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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
планованої діяльності

«Видобування корисних копалин НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ
«Укрнафта» на Мільківському родовищі»

1. Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201812468.

2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу
на ДОВКІЛЛЯ.

Планована діяльність: «Видобування корисних копалин НГВУ
«Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на Мільківському родовищі».

З. Назва суб'єкта господарювання.
Публічне 'акціонерне товариство (далі - ПАТ) «Укрнафта»,

Нафтогазовидобувне управління (далі-НГБУ)-«Чернігівнафтогаз».

4.Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначається відповідний пункт і частина статті З
Закону).

Планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля відповідно до пункту З частини З статті З Закону України «Про. .ОЦІНКУ впливу на ДОВКІЛЛЯ».

5 .Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим територіальним органом на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального· органу з ОВД (Департаменту
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агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації):

5. ! .Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та Департаменту
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації 25 січня 2018 року.

5.2.Оголошення про початок· громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності з видобування корисних копалин І-П"'ВУ
«Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на Мільківському родовищі (далі звіт з
ОВД) оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та Департаменту
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації 17 жовтня 2018 року.

5.3.Звіт з ОВД наданий суб'єктом господарювання оприлюднено на веб
сайтах Єдиного реєстру з ОВД та Департаменту агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації 17 жовтня.
2018 року.

6. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з. .
ОЦІНКИ впливу на довкілля:

б.! .Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Град
Прилуки» від 24 січня 2018 року .№ 4(843) та «Прилуччина» від 25 січня
2018 року № 4 (1528-1581), копії яких додаються до цього звіту.

6.2.Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Град Прилуки» від 10 жовтня 2018 року № 41(1157) та
«АИР» від 10 жовтня 2018 року №41 (1157), копії яких додаються до цього звіту.

б.З.Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 25 січня
2018 року розміщено на офіційній дошці оголошень Валківської сільської ради
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4.Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з 1 7
жовтня 2018 року розміщено на дошці оголошень Валківської сільської ради
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.5.Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,. . .розміщувалися у МІСЦЯХ доступних для громадськосп:
6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД ~ 12 жовтня 2018 року розміщено в приміщенні Департаменту

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації.

6.5.2.У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, що може зазнати впливу планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 12 жовтня 2018 року розміщено в приміщенні Валківської
сільської ради за адресою: вул. Незалежності, 29, с. Валки Прилуцького району
Чернігівської області.

6.5.3.У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:
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Звіт з ОВД з 12 жовтня 2018 року розміщено в приміщенні

Нафтогазовидобувного управління «Чернігівнафтогаз» за адресою: м. Прилуки,
- -

вул. Вокзальна, буд. 1.

7 .Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, зауваження
і пропозиції від громадськості не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з
25 січня 2018 року по 21 лютого 201~ року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з
17 жовтня 2018 року по 20 листопада 2018 року.

9.Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
пропозиції і зауваження від громадськості до Департаменту агропромислового
розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації не
надходили.

Громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
проведено 06 листопада 2018 року в приміщенні Валківської сільської ради за
адресою: вул. Незалежності, 29, с. Валки Прилуцького району Чернігівської
області.

Під час громадського слухання надійшли зауваження та пропозиції від:
Лисенко Г. М., Никоненко І. Ю., Дмитрієвського М. М.

1 О. Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД.

№ Прізвище, ім'я, по батькові (для Зміст Інформація про розгляд*
№ фізичних осіб), а також зауваження чи
п/п найменування (для юридичних пропозиції

осіб) особи, що подає
зауваження і пропозиції

1. Лисенко Ганна Михайлівна Здійснення дослідження Враховано-п.б.З та. . .
6.4. висновку з овдпдрохімічного стану

річки Удай та «козацької
криниці»

2 Лисенко Ганна Михайлівна Подавання видобутого Відхилено,
газу на родовищі для так як не ВІДНОСИТЬСЯ
місцевого населення до даної планованої. .

ДІЯЛЬНОСТІ
З. Никоненко Ігор Юрійович Здійснення забору та Враховано - п.б.З

аналізу проб питної води висновку з овд
у місцевому яру
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4. Дмитрієвський Михайло Відновлення дорожнього Частково враховано -
Миколайович покриття на під'їздах до п.5.13. висновку з

промислових майданчиків овд
родовища та . .налагодження сшвпраці
між суб'єктом
господарювання та
місцевого громадою

* Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким чином
враховано та обгрунтування неврахованої частини) або відхилено (із обгрунтуванням причин відхилення).

11. В разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля опис
процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав.

Транскордонна оцінка впливу на довкілля по зазначеній планованій
діяльності не здійснювалась.

12. Додатки (викопіювання) н~аркушах :
12.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. б цього ·
звггу;

12.2. Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення
письмових зауважень і пропозицій громадськості, не додаються у зв'язку із тим,
що протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД, пропозиції
і зауваження від громадськості не надходили.

12.3. Протокол громадського слухання із усіма додатками, а саме:
12.3.1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадського слухання;
12.3.2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадського
слухання;
12.3.3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій,

що надійшли протягом громадського. слухання;
12.3.4. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, що надавалися

ним після громадського слухання, не додаються у зв'язку із тим, що на всі .
питання надано відповідь під час громадського слухання;

12.3.5. Аудіо- та/або відеозапис громадського слухання.

Начальник відділу оцінки впливу на. . .
довкілля та еколопчного моніторингу
Департаменту агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації В.ГАНЖА

Альона Гордова (0462) 677-914



ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо

«В11добування корисних копалин І-П13У «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на Мільківському родовищі»
(вид планованої діяльності)

реєстраційна справау Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля №201812468

Чернігівська область, Прилуцький район, с. Валки, вул. Незалежності, 29 , приміщення Валківської сільської ради
(місце проведення громадського слухання)

від 06 листопада 2018 року о 14 годині с. Валки

Присутні;

Учасники громадських слухань у кількості~осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком
до цього протоколу.

Порядок денний:
1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованоїдіяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.
З. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиціі).
5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття

громадських слухань.

:І
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Слухали:

1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, він уповноважений головувати на громадських
слуханнях.

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій
громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

З. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий
регламент:

r
на вступне слово головуючого - до 5 хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання - до /О хв.;

на кожну з __ співдоповідей - до __ хв.;

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до S хв.;

на зареєстровані виступи в обговоренні - до f{} хв.;

на інші виступи в обговоренні - до > хв.;

на підбиття підсумків та закриття слухань - до § хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

Слухали:

ср 1. Доповідь суб' єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля
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З. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на
громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)*

№ Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає) Відповідь, якщо надавалася
_(із зазначенням особи, що її надає}

:г.
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№ Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає) Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)-- _, -

___.-/'
1--------- ~~

- ------ -----
5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та

вкриття громадських слухань.

Слухали:
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До протоколу додаються:
1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на_!{__ арк.
2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на _2__ арк.
З. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли прот-ягом громадських слухань, на d арк.

4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на-=--- арк.
5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань, на-=- арк.

6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий
(підпис)

~,к.9сс~ g_ ІО.
(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.
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ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

«Видобування корисних копалин НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на Мільківському родовищі»
(вид планованої діяльності)

реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201812468

Чернігівська область, Прилуцький район, с. Валки, вул. Незалежності, 29 , приміщення Валківської сільської ради
(місце проведення громадського слухання)

від 06 листопада 2018 року о 14 годині с.Валки

Прізвище, ім_'я, Рі~
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*
представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб)
d)t:ег-а pC/U} " с:.Ф~-х-~ cr~
ffa.a-n.~ь ~е.і(

А

Є& rnyur -Ц{А/4'0 </аж(,Д__ С!: , YJr.,u1tto,__

і_
(/ J),,t(р ('f(_,id,І,iCJ4--

* Підпис особи, що дає згоду 11а обробку персональних даних відповідно до Закону Украіни "Про захист персональних даних".
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Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*
представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

{для юридичних осіб) осіб)
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону Украіни "Про захист персональних даних".
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Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса

Nt або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*
представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб) -
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону Украіни "Про захист персональних даних".



