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зазначається суб’єктом господарювання) 
 

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 
Місце провадження планованої діяльності – територія Половлівського родовища пісків, яке розташоване на 

відстані 0,25км на захід від с.Половлі, Володимирецького р-ну, Рівненської обл., України. 
Планована діяльність передбачає видобування корисної копалини гідромеханізованим способом за 

допомогою плавучого земснаряда 800/40 із наступним транспортуванням видобутого піску пульпопроводом до 
карт намиву для осушення. Початок розробки родовища та влаштування піонерного котловану планується в 
південно-східній частині площі родовища. Видобуток здійснюється в один розкривний уступ (зачистка корисної 
копалини) висотою до 0,10м та один видобувний уступ висотою до 10,50м. Навантаження осушеного піску з карт 
намиву на автотранспорт Споживача виконується екскаватором. 

Розкривні породи на території родовища відсутні. Дрібні планувальні роботи із зачистки шару корисної 
копалини, влаштування під’їзних доріг та тимчасової промплощадки виконуються за допомогою екскаватора та 
бульдозера. Складування розкривних порід шару зачистки передбачається у тимчасових буртах по периметру 
кар'єрного поля, для подальшого використання під час рекультивації. 

Рекультивація кар’єрних земель, порушених гірничо-видобувними роботами, планується під водоймище, 
борта та промплощадка кар’єру – під кущонасанження та залуження. Рекультивація відробленого кар’єру 
передбачається після завершення його відпрацювання. 

Площа ділянки родовища в межах підрахунку запасів складає 9,30га. 
Корисною копалиною родовища є піски, які придатні для благоустрою, рекультивації та планування. 

Підраховані запаси корисної копалини пісків становлять 663,400тис.м3 піску, в т.ч. за категорією А - 250,8,0тис.м3 
та категорією В – 412,60тис.м3. 

Продуктивність кар'єру по видобутку складе 25,0тис.м3 піску в щільному тілі на рік. Режим роботи кар’єру 
- в одну 8мигодинну зміну, 160-270днів в рік в залежності від потреби. Забезпеченість підприємства запасами 
корисної копалини становить 25,50 років. 

Склад виробництва: кар'єр; карта намиву; прикар’єрний виробничий майданчик викладений бетонними 
плитами; тимчасові відвали; дороги і під'їзди. 

 
2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Половлі пісок». 
Юр./факт. адреса: 34351, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с.Половлі, вул.Лесі Українки, 86. 
Тел. 0672349111. E-mail: polovlipisok@ukr.net.  Директор – Проць В.Б. 
 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації – 33028, 

Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє середовище та дозвільної 
діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 

 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде: отримання 

спеціального дозволу на користування надрами, що видається Державною Геологічною службою Геології та надр 
України та та виконання спеціальних умов отримання дозволу. 

 
  



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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться:  Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань 
не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). 

У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що 
припадають на цей період, не призначаються. 

Письмові зауваження та пропозиції (у тому числі в електронному вигляді) щодо даної планованої діяльності 
громадськість може надавати Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної 
адміністрації – 33028, Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє 
середовище та дозвільної діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. 

 
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 
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації – 33028, 

Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє середовище та дозвільної 
діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 

 
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються 

зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації – 33028, 

Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє середовище та дозвільної 
діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 

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 152 аркушах. 
 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації , а 

також час, з якого громадськість може ознайомитися з ним: 
Звіт з оцінки впливу на довкілля протягом всього терміну громадського обговорення буде розміщений в 

приміщенні Володимирецької Об’єднаної територіальної громади, Володимирецького району, Рівненської 
області за адресою: 

34351, Ровненская обл., Владимирецкий р-н, с. Половли, ул. Леси Украинки, 29. Тел.: +380 (3634) 3-51-43. 
 
 
Директор 
ТОВ «Половлі пісок»   ______________  Проць В.Б. 
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На майданчику Рівненської АЕС відбулося урочисте нагородження кращих 
активістів Первинної профспілкової організації електростанції (ППО РАЕС) за 
підсумками року, що минає.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРЕС-ЦЕНТРУ РАЕС.

ПРОФСПІЛКОВІ АКТИВІСТИ РАЕС ВІДЗНАЧЕНІ 
ПОЧЕСНИМИ НАГОРОДАМИ ЗА ПІДСУМКАМИ РОКУ

П’ЯТЬ РОКІВ ПОСПІЛЬ ПЕРЕМОЖНИЦЕЮ 
СПАРТАКІАДИ РАЕС СТАЄ КОМАНДА ЦТАВ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

За сумлінну, плідну працю, осо-
бистий вагомий внесок у розвиток 
профспілкового руху та з нагоди 45-ої 
річниці створення ППО РАЕС 20 пра-
цівників та непрацюючих пенсіонерів 
електростанції отримали Почесні гра-
моти та Грамоти Президії ЦК Атомп-
рофспілки.

