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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
Проектом реконструкції передбачається  будівництво теплоелектроцентралі на

території діючої районної котельні №10 в м. Житомирі, що буде працювати на
деревному паливі з органічним циклом Ренкіна та з використанням термомастила у
якості  теплоносія, що дозволить виробляти електричну і теплову енергію з тріски
деревини для забезпечення потреб міста потужністю 0,8-1,25 МВт (електричних) та 4,0-
7,1 МВт (теплових). Проектом  передбачається встановлення котла Uniconfort Global з
мінімальною номінальною потужністю не менше 4,7 МВт та турбогенератору ORC
TURBODEN 10 CHP, з електричною потужністю 0,8 – 1,25 МВт. Система очистки
димових газів передбачає встановлення ізольованого  циклона,  рукавного фільтру та
системи безперервного контроля викидів.

Площа ділянки забудови – 2800 м2.
Проектна потужність ТЕЦ складатиме:

- теплова – не менше 4752 кВт·год в літній, та не менше 4901 кВт·год в  зимовий
період;
- електрична – не менше 977 кВт·год (нетто) на клемах генератора в літній період при
роботі конденсатора за графіком 65/35°С; не менше 831 кВт·год (нетто) на клемах
генератора в зимовий період при роботі конденсатора за графіком 80/60°С;

Річна потреба в сировині (біомаса) - 26100 т/рік.
Потреба в ресурсах: електропостачання – 3604 тис. кВт/рік; водопостачання -

31085 м3/рік;.
(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 «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської  міської

ради Код згідно з ЄДРПОУ 35343771
Юридична адреса: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул.  Київська, буд. 48
Телефон: +38(0412) 47-19 30.
Планована діяльність буде здійснюватися  за адресою : 10020,  м. Житомир,

провулок 1-й Винокурний, 36а ,  на території  котельної РК-10.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 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),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля:
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64,
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна – начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

(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
Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» рішення про провадження планованої діяльності є
Дозвіл на виконання будівельних робіт

(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)
Громадські слухання відбудуться 15.11.2019р. об 11 год 00 хв. в приміщені
комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради,
(актова зала) за адресою: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул.  Київська, буд. 48.

(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
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля:
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64,



контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна – начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля 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 енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля:
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64,
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна – начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Міністерства екології та природних ресурсів 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 на 281 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
- Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської  міської ради за
адресою : 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул.  Київська, буд.48, . Контактна особа –
Лаконцева М.А., тел. (0412) 47-19-30, з 31.10.2019 р.
- Житомирська міська рада за адресою 10014, м. Житомир, майдан ім.С.П. Корольова, 4/2 .
Контактна особа - Сухомлин С.І., тел: . (0412) 48-12-12 з 31.10.2019 р.

- Богунська  районна рада м. Житомир, за адресою 10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 55.
Контактна особа – Блощинський О.С., тел. (0412) 42-50-31 з 31.10.2019 р.
- Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
__________________________________________________________________________________________

може ознайомитися з документами, контактна особа)