Прізвище, ім'я, Рік Адреса реєстрації або фактична адресапо батькові (для фізичних осіб) або народження Контактний проживання (для фізичних осіб) або Підпис*№ прізвище, ім'я, по батькові (для телефон адреса місцезнаходження (дляпредставника і найменування (для фізичних юридичних осіб)юридичних осіб) осіб)
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Головуючий
(підпис)

<:J~'гtG В . \-Q _
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
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ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

«Видобування корисних копалин Ш-ВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на Мільківському родовищі»
(вид планованої діяльності)

реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201812468

Чернігівська область, Прилуцький район, с. Валки, вул. Незалежності, 29 , приміщення Валківської сільської ради
(місце проведення громадського слухання)

від 06 листопада 2018 року о 14 годині с. Валки

No
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я,

по батькові представника (для юридичних осі
Посада / найменування юридичної особи

·1-
{і~3 ,,,? -;т;~ч

~'-< i-f'<O-l.. °' с..~RL. 7

Підпис*

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону Україно "Про захист персональних даних".
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№ Прізвище, ім'я,
з/п по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, Посада / найменування юридичної особи Підпис*

по батькові представника (для юридичних осіб)

--- --- --- ---
- -----~

'

~
._ _,,/

-
/

,/,/
/

-

Головуючий
(підпис)

~~(:_Q 46_ \-О.
(прізвище 'та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли

протягом громадських слухань

«Видобування корисних копалин :НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на Мільківському родовищі»
(вид планованої діяльності)

реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201812468

Чернігівська область, Прилуцький район, с. Валки, вул. Незалежності, 29 , приміщення Валківської сільської ради
(місце проведення громадського слухання)

від 06 листопада 2018 року о 14 годині с.Валки

№ Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних Загальна кількість Підпис*осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції аркушів

.,., .. ~ -· ..

·---------------
v'

-·-
\ - ~ -----------· --_____ ....---------с--

-·

Головуючий
(підпис)

·_J~G'f\QQ ~- ю
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону Украіни "Про захист персональних даних".
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ЗАСНОВАНА МІСЬКОЮ РАДРЮ

ГАЗЕТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИЛУКИ

РІК ВИДАННЯ - СІМНАДЦЯТИЙ

N94 (843)
24 СЇ'ІІІЯ 2018 року

ВЛАдИСЛАВ КІЧА
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ФАРС МІНОР
Пам'ятаєте фільм «Дурак»? Картина сучасного та оскільки при проведенні робіт по благоустрою при

неформатноrо для російського екрану режисера Юрія леглої до собору площі плиту перекриття колектор
Бикова. Сюжетстрічки описує життя в провінційному ного колодязя засипали землею. Годі й говорити про
містечку. Головний герой - слюсар-сантехнік Нікітін, те, що періодичний моніторинг вмісту й технічного
який попутно вчиться на інженера-будівельника, стану інженерної конструкції був просто неможли
виїхав на місце аварії, де прорвало водогінну тру- вий! «Форс Мажор», чи не так, шановні!
бу. Порив, на думку небайдужого городянина, може З Протоколу № З засідання міської комісії з питань
призвести до руйнування гуртожитку, в якому меш- · техногевво-екологічноі безпеки та надзвичайних ситу
кають декілька сотень людей. Нікітін вривається на ацій від 19 січня 2018 року:
вечірку до володарів міста, волає екстрено прийняти << ••• комісія вирішила:
міри, закликає до оголошення надзвичайної ситуації - з'ясувати причину даної події та вжити заходів
й запобігти катастрофі ... Його не чують. Влада імітує щодо її усунення;
вжиття контрзаходів, вішає всіх собак на департамент - у разі необхідності понизити тиск у водогоні»
ЖКГ, а самого бунтаря виганяють із міста. Сумління Коментар: О, дійшли до самого головного! Станом
Нікітіна не дозволило йому усунутися від неминучої на 19 січня причина не була встановлена! Рішення
трагедії, він продовжив свою боротьбу, за що й по- про припинення водопостачання ніхто не прийняв!
платився. Його побили мешканці, які не
хотіли звільнити гуртожиток, що розвалю
вався. Будинок тріщав по всім швам через
чиюсь бездіяльність, непрофесіоналізм,
чванство...

Автор жодним чином не має намір
провести якісь аналогії з тою гучною
«хрещенською» аварією, яка потрясла
містян. Без перебільшення, торкнула
ся вона всіх мешканців громади й навіть
Байдужих прилучан. У двері кожної
домівки постукав реальний «Колектор».
У понеділок увечері всі національні кана
ли запістрявіли «смердючими» новинами
з міста над Удаєм. Географічне розташу
вання Прилук як ніколи підкреслювало
серйозність ситуації. ·у той же понеділок
депутатський корпус було скликано на по
зачергову сесію. Особисто я, приймаючи
участь у пленарному засіданні, відчув себе
Дмитром Нікітіним. Так, саме тим героєм
стрічки, якого керівництво міста запев-

Назім Володимир Іванович, депутат Прияуцької
міської ради, екс-директор КП «Прилукнтепловодопо
етачання»:

« 19 січня 2018 року об 11:30 сталася аварійна ситу
ація в каналізаційному самоплинному колекторі, який
знаходиться на стику самоплинних колекторів з вул.
Шевченка та з вул. Вокзальної перед иентральним
входом до Спасо-Преображенського собору. Таке собі
'Г-подібне перехрестя. '
Даний колектор лежить наглибині близько 14м. При

цьому в колодязі, де сходяться ці дві лінії, лінія, якою
течуть стоки з вул. Шевченка, знаходиться на 1,2 м
вище відлінії, що йде з Вокзальної. Достеменно невідо
мо, що призвело до аварії. Але є припущення, що внас
лідок довготривалої експлуатації цих ліній потік води
з вул. Шевченка просто розмив бокову стінку самого

колодязя, тому все й рухнуло. Інший варіант
(гірший) - причиною аварії могли стати пу
стоти під землею, й за таких обставин ко-

/.1 лекторузагалі пішов глибше. Але целише при
пущення.

На жаль, коли стався обвал біля собору,
то ніхто особливого значення цьо.му не надав.
Особисто я вважаю, що всі комісіїта роботи
повинні були розпочатися ще о першій годині
дня в п'ятницю. Звернення людей з вул. Шев
ченка надходили на водоканал, але працівни
ки скоріше за все просто не зоріентувалися і
не надали належного значення тому, до яких
наслідків призведе прорив. Я так думаю, хоча
й знали про обвал біля собору, але не зівста
вили це із затопленням житлового сектору.
Просто вважали, що сталося засмічення і
його треба почистити по лінії вул. Шевчен
ка. Думали візьмуть гідравлічну машину,
проб'ють від колодязя до колодязя, та й усе.
А коли почали піднімати люки, а у зв'яжу з
погодними умовами на це пішов час, то зрозу-
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Дата офіційного опублікування у Реєстрі
(автоматично генерується системою після

подання через Реєстр,не зазначається суб'єктом
господарювання)

Унікальний номер (автоматично генерується
системою після подання через Реєстр,

для паперової версії зазначається суб'єктом
господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність,

яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
Нафтоrа3овндобуане-упраВ11іищr

•Черніrівнафтоrаз• ·.
Публічного акціонерноrо товаряства «Укрнафта•

інформує npo намір провадити плановану діяльність
та оцінку її впливу на довкілля, . ·

І. Іпформація про суб'єкт господарювання.
Юридична адреса: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5.
Поштова адреса: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.

Вокзальна, І, НГВУ «Чернігівнафтогаз».
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аяьгернати

в11.
2.1. Планована діяльність, її характеристика:
НГВУ -Чернігівнафгогаз- здійснює видобуток нафти, газу й

газоконденсагу, підготовку нафти до товарного виду та транспор
тування трубопроводами.

З метою збереження оточуючого середовища при проведенні
видобування вуглеводнів, Н ГВУ «Чернігівнафгогазь ПАТ •Укрна
фта- використовує екологічно безпечні методи будівництва про
мислових об'єктів вицобування, транспортування та підготовки
нафти й газу.

2.2. Технічна альтернатива:
Згідно з варіантом розробки (базовий) експлуатація відкла

дів продовжується наявним фондом видобувних свердловин. Усі
об'єкти розробляються nри підтриманні пластового тиску шяя
хом нагнітання пластової води (компенсація відборів no покладах
планується на рівні 100%), тому технічні альтернативи планової
діяльності відсутні.

