
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) 

                   20187181274____________ 

(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 

На ділянках робіт передбачено розчищення русла р. Уж від мулових наносів 
відповідно проектно-кошторисної документації робочого проекту «Розчищення 

русла річки Уж в м. Коростень. Капітальний ремонт» розробленого у 2019 році 

ФОП «Росквасов Ю.А.». 

Відповідно до проектних рішень технічна послідовність виконання робіт по 

розчищенню ділянок русла р. Уж наступна: 

1. Підготовчі роботи (розчистка території берега від рослинної порослі та 

зрізування аварійних дерев, проведення кронування дерев, підготовка ділянки 

берега для розміщення мулових віддкладів); 

2. Очищення русла від очерету; 

3. Виїмка грунту; 

4. Переміщення грунту з подальшим плануванням; 

5. Засів трав. 

Весь обсяг робіт виконується механізмами (за виключенням невеликих 

ручних доробок). 

Роботи по розчищенню будуть виконуватись шляхом черпанням 

ескаватором (орієнтовно марка Е – 304 (Драглайн). Вийняті мулові відкладення 

будуть розрівнюватися вздовж берега шаром 0,15-0,2 м за допомогою ескаватора 

та бульдозера марки ДЗ – 109 з подальшим плануванням території, в межах 

ділянки де проводиться проведення розчищення р. Уж,  з ухилом в бік річки. 

Розрівняна територія укосу річки до урізу води буде  закріплюватися посівом 

багаторічних трав. Перевезення (порубочні рештки дерев, мулові осади та 

рослинні рештки (за потреби) та інше) будуть забезпечуватися за допомогою 

автосамоскиду КаМАЗ та тракторм МТЗ – 82 з прицепом 2ПТС - 4.______________ 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

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



2. Суб’єкт господарювання  

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради ЄДРПОУ 26279382_________________________________ 

(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 

 

11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 22, тел.: (04142) 9-63-

68, 4-25-38, e-mail: korosten13032017@rada-kor.gov.ua____________________________ 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 

адміністрації, 10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел.: (0412) 22-08-24,             

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, заступник начальника управління – начальник 

відділу оцінки впливу на довкілля управління екології та природних ресурсів 

Житомирської обласної державної адміністрації - Семенюк Микола Миколайович 
(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 Департаментом Державної 

архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області_____________________ 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,  

ст.37 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 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  

5 грудня 2019 року о 14:00 за адресою Житомирська обл., м. Коростень,                     

вул. Грушевського, 22 (актова зала)__________________________________________ 

(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 обласної державної 

адміністрації, 10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел.: (0412) 22-08-24,             

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, заступник начальника управління – начальник 

відділу оцінки впливу на довкілля управління екології та природних ресурсів 

Житомирської обласної державної адміністрації - Семенюк Микола Миколайович 

(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 обласної державної 

адміністрації, 10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел.: (0412) 22-08-24,             

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, заступник начальника управління – начальник 

відділу оцінки впливу на довкілля управління екології та природних ресурсів 

Житомирської обласної державної адміністрації - Семенюк Микола Миколайович 

(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 195 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 

Офіційний сайт Коростенської міської ради - http://korosten-rada.gov.ua/zhitlovo-

komunalne-gospodarstvo/housing-and-utilities/otsinka-vplivu-na-dovkillya/            

(після 14.11.2019 року)_______________________________________________________ 

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля - http://eia.menr.gov.ua/______________ 

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

ознайомитися з документами, контактна особа) 


