Начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та екології Станишівської сільської ради, з 25.07.2019 р. 

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