З. Місце провадження планованої діяльності:
Планована діяльність по видобутку нафти й газу здійснюється

на територіях Прилуцького району.
З. І. Місце проваджекня манованоі діяль11осrі: територіальна аль

тернатива:
Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль

тернатива І.
Мільківське родовище розташоване в Прилуцькому р-ні Чер

нігівської області, в 20 км на північний схід від м. Прилуки на
території Валківської сільської ради. Враховуючи територію, що
облаштована та задіяна в процесі видобутку вуглеводнів, технічна
альтернатива територіального розташування відсутня.

4. Соціально-ековоиічявй умив планованої діяльності:
Визначається створенням робочих місць для населення, яке

проживає в межах даних адміністративних районів, сплатою по
датків у місцеві бюджети (в Т.'І. сплата рентних платежів), допо
мога органам місцевого самоврядування в ремонті доріг, мостів,
очищенні русел річок та потічків і т.п.

5. Заrальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла
нованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо).

Площа Мільківського нафтового родовища в межах лщензова
ноїділянки становить 5,13 км2(5130000 м2).

Кількість свердловин: 41 шт., із них нафтові свердловини (діючі

екопопя
свердловини) - 8 urr.; в бездії =Зшт., п'єзометричних - 6 шг., дію
чі газові - 8 шт., газові в бездії - 3шт., ліквіцоваиих - 13 шт.

6. Еколоrічні та і11ші обмеження планованої діяльності 3а альтер-
нативами: · ·,

І) вилучення ділинок у тимчасове та довгострокове користуван
ня;

2) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, роз
рахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не
перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) цля насе
лених пунктів;

3) акустичне забруднення, розрахунковий гранично допусти
мий рівень якого в житловій забудові менше допустимого рівня
шуму на території населених місць;

4) забір води на технологічні потреби.
6. І. Щодо технічної альтернативи:
Екологічні та інші обмеження відсутні через відсутність техніч

ної альтернативи.
7. Необхідна еколого-івженерна підготовка та захист терwrорії 38

альтернативами:
Альтернатива відсутня, у зв'язку з тим, що Мільківське на

фтогазоконденсатне родовище, відкрите в 1968 році й уведене в
промислову розробку в 1977 році, експлуатується на підставі спе
uіальноrо дозволу на користування надрами видобування нафти,
rазу, конденсату, який виданий Державною службою геології та
надр України, на земельній ділянш Міпьківської сільської ради,
(державний акт на землю серії 11-ЧН № 001333, реєстраційний
№220, рішення від 10.12.1998 р.).

7. І. Щодо технічнеі альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка та захист території не перецба

чається через відсутність територіальної альтернативи.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Основними джерелами викидів насичених вуглеводнів є се

паратори, резервуари й ставки-нагромаджувачі, які служать для
уловлювання нафтової емульсії (з подальшою передачею її на ути
лізацію) та стічної води, яка подається насосами у свердловини
для пштримання пластового тиску, що дає можливість уникнути
забруднення навколишнього середовища.

8. І. Щодо технічної альтернативи:
Розробка та впровадження природоохоронних заходів, спря

мованих на зменшення техногенного навантаження вироб
ництва на довкілля, раціонального використання природних
ресурсів, що дає можливість уникнути ~бру~ненн~:~ на~колиш
цього середовища, зумовлює відсутність іншоі технічної альтер
нативи.

9. Належність планованої діяльності до першої чн друrоі катего
рії в~wв діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив 11а
довкі.мя та nідляrають оцінці впливу на довкілля (зазвачитв відпо
вщннй пункт і чае111ну статrі 2 Закону Украіни «Про оцінку вмиву
на докі.мя• · ·

Планована діяльність належить до друrої категорії видів діяль
ності.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкіппя.

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до
вкілля немає.

11. Планований обсяг лосліджевь та рівекь деталізаш! інформаwї,
що оЇдІ\JІrає включенню до звіту з оціІІКн впливу на довкі.мя:

Геологічне середовище; атмосферне повітря; поверхневі та під
земні води; грунти, рослинний світ; техногенне середовище; соці
альне середовище.

12. Процедура оцінки впливу 11а довкіяля та можливості ДJІJІ участі
в вій громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати
значний уплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на до
вкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка опливу на довкілля - це процедура, шо передбачає:

І) підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля;

2) проведення громадського обговорення Закону;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на

довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт го
снодарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з
оцінки впливу надовкілля, що враховує результати аналізу, перед
баченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля в рішен
ні про провадження планованої діяльності, вказаного в пункті 14
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкіяяя уповноважений орган,
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, ви
значає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови її проваджен
ня.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльно
сті без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про про
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки виливу на довкілля передбачає право й мож
ливості громадськості для участі в uій процедурі, зокрема 11а стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої ді
яльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб'єктом господарювання звіту із оцінки
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість подавати будь-які зауваження ·га пропозиції.
до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громад
ських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обго
ворення на стадії звіту з оцінки опливу на довкілля буде повідом
лено в оголошенні про початок громадського обговорення.

ІЗ. Іромадське обговорення обсягу дослідженьта рівня деталізаші
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінкя впливу ма110-
ваної діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів із дня офіційного оприлюднення
цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки вп1111-
оу на довкілля громадськість має нраво надати уповноваженому
органу, зазначеному в пункті 15 цього повшомлспня, зауваження
й пропозиції до планованоїдіяльності, обсягу дослідженьта рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
опливу на довкілля.

Подаючи такі зауваження й пропозиції, вкажіть унікальний но
мер, присвоєний справі щодо планованої ціяльності при реєстра
ції цього повідомлення п Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до
вкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос
ті вони будуть розмішені в Реєстрі та передані суб'єкту госпо
царювання (протягом трьох робочих днів із дня їх отримання).
Особи, що подають зауваження та пропозиції, своїм підписом
засвідчують згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт го
сподарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обгрун
товано відхилити зауваження та пропозипії громадськості, надані
в процесі громааського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації. Детальна інформація про це включається
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадженвя плавовавої діяль11ості.
Згідно чинного законодавства України рішенням про прова

дженни даної планованої діяльносгі буде продовження строку дії
спеціального дозволу на користування надрами - видобування
нафти, газу, конденсату на Мільківському родовищі, що видаєть
ся Державною службою геології та налр України.

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, шо
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ
хідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської ОДА (тел./факс. (0462) 675-085, e-mail: deko_post@
cg.gov.ua).
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ЗАКУПОВУЄМО ДОРQГО
:КОРІВОК ТА КОНЕ.П

ЦІЛОДОБОВО.
Тел.0989920370,0955934614,

0636213770.

ПІДПРИЄМСТВО ЗАКУПОВУЄ
корів, бичків, телиць, кіз.
ТеА. 0994902956, 0679851187.

Закуповуємо корів,
телят, бичків, коней, кіз.

ДОРОГО!
0988238935,0954721115

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
в с:.Нова-Басань начальн"1<а виробництва

(металовироби). досвід роботи.
Зарплата - від 6000 грн.

Проїзд та nроживання забезпечуємо.

Тел. 0672307474.
М'ЯСОКОМБІНАТ ЗАКУПОВУЄ

від населення та господарств:
ВРХ,коней,молодняк

(проблемних, лежачих). Цілодобово.
Тел.0988006666,0938006666.

ЗАКУПОВУЄМО
корів, коней, телят. Доріз.
Цілодобово. Високі ціни.

Тел.0931304000,0671504570.

nост1иіісіздКУповуємо
1<орів, биків, кон~й, свиней.

Терміновий доріз.
Ten. 0910,18546,0638294803.

ЗАКУПОВУЄМО ДОРОГО
корів, биків та коней.

Нафтогазовидобувне управління «Чернігів
нафтогаз» Публічного акціонерного товариства
«Укрнафта»

інформує про намір провадити плановану ді
яльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, м. Київ, пров. Не

сторівський, 3-5
Поштова адреса: 17500, Чернігівська обл.,

м.Прилуки, вул Вокзальна, 1, НГВУ «Чернігів
нафтогаз»

2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи.

2.1. Планована діяльність, її характеристика:
НГВУ 'Чернігівнафтогаз" здійснює видобу

ток нафти, газу і газоконденсату, підготовку
нафти до товарного виду та транспортування
трубопроводами.

З метою збереження оточуючого середови
ща при проведенні видобування вуглеводнів,
НГВУ "Чернігівнафтогаз· ПАТ «Укрнафта» вико
ристовує екологічно безпечні методи будівниц
тва промислових об'єктів видобування, тран
спортування та підготовки нафти і газу.

2.2. Технічна альтернатива:
Згідно з варіантом розробки (базовий) екс

плуатація відкпадів продовжується наявним
фондом видобувних свердловин. Всі об'єкти
розробляються при підтриманні пластового тис
ку шляхом нагнітання пластової води (компен
сація відборів по покпадах планується на рівні
100 %), тому технічні альтернативи планової
діяльності відсутні.

3. Місце провадження планованої діяльності:
Планова діяльність по видобутку нафти і газу

здійснюється на територіях Прилуцького райо
ну.

3.1. Місце провадження планованої діяльно
сті: територіальна альтернатива:

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1.

Мільківське родовище розташоване в Чер
нігівській області, Прилуцького р-ну, в 20 км на
північний схід від м.Прилуки. На території Вал
ківської сільської ради. Враховуючи територію,
що облаштована та задіяна в процесі видобутку
вуглеводнів технічна альтернатива територі
ального розташування відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої
діяльності:

Визначається створенням робочих місць для
населення, яке проживає в межах даних адмі
ністративних районів, сплатою податків в міс
цеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів),
допомога органам місцевого самоврядування в
ремонті доріг, мостів, очищенні русел річок та
потічків і т.п.

5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (по
тужність. довжина, площа, обсяг виробництва
тощо)

Площа Мільківського нафтового родовища у
межах ліцензованої ділянки становить 5,13 км2
(5130000 м2).

Кількість свердловин: 41шт , з них нафтові
свердловини (діючі свердловини)- 8 wr; в бездії
').,__, , ~ ···- _: __ .. -----· n ··-

4) забір води на технологічні потреби.
6.1. щодо технічної альтернативи:
Екологічні та інші обмеження відсутні через

відсутність технічної альтернативи.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і

захист території за альтернативами:
Альтернатива відсутня, у зв'язку з тим що

Мільківське нафтоrазоконденсатне родовище
відкрите у 1968 році, і введене в промислову
розробку у 1977 році експлуатується на підставі
спеціального дозволу на користування надра
ми видобування нафти, газу, конденсату, який
виданий Державною службою геології та надр
України, на земельній ділянці Мільківської сіль
ської ради (державний акт на землю серія 11-
ЧН № 001333 реєстраційний №220 , рішення
від 10.12.1998 р.).

7.1. щодо технічної альтернативи:
Еколого -інженерна підготовка і захист тери

торії не передбачається через відсутність тери
торіальної альтернативи.

8. Сфера, джерела та види можливого впли
ву на довкілля:

Основними джерелами викидів насичених
вуглеводнів є сепаратори, резервуари і став
ки-нагромаджувачі, які служать для уловлюван
ня нафтової емульсії (з подальшою передачею
її на утилізацію) та стічної води, яка подається
насосами у свердловини для підтримання плас
тового тиску, що дає можливість уникнути за
бруднення навколишнього середовища.

8.1. щодо технічної альтернативи:
Розробка та впровадження природоохорон

них заходів, спрямованих на зменшення тех
ногенного навантаження виробництва на до
вкілля, раціонального використання природних
ресурсів, що дає можливість уникнути забруд
нення навколишнього середовища, зумовлює
відсутність іншої технічної альтернативи.

9. Належність планованої діяльності до пер
шої чи другої категорії видів діяльності та об'єк
тів, які можуть мати значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазна
чити відповідний пункт і частину етапі 3 Закону
України "Про оцінку впливу на довкілля·

Планована діяльність належить до другої ка
тегорії видів діяльності.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля

Підстав для здійснення оцінки транскордон
ного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Геологічне середовище; Атмосферне пові
тря; Поверхневі та підземні води; Грунти, рос
линний світ; Техногенне середовище; Соціаль
не середовище.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та
можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяль
ність може мати значний вплив на довкілля і від
так підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із
Законом України "Про оцінку впливу на довкіл
ля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура,
що передбачає:

А\-·------·-·-·-~'-·-- . -- --- ------ -

5) врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідом
лення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля упов
новажений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допу
стимість чи обфунтовує недопустимість прова
дження планованої діяльності та визначає еко
логічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на до
вкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля перед
бачає право і можливості громадськості для
участі у цій процедурі, зокрема на стадії обго
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає вкпюченню до звіту з
оцінки впливу планованої діяльності на довкіл
ля, а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб'єктом господарювання
звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту
із оцінки впливу на довкілля протягом щонай
менше 25 робочих днів громадськості надаєть
ся можливість подавати будь-які зауваження
і пропозиції до звіту та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обго
ворення на стадії звіту зі оцінки впливу на до
вкілля буде повідомлено у оголошенні про по
чаток громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу дослі
джень та рівня деталізації інформації, що підля
гає вкпюченню до звіту з оцінки впливу плано
ваної діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного
оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті
Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля
громадськість має право надати уповноваже
ному органу, зазначеному у пункті 15 цьоrо
повідомлення, зауваження і пропозиції до пла
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає вкпюченню
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть
унікальний номер, присвоєний справі щодо
планованої діяльності при реєстрації цього по
відомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу
на довкілля (зазначений у шапці повідомлення).
Це значно спростить процес реєстрації та роз
гляду ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо
зицій громадськості вони будуть розміщені у
Реєстрі та передані суб'єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів з дня їх отриман
ня). Особи, що подають зауважень і пропозицій,
своїм підписом засвідчують свою згоду на об
робку їх персональних даних. Суб'єкт господа
рювання при підготовці звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов'язаний врахувати повністю, чи
частково або обгрунтовано відхилити зауважен
ня і пропозиції громадськості, надані в процесі
громадського обговорення обсягу досліджень
та рівня детал:зації інформації. Детальна ін
формація про це вкпючається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої ді
яльності

Згідно з чинним законодавством Укоаїни оі-



ПОСТІЙНО ЗАКУПОВУЄМО
корів, биків, коней, свмней.

Терміновий доріз.
Ten. 0970518546, :0638294803.

ЗАКУПОВУЄМО ДОРОГО
корів, биків та коней.

Тел. 0961520743, 0994625195,
0634979327.

КУПЛЮ ЦІЛОДОБОВО
корів, биків, телиць, коней,

телят, кнурів, вимушений забій.
Тел.0968496276,0663481572.

ПОСТІЙНО
ЗАКУПОВУЄМО

биків, корів, телиць, коней
живою вагою.

Самовивіз. ДОРОГО!
Тел.0661570757,0973397609.

Постійно закуповуємо ВРХ
(корів, биків, коней).
Живою вагою. Дорого!

Тел.0661394639,0982356171.

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.

При потребі - цілодобово.
Тел. (04575) 3-72-92, 0677691552.

ДОРОГО, ЦІЛОДОБОВО
ЗАКУПОВУЄМО

биків, коней, кнурів, а також м'ясо
яловичини та свинини.

Тел~~~84452028,0660762648.

цеві бюджегиІа т.ч. сплата рентних платежів),
допомога органам місцевого самоврядування в
ремонті доріг, мостів, очищенні русел річок та
потічків і т.п.

5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (по
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо)

Площа Мільківського нафтового родовища у
межах ліцензованої ділянки становить 5,13 км2
(5130000 м2).

Кількість свердловин: 41 шт , з них нафтові
свердловини (діючі свердловини)- 8 шт; в бездії
-Зшт, п'єзометричних- 6 шт, діючі газові -8 шт.,
газові в бездії - Зшт., ліквідованих- 13 шт.,

6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами:

1) вилучення ділянок в тимчасове та довго
строкове користування;

2) викиди забруднюючих речовин в атмос
ферне повітря, розрахункові та фактично замі
ряні приземні концентрації яких не перевищу
ють гранично допустимі концентрації (ГДК) для
населених пунктів;

З) акустичне забруднення, розрахунковий
гранично допустимий рівень якого в житловій
забудові менше допустимого рівня шуму на те
риторії населених місць;

ПРОДДМ
Земельну ділянку

в Прилуках по вул.
Степова ( «бам»).
Тел. 0632293071.
Будинок у Малій

Дівиці, є газ, гос
подарські будівлі,
земля (0,60 га).
Тел. 0679840936,
0954987725.
Жіночі дублянку

(300 грн.), спідниці,
брюки та туфлі, чо
ловічі костюми та
сорочки, фуфайки,
доріжки, ігри «Знай
ди принца» та «Кон
структор», розви
ваючий комп'ютер,
радіокеровану ма
шинку, бідони, бутлі.
Тел. 0994979915.

Радіоприймач. ві-
деоплеєр, відео
касети, шнур. Тел.
0634972072.
Терміново коро

ву - молоду, тільну,
червоної масті. Тел.
0668575602.
Жіночі сучасні

пальта 50 розмір,
зріст -165 см (зимо
ве, із плащової тка
нини, осінні). Деше
во. Тел. 0663509036.
Скляні банки

до звіту з оцінки впливу на довкілля:
Геологічне середовище; Атмосферне пові

тря; Поверхневі та підземні води; Грунти, рос
линний світ; Техногенне середовище; Соціаль
не середовище.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та
можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяль
ність може мати значний вплив на довкілля і від
так підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із
Законом України "Про оцінку впливу на довкіл
ля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура,
що передбачає:

1) підготовку суб'єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля:

2) проведення громадського обговорення За
кону;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцін
ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової ін
формації, яку надає суб'єкт господарювання, а
також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійс
нення процедури оцінки транскордонного впли
ву, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотиво
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого
попереднім підпунктом;

&е-з'Іfоштовні ОГОАОШЄННЯі
(3л, 1,5 л). Тел.
0997882278.
Будинок у Прилуках

з усіма зручностями.
Тел. 0962278373.

Будинок у При-
луках. Чи обмі-
няю. Тел. 5-26-40,
0502277926.
Каструлю алюмі-

нієву (20 л), чавун
(6 л), сковороду
чавунну, биті ва
лянки (50 грн.). Тел.
0993240384.
Швейну машинку

ручну, в'язальні ма
шинки, електросамо
вар (3 л), електрока
вомолку. Тел. 5-44-
39, 0685309752.
Кобилу ( 11 ро-

ків), віз, упряж.
Тел. 0680927595,
0635115645.
Кормовий буряк

у Голубівці. Тел.
0955414292.
Півбудинку в

Прилуках. Тел.
0999694945.
Хрест дубовий на

кладовище, квітку
алое, шуби, доріжку
килимову (1,5х3,ОО),
пластмасові боч
ку (50 л) та труби,
плюuІ, реwітку до

ВАЗ-2109, курт
ку 52 розм. (40
грн.). Тел. 5-18-72,
0666415884.
Дачу в кооперати

ві «Урожай». Тел.
0664639786.
Будинок у Малій

Дівиці. Є газ. вода,
земля (0,50 га). Тел.
0631419118.

Півбудинку в При
луках. Тел. 3-39-18.
Диван, швейну ма

шинку, ватин, хутро.
Тел. 3-39-18.
Будинок в Охінь

ках. Є господар
ські будови, земля
приватизована.
Тел. 0939141902,
0994339712.
Килим (2,00х1 ,40).

Тел. 0958202140.
Хрест із нержаві

ючої сталі, столик,
лавку на кладовище.
Тел. 0970811846,
0994658309.
Автоклав, ко

жух - бІв. Тел.
0506409598, 5-55-
40.
2-кімнатну квартиру

в Прилуках, 53 кв.м.
Тел. 0631802464.
Терміново швей

ну машинку ножну,

сумку для переве
зення котів. Тел.
0937001184, 7-51-
25.
Каструлю, велоси-

пед, візерунчасте
скло. Тел. 5-20-14.
Ліжко дерев'яне

двоспальне, сто
ли, крісло, стінку
меблеву, машинку
швейну ножну, ки
лими, ковдру. Тел.
0688811553.
Дерев'яні двері

(О,85х1,95). Тел ..
3-64-15, 0638697347.
Будинок у Прилу-

ках з усіма зруч
ностями, 84 кв.м.
Тел. 0686081199,
0950317234.
Цегляний

гараж в авто
-к о о п е р а
тиві «Світа
нок». Тел.
0507015175.

Пальто чо
ловіче шкіря
не (54 розм.),
чобітки жіночі
шкіряні (37
розм.), гене
ратор, тюль,
термос (1 л),
посуд, nосу
д ос у ш0и_л ~у·,

св~їм підn~;;м з;свідчую;ь свою зrJ°JДy на ~б:
робку їх персональних даних. Суб'єкт господа
рювання при підготовці звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов'язаний врахувати повністю, чи
частково або об(рунтовано відхилити зауважен
ня і пропозиції громадськості, надані в процесі
громадського обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації. Детальна ін
формація про це вкпючається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої ді
яльності

Згідно з чинним законодавством України рі
шенням про провадження даної планованої
діяльності буде продовження строку дії спе
ціального дозволу на користування надрами
видобування нафти, газу , конденсату на Міль
ківському родовищі, що видається Державною
службою геології та надр України

15. Усі зауваження та пропозиції громад
ськості до планованої діяльності, обсягу до
сліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає вкпюченню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, необхідно надсилати до Департамен
ту екології та природних ресурсів Чернігівської
ОДА (тел.Іфакс. (0462) 675-085, e-mail: deko_
post@cg,gov,ua)

Тел. 0667519518.
ВІЗЬМУ

НА КВАРТИРУ
Дівчину. Тел.

0993670252.
ОБМІНЯЮ

З-кімнатну квартиру
в Прилуках на 1-кім
натну на 1-у поверсі.
Тел. 3-10-51.

Будинок у Прилу
ках на дві т-кімнат
ні квартири. Тел.
0991376943.

ВІДДАМ
Кішку в хороші руки.

Тел. 0991376943.
ЗдАМ

Квартиру в центрі
Прилук з індивіду
альним опаленням.
Тел. 0632293071.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Міськрайонне управління у

Прилуцькому районі та м. При
луки Головного управління Дер
жrеокадастру у Чернігівській об
ласті інформує: «Значення кое
фіцієнта індексації нормативної
грошової оцінки сільськогоспо
дарських угідь, земель населе
них пунктів та інших земель не
сільськогосподарського призна
чення за 2017 рік становить 1,0.

Відповідно до «Порядку нор
мативної грошової оцінки зе
мель сільськогосподарського
призначення», затвердженого
Наказом Мінагроnолітики від
23.05.2017р. № 262 та зареє
строваного в Міністерстві юс
тиції України 31 травня 2017р.
за № 679/30547, нормативна
грошова оцінка 1 га ріллі по
Чернігівській області станом
на 01.01 .2018р. становить
23873,10 грн.».

'
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Акт

.від rf.> с, · 2и_,р 2018 року с. Валки

Ми представники І-П"'ВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
Євдокимова С.А.-інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ та РБ
(Схід); Овдієнко І.М.- інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ та РБ
(Схід) та представник Валківської сільської ради

склали цей акт про те, що нами розміщено на офіційній дошці оголошень
Валківської сільської ради повідомлення про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля Публічного акціонерного товариства
«Укранфта» Нафтогазовидобувного управління «Чернігівнафтогаз» для
продовження видобування корисних копалин на Мільківському родовищі.

Євдокимова С.А.

Овдієнко І.М

J)d2vuш-..д vt.д.
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ЗАСНОВАНА МІСЬКОЮ РАДОЮ

ГАЗЕТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИЛУКИ

РІК ВИДАННЯ - СІМНАДЦЯТИЙ

N041 (880)
10 жовтня 2018 року

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

Неспокійною видалася нічка із 8 рада приймала та реєструвала людей,
на 9 жовтня. Близько 3:30 ранку до які змушені були втікати з рідних до
ДСНС надійшла інформація про по- мівок, рятуючи свої життя. Волопте
жежу та вибухи на території 6 арсена- ри та громадські організації активно
лу Міністерства оборони поблизу смт долучилися до роботи з евакуації лю
Дружба в Ічнянському районі Черні- дей, їх розселення, обігріву тощо. Зі

00mwJ) а I m ~~т~.·9 ~еч; 1 tІ :ю~11.illJ
Шановніприлучани!

Прийміть найщиріші вітання з
Днем захисника України - святом,
яке уособлює мужність і героїзм
оборонців та визволителів рідної
землі на всіх етапах її історії.

У світлий день Покрови
Пречистої Богородиці, яка
українцями завжди вважала
ся заступницею та покрови
телькою, ми також святкуємо
й День Українського козацтва. Історія
українського козацтва - це одна з
найвизначніших сторінок життя нашо
го народу. У найтяжчі часи поневолен
ня України козацтво було справжнім
захисником рідної землі, оборонцем
віри, моралі та державницьких традицій
нашої вітчизни. Саме з козацького
роду вийшли відомі всьому світу діячі
національного відродження та визволь
ного руху України.

Сьогодні, коли на східних тере
нах України точиться боротьба за
незалежність і суверенітет держави,
ми маємо бути гідними спадкоємцями

духовних цінностей та продовжу
вачами багатих традицій і славних

справ предків.
Де11ь захисника України,

який є святковим для сучас
них воїнів та суспільства в
цілому, символізує нероз

ривни й зв'язок усіх поколінь
захисників України. На
Покрову ми вшановуємо

пам'ять і тих, хто в різні часи боронив
нашу землю від ворога.

Тож нехай Пресвята Богородиця
покриє своїм омофором український
народ та наше військо, повсяк
час підтримує нас, плекає мужність
українських військовослужбовців та
оберігає їхні життя.

У цей світлий день бажаємо вам
міцного здоров'я, миру, злагоди на
нашій землі, наснаги, плідної праці на
благо народу та нових перемог в ім'я
нашої незалежної України.

Зповагою міський голо,,
Ольга Попекко

Шановніприлучани!
Вітаю вас зі святом Козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці!

У величне храмове свято По
крови Пресвятої Богородиці,
76-у річницю створення Україн
ської повстанської армії та День
Українського козацтва наша дер
жава відзначає державне свято
- День захисника України.

Цей особливий день не
дарма поєднав традицію
.&А..,і_.__.___.__.__._.,_._._• ..-......_ .___,.-- • •

ки. Знову оборонці иашої держави
вже котрий рік героїчно відстою
ють мир на рідній землі під опі
кою Пресвятої Богородиці.

У цей світлий день вітаю всіх
захисників України зі святом.

Ви - взірець честі та відваги
для теперішніх і прийдеш
ніх поколінь. В11 довели. шо
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(дата офіuіііного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
011ш1ву 11а цовкілля (автоматично генерується nро11,ам1111м11

засобами ведення Реєстру, 11е зазначасться суб'єктом господарю
ванннї)

201812468
(реєстраційний номер справи про оцінку 11шн111у 11а довкілля

илановаиої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського

обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повшомяяємо про початок громадського обговорення звіту
"J оцінки впливу 11а довкілля ппанованої діяльності, зазначеної в
пункті І цього оголошення, з мстою виявяенпи, збирання та вра
ху11ан1111 зауважень і пропозицій громадськості до планованої ді
яльпості.

І. Пяанована діяльність .
В111юбуrок 11углещщнін у межах Мількінськоrо rюдоr~иша ст;tно-

1111п, 10 67 п1с. то1111 нафп1, та 1,185 м.1н м'noпvrrюro rюу 11 рік.
D...u.:uu11істратщщомv 11іІ111шце1ші роловншс рощшющшс на тсри
rорії Вщ1кjnської сільс1,кої ращ1 Пр11луцькоrо р-ну Чернjгj11ської
області. Площа МіJ1ькіuс1,коrо нафтоrю,-о ро1юо11ща n межах лі-

.. ·· ш>щ1ть5,ІЗ км2•
(За1а,1ь11і 111ех11іч11і характеристики, у тому числі параметри пла

нованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробни
ц1111щ тощо), місие провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання,
плт •УкnщІd,та•, КQ'І. ЄдРПОУ ОQЩ390, ІЮЩТОРІJО j11дс

04053, 110013улок НссторjJІСЬКІ)Й, буд. 3-5 м КІJЇР тел (03475)
2-64-45

(11ов11е найменування юридичної особи, код згідно ·1 ЄДРІ!ОУаби 11рі1-
вшие, ім'я 1110 110 батькові фізичної особи-піднриемш, ідентифікаиій
ниі: код або серія та 110,11ер паспорта (д,1я фі111ч1111х осіб, які через свої
релігійні 11ереко11а1111н відмовляються від прийняттяреєстраиійного 110-
мера обліково! картки платника податків та офі11іи110 повідомили про
це від11овід1ю,11у контролюючому органу й мають відмітку в паспорті),
місиезнаходження юридичної особи або місие провадження діяльності
фізичної особи-підприсмия (поштовий індекс, адреса), контактний 1,0-
мер телефону)

(дата офіційного опублікування в Єд1111ому реєстрі з оцінки
впливу на цонкілня (автоматично генерується програмними засо

бами ведення Реєстру не зазпачасгься
суб'єктом господарюваннят)

201812467
(ресстрашйний номер справи про оuінку опливу на довкілля

планованої ціяльності)

ЕКQJІОГІЯ
З. Уповноважениіі орган, який забезпечує проведения громадсько

го обговорення.
де11артащ;нт аrрОІІООМІtСJЮІЮІ О D01НІПКV СКОJЮІ іЇ га IIQIIQU/111 их

pccypciu Чсрнігіоської облас,юї дер,tшн1юї ;щмі11ісrрації: 14000, м.
Ч,:рнj,-j11, ІІР, Мнр\' 14, 1s:,1.lt!z;1кct0462117-44c88~r.;~1111aю11;1 •
П111ж<1 ІЗіJІІС11п1ш1 Юрії1111а.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
110,1,ер 111е.1ефо11у та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованоі

діяльності та орган, як11й розгвядатиме результати оцінки впливу на
довкілля.

Продо11же11н11 строку дії cr1e11iam,1roro лозnолу на кор11стущ11111я
1щлщщ11(щщобущ111ш111афr11 1111у 1юз•1111н:но.-о n 11афті ~;пу nр11-
родно1·0 кш111с11с;tту\ на Мількі11ськuму родо1111ші, що 1и11шпь
с11 llержащюю службою гео юrїі т11 1щ@ Укоаїm1• 11 uшо Закону
Укщtїm1 •Ооо 1шФ1ПіІІЮ.!.-

(вид рішення про провадження 1ша1101ю11ої дія,11,11ос111і, орган, упов
новажений його видавати, 1юрАщ111ив1111й документ, що передбачає
його видачу)

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговореняя звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце
всіх заплавованнх громадських СЛ)'Ха11ь.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих
д11і11 (ІІС мсншс 25, але ІІС більше 35 робочих ю1і11) і, МОМСІПУ офі
пійного опублікування нього оголошення (зазначасться u 11<11ві
оголошення) та нацания громадськості цоетупу до 111і1у '3 оцінки
впливу ЩІ цовкілпя Т<І іншої податкової інформаиії, визпачсної
суб'єктом господарювання, що перецасгься цли u1111a•1i висновку
з оцінки u111111uy 11а цовкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громап
ськість мас право поливати будь-які зауваження або иропозиції,
які, на її думку, стосуються планованої ді11,11,11ос·1 і, без необхідно
сті їх обгрунтування. Зауваження 1а пронозиці) можуть поцава
тися о письмовій формі (у тому числі в елекгронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із ОНСССІІШІМ ДО протоколу 11)0-
МадСЬКІІХ слухань. Пропозипії, надані 11іс,111 встановленого строку,
не рсилялаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
06.11,2018 року о 14-00 у 1ш11міщщні В;1:1кі11СІ,КQЇ \;~Jl~І.~Qj

раІЩ с Валкн, нул Не1,L1сж11ості, 29
(заз11ачи11111 дату, час, місце 1щ1 адресу проведення громадських

слухань)
Іромадські СJ1ухан11я (другі) відбудуться

(вка юmи дату, час, місив 111а ·адресу проведення громадських слухань)

З. Упов11оваже11ніі орган, який забешечус проведення громадсько
rо обговорення.

Llсшшшчспг jll])OIJPQШJCJ!Ql!QI Щ)Q JIIIIT!sYJ:_K_.Qlli.lJ.itii!JJPJIJ1QДШI
рссурсі11 Чср11іrі11ської обласщіі лсржrшrюї шщі11істш111ії: 14000 м.
Чер11ігі11. 11р. М11ру 14. тел./факс /0462177-44-88, ко111акп1а особа
- Ганжа Вмснт1ша Юрії11м.

(найменування уповноваженого органу, місиезнаходження,
110А1ер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження плановано!

шяльності та орган, як11іі розглядатиме результати оцінки в11л11ву на
ВКЇЛJІЯ

6. Уповноважений центральнвй орган або у11ов11оваже11нй терн
торіаль1111іі орган, що забезпечує доступ до звіту з ошнки в11л11ву на
довкілля та іншо] доступно! Інфермації щодо плавоваво! дhІль11ості.

денар1 ачент і\ІJЮІІDОЧІ1СJЮUОЮ ООЗІJІІТКУ еколщ-їіта IШIIOOJIIIIJX
суосі11 Чсо11і1 і11с1,м1ї Qб;тс@ї щ:ржащюї ;щчіІІісJШшії: 14\JOO, м.

'-klli!ШO.Jl[I MJшy"J<I, те,1./факс (0462)77-44-88, кшпактщ1 особа:
ІіНLЖс\ B;1,11;11r11,щ..lQJ){i1111<1,

('ю J11a<r1111111 ,ши,11е11ува1111я органу, місиезнаходження, 110,11ер теле
фону 11111 контактну особу)

7. Уаовноваженвй центральний орган або упов11оважеt1нй терн
торіаль,шй орган, до якого надаються зауваження та прооознuії, а
також строки надання зауважень і вропозишй,

дсщщтамсrп і\І 1юrrрОМІІСJІОІІОГО р01н1пr.;у СКОJЮІ"ії та ІІ[)ІІ(ЮДІЩХ
ресурсів Чсрнігі11с1,кої 0611ас11ої ДІ:ржа111юї щщі11jстрацїі: 14000, м,
Чер11ігів. 11р. М11ру, 14, darp_post@cg.go,·.ua, тсJ1./факс (0462)77-44-
88,J;QІІ пікша QCWil - ll111,t:;1 ВіІ.'J~'ІІJ шщ Юрії1111а.

(зазначити 1щй,11е11ува1111я органу, поштову та електронну адресу,
номер телефону та контактну особу)

Зауваження та пропозипії приймаються протягом усього строку
громадською обгонорсния. ·1ю1rа•1е1ю10 11 абзаці пругому 11у11кту 5
ІІЬОІ О оголошен ШІ.

8. Наявна екологічна інформація щодо ввавовано! діяльності.
Звіт i'J оцінки u11д11uy на довкілля пяинованої діяпьиості на 125

аркушах.

6. Уповноважеяий це11траль11нй орган або у11овноваженнй тери
торіальний орган, що забезвечує доступ до звіту з оцінки вмнву на
довкілля та і11111ої дОСТ)'ПІІОЇ і11формації щодо планованої діяльвості.

дt:Il<Jt)[i\Mt;ІІT arЛQD.P.QШl!.:.'IQJ_IOГO ОО'ІІІІ1ТКУ екології та ПQІІ[І!І!UІИХ
ресурсі11 Чср11j1j~кJ>1шї обласної цержа111юї адмі11істранії: 140().!l.Jh
Ч.1:.1ті1 j11. нр. М,щ,, 14. теJІ./факс (0462)77-44-88. кщнацнн~:WJ.І

ІlІІІ-'І(іІ І.J.іwІ;'ІІТШНІ ІОJШШШ.
(юзначити найменування органу, місиезнаходження, 110А1ер 111е.1е

фону та контактну особу)
7. Уповиоважений центральний орган або упов11оваже11ніІ тери

торіальний орган, до якого надаються зауваження та 11ропоз1щії, а



ПРОФНАСТИЛ
ЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ 1:



МеІІКие изменения мoryr привес~и к ООІІЬШим ПОСІ\ЄДСТВИЯМ. Но
ecNt вь, сможете взять ситуацию под КОНТJ)ОІІЬ, 10 вам &jдer сопут
с:rвовать удача: Если вам &fмт nреДІІОжено изменить что-то в вашей
деяrельности, внимательно nрислушайтесь к советчику, подумакте и
попробукте, оnираясь на новую информацию, найти неожиданное
решение.

Весьі 24.О9-23.10
Ваша авантюристическая жи11ка может да'1'Ь о себе знать как раз

на зтой неде11е. Если захотите рискнуть и веожить деньги в nредnри
ятие, исход которого вам точно неизвестен, постарайтесь хотя бь,
подсчитать все прибеизитееьно. Избегайте особо назойеивьх со
ветчиков, то11ько ваше внутреннее чутье может в зтом случае под
сказать стоит и11и не стоит в зто ввяаьівагься.

Скорпион 24.10-22.11
Зта неаехя будет весьма нестабихьной. Жехание nойти на

риск, конечно, может оnравдаться усnехом, но будет связано с
наnряженной работой и бовьшими уси11иями. Постарайтесь не
идти на слишком уж явнь,е авангюрьі и не поддавайтесь на ,с11а
бо-, Ибо, взхетев вьісоко, можно и разбиться сиоьно, А поскоеьку
вь, добиваетесь совсем не зтого, то не рискуйте ни в чем и ни скем.

Стрелец 23.11-21.12
На зтой неде11е принятие важньіх вопросов по работе и бизнесу

зависит не тооько от принципов жехезной мники, но и от умения
-нутром чувствовать-, как и что надо делать, а что 11учше и не тро
гать. Занимаясь рассмотрением серьезньIх проб11ем, не забьівайте
посоветоваться с самим собой. Вnо11не вероятно, что именно ингу
иция спасет вас от неnрави11ьньIх и неда11ьновидньIх постуnков, что
бхаготвсоно отразится на вашем будущем бІІЗгосостоянии.

'Козерог 22.12-20.01
Ваше де110 nравое. Вот и трудитесь, не отрьіваясь на другие

межие де11а и местньіе командировки. Не будьте, однако, згои
стом и дайте другим комегам проявить себя на зтом поприще с
похожитееьной сторона. Так вьі сумеете не только ускорить де110,
но и завербовать себе веоньіх союзников и nомощников на бу
дущее.

Водохей 21.01-20.02
Продохжайге стремиться к внсшей цехи, учитьівая бхаго АРУ·

гих. Нєдехя подходитмя начаха обучения, возможно, вам захо
чется повьсить свой профессионееьньій уровень - пожа11уйста,
мя зтого все возможности сейчас есть. И к тому же Судьба б11а
госкєонна ко всем, кто стремится достигнуть веаиких сверше
ний в своей жизни.

(pьifiьt 21.02-20.03
Не искаючєно, что в начаее неде11и вьI сможете найти новь,е

пути решения сложившихся ситуаций и пообхем, В целом даннь,й
период бІІЗгоприятен АІІЯ активной де11овой деятехьности, а настой
чивость и упорство в работе поможет добиться успеха в деІІЗх и ста
биІІЬноrо процветания.

(дага офіційного опублікування в t·днному реє с, r1 1 011111ки впливу на довкілля (автоматично
гсиеруєт ься програмними засобами ведення Реєст ру,11е зазначається суб'є ктом гос1юдарюва11ня)

201812468
(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу на довкшля планованої лія.тьнбсті)

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК гюмєдського ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІ. ІЛЯ

І Іонідомл•t \ІО про початок громадсьм» о обгово
рення 1а11у з оцінки опливу на 1оню.1,111 п.1анова18'J1
.пяльвосп, 1ІtJН8ЧеІІОЇ у 11у111\,1 І ЦЬОГО оимошенчя. J

метою НІІИ&ІС:111111, Юнранн• НІ врахування заувіжсвь
І ПfН>ІІО1ІfЦІ~ громалськосп ДО n танованої, цяльнос Іі

І. J Jж1нооа11а н~,еtьнн.-т~

J. У11t)8ІЮА:.І.t.1.'JНІН »ргтн, 1111.11Ji saGc1ncч}f провс.іен-
1111 громадського обговорення

t··

иланованог J.ІJІ.ЛЬtюt:11 та ор, ан. я11.ни f>0Jr.1JІ.1i1111\(..:- рс
1J,1M.t1$1 01НІ-НПІ впливу на J.088'1.І 1И

f.~ru!!R_<.J'l'J!Ц JШ.-Юltl.l.tl.ІЬІJQJ:!L...1".=
llil...№PIIOiJIШIULШ.W;lt,t~~
~нд-1....Ш,ф-Il..-.nl.L.J,фІtR2.JШ1.Й~ltl....llil
~·-=вww...Jll0...J!.11.1.1a1oa;..~"'

Їlllf'J ]іі№Н }~51'1.111~

(8fJ( rllllCIIКJ nrio ІІрt--.1.8,\:1\ІІ. IJ.'~ttii i.І,LL1t."'J(f1,, 0~
гвн. )·по•нu..жсн11і1 lkнu ан~11. ttt1r-,нн11111нi AOl)Nettt. 1110
ntJ)C.'16aчarІl<)I08М,.1.rl))

5. Строки, 1 ривалгсть та пор-..юк гроwа,1.:1,коrо обго
ворепня звггу 1 ОЦІНКИ вп.гвву на ДОН.КІЛЛІ, включаючи
інформашю IIJ>O час І місце )"СІ'\: АJІ1Л3ІІОІШННХ громаась-
8'11:\. t:JІY'\8.IIL. J р11ва.11с.-УЬ fJIO\IЗДChl(\)1-0 обгеворсния С18-
новиз І> 25 робочих .шів (не: менше 25, але 11е бLIJьwe
.И: робочих :1111в) 1 МО\К'НТ)' офщ1йJІоm 011уб.11К)нанн~:
ш.ою ш ,~01111.:11н,~ (за щ.~чаєп.с• у назві оголошення) та

НІІЯ r'p\lt.aiLH;ЬkfН.;Ti 11(.)(;туП)' 1\0 JBl1)' 1 ошнки вп.гиву
І:М ,:(t,181<і:1:н1 1а ІНІІJОІ, 10.НІІКUВОЇ ·ннfюrмаuіі. fЩJІІаЧ.:Іtоі

"'-у(і"(..,·10\1 1щ:110.1арн1ка11111. 11ю исрс.шєтьсв дл11 нt1.ІІач1
висновку 1 (ЩІІНОІ вплину 113 .10ІJКІЛІUІ,

[fpt)l!,110\4 )(.1,4,.)10 Ct"J)OК)' Іро'4.1.'\І.:t.ІІ.ОІ'О обгонорсиня
Ірt)~1,1JІСЬКІІ..,ь \(J( право 110.),аВ.ІІІt будь-•к1 3.J)'RaЖt:IIHII
або nрщ~ощшІ, и11.1, на і1 ,lYM"-)'. стосуються n.1н11Gea110·1

іяльиосп, &а иеобхілносп 1х ОО'Т')ІІІ)'Н.ІШUІ, Зеува
жсния І J 11рсто11щ1і мо-.«у1 Ь подаватися В письмовій
форма (} то~,у ЧІІС.'11 Н слектроннему ВНІJІ'ІДЇ) та ус110

під час I рочалських слухань із внесенням ло иротоюлу
громадських С.І)'"Х3НЬ. Пропозицп, ІІадаНІ ІІІС.1$1 встаиов
ясного строку, не розглядаються

І )ЮЧd,.1Сt.КІ слухання (перші) 81,\бу;.tУП,СІ
26.J.U!UВ...~-.14-(IO [QДІІНJ)'

U Ч41Щ:Ь№( Сі.Ш:І,Ц;і Dil.:.U.L....ІY.З.. Іfоа JС•)№ь'І І 2ч

12 10.2011 PWJ, РІПНD!І оя+· ЖYPWn оесее
Пmiul.

(наІмсму- ~ Jn8(188. oprlllli-.uї•
••~ •••• ., ••••~ МО8С'~
''8nІІ;уWнтамм, ..,.,,.°""'•).

:111111 {другі] відОУ,.І)ТЬСJІ

І•а.'13,н ОО)'. "Lli:. -\С,~ІІС ТІ :..ІрС"С) пр-.:.,tенна lfk~•H'(
C,1)UJU.J

6 Уповнонажспий це11rрал1,11иН орган абоуповнс,н.а
жсний I't:'pюvp1a.,1ьmtif орган, шо забезпечує «осгуп до

111,11. lRІ І) J ошнки 811.1ІІR)' lld .1CIRKl.1JJИ та ІІІІІЮі 10С1) иноі
111фор,1.1uіі ЩОДО ІІІІЗІІ083Щ)) .пяльносп

Іl.~"-11!~1
)Q

7. У, 1юважс11иН це11тра.1~1111А ,pr.Jt або упов-
11оважс1111д r-..рн1ор1а.1ь1,нА орган, JІО якого 1-.'18ІО11,,С11
')3)'111tЖ"-"11111 І nрn1101ншІ, 18 строки На.18.ІІІіJІ J3)'88.ЖеНЬ
1 11роr101н1uи

&!

(•1ИrІІf111 Н~)'МНКІ І.JІW -,,.~Т8 <'~)'
су, ftcІNCp Тt"1cфotty П IOН'f"U11C)' ОІ;:о&j)

Зауважс:шtJІ I nропо-uщіі 11рнА\Іаюп.с1 протагоч
усього строку громалсьеого обruнпре111t1, u1нaчёtt()IU в
абзаці другому пункту S НЬОІ-0 ОГО..1()WСІІІІ•.

s. Hua11a rко.погічм і11формаu.111 ЩО,11.) ІLІІІЮ88НОІ
:_н._,1ь1~ос1і

Зегг 1 ОІtІНК'Н 81\.ІН&у 11
шяльносп на 12S аркушах

І.1ЛІ ІUІ8ІІО81Ноі

(Watrt"NТМ )'СІ 1111111 \a'fq )LIJIH. на.uн1 ИІІ р.1
І :&11К11чмrи 1н111у еrа.,,:юnчну tнфopu1wo.,

n,i.a.юмнot,1ad.1i.1кxt1)

n)
rnк-ym.c,,

4 Процелура ирийняп я рішення про провадження

9 М1сц1: (-..Ісц,1) розм1щещu звпу 1 ошнеи виливу
на дОRКL'ІЛІ та іншої .10.1с1ткової інформаш! (еід1,,1111не

н.w првмпцсиня, ,а·,начс11оrо у 11у11к11 б цього 010.,0.
шення], а TIJJ<n»; час. 111\"ОІО громахсьюсзь tоІПЖС 0111ail-



Акт

ВІД {{ {0 2018 року с. Валки

Ми, представники НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
Євдокимова С.А.-інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ та РБ
(Схід); Овдієнко І.М.- інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ та РБ
(Схід) та

?c:-t.>(.of1.-z f3сз.. ~ ~z: Qe.,e ІL .о; с_ h r-;6~1h; гgq_, І('O?D .,/L)Cq;:,~q .14~
(посада, пріfвнще, ім'я, по батькові/

склали цей акт про те, що нами на офіційній дошці оголошень Валківської
сільської ради розміщено оголошення про початок громадського обговорення
Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з видобування
корисних копалин НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на
Мільківському родовищі та передали Звіт з оцінки впливу на довкілля по
Мільківському родовищу представнику сільради.

Євдокимова С.А.

Овдієнко І.М

~-;f. ; t=2се, /'Zц с.. J.-1. _,ц
І



с. Валки



Платіжне доручення №

від "10" жовтня 2018 р.
4947 л

Платник НГВУ "ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ" ПАТ "YKPHA«:t4TA"

Код І 00136573 І
Банк платника

Акціонерний банк"Південний"(м.
Одеса)

Код банку

іонернніі бян. г іоденнин"
·о..;. Z095З647

О 328209
жов zo 8

#.~ 10410001 1

~жано банком
"10" жовтня 2018 р.

328209

Отримувач Департамент агропром розвитку екології

Код І 00733702

Банк отримувача

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАІНИ,М.КИЇВ

Код банку

820172

ДЕБЕТ рах. № СУМА

І 26007010035287 11 596, 10

КРЕДИТ рах. №

31258272109033

Сума словами

Одинадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість гриJ'!~Нь 10 копійок
Призначення платежу
Аванс 100% за ОВД Мільківського род-ща; зг дог 133-6 від 28.08.1r)r я2·gров РРОІІ зак не _ _
nередб.&2.2.05.99& Без пдв А К Ці ОН ер Н Н іі б а Н •-· І

щ I і ваенн н ti"
о,. 20953647

,1ФО З28209РОЕ'. ено банком

0 жов zo із.О."_ жовтня 2018 р.

ДР

МЛ. Підписи