Почесними Грамотами ППО ДП 
«НАЕК «Енергоатом» нагороджені 7 
працівників підприємства, а також 
за багатолітню профспілкову роботу 
й активну громадську позицію цією 
відзнакою нагороджено генерально-
го директора РАЕС Павла Павлиши-
на. Грамотами президії ППО Компанії 

відзначено 18 пра-
цівників РАЕС, а 34 
атомники та вете-
рани підприємства 
отримали Грамоти 
ППО електростанції.

У свою чергу Пав-
ло Павлишин відзна-
чив, що досягнення 
колективу Рівнен-
ської АЕС цього року 
особливо цінні, 
адже підтверджують 
успішно пройдений 
шлях, незважаючи 
на всі виклики сього-
дення.

Під час урочис-
тостей голова ППО 

РАЕС Іван Мельник передав керівни-
цтву, профспілці та трудовому колек-
тиву рівненських атомників Подяку 
від командування та особового складу 
військової частини А0532 за патріотизм 
та вагомий внесок у підтримку військо-
вослужбовців, які задіяні у зоні прове-
дення ООС.

Варто відзначити, Первинна проф-
спілкова організація електростанції 
нагороджена відзнакою та дипломом 
переможця огляд-конкурсу від Рівнен-
ської обласної організації ФСТ «Украї-
на», як краще профспілкове об’єднання 
з організації фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної роботи.

Повідомляємо про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та враху-
вання зауважень і пропозицій громад-
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Місце провадження планованої діяль-

ності – територія Половлівського родо-
вища пісків, яке розташоване на відстані 
0,25 км на захід від с. Половлі Володи-
мирецького р-ну Рівненської обл., Укра-
їни.

Планована діяльність передбачає 
видобування корисної копалини гідро 
механізованим способом за допомогою 
плавучого земснаряда 800/40 і з наступ-
ним транспортуванням видобутого піс-
ку пульпопроводом до карт намиву для 
осушення. Початок розробки родовища 
та влаштування піонерного котловану 
планується в південно-східній частині 
площі родовища. Видобуток здійснюєть-
ся в один розкривний уступ (зачистка 
корисної копалини) висотою до 0,10 м 
та один видобувний уступ висотою до 
10,50 м. Навантаження осушеного піску 
з карт намиву на автотранспорт Спожи-
вача виконується екскаватором.

Розкривні породи на території родо-
вища відсутні. Дрібні планувальні ро-
боти із зачистки шару корисної копа-
лини, влаштування під’їзних доріг та 
тимчасової промплощадки виконуються 
за допомогою екскаватора та бульдозе-
ра. Складування розкривних порід шару 
зачистки передбачається у тимчасових 
буртах по периметру кар’єрного поля 
для подальшого використання під час 
рекультивації.

Рекультивація кар’єрних земель, по-
рушених гірничо-видобувними робота-
ми, планується під водоймище, борта та 
промплощадка кар’єру – під кущонаса-
дження та залуження. Рекультиваціяві-
дробленого кар’єру передбачається піс-
ля завершення його відпрацювання.

Площа ділянки родовища в межах під-
рахунку запасів складає 9,30 га.

Корисною копалиною родовища є піс-
ки, які придатні для благоустрою, ре-
культивації та планування. Підраховані 
запаси корисної копалини, пісків, ста-
новлять 663,40 тис. м3 піску, в т.ч. за 
категорією А – 250,80 тис. м3 та катего-
рією В – 412,60 тис. м3.

Продуктивність кар’єру по видобутку 
складе 25,0 тис. м3 піску в щільному тілі 
на рік. Режим роботи кар’єру – в одну 
8-мигодинну зміну, 160-270 днів в рік в 
залежності від потреби. Забезпеченість 
підприємства запасами корисної копали-
ни становить 25,50 року.

Склад виробництва: кар’єр; карта 
намиву; прикар’єрний виробничий май-
данчик, викладений бетонними плита-
ми; тимчасові відвали; дороги і під’їзди.

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Половліпісок».
Юр./факт.адреса: 34351, Рівненська 

обл., Володимирецький р-н, с. Половлі, 
вул. Лесі Українки, 86.

Тел. 0672349111. E-mail: polovlipisok@
ukr.net .  Директор – Проць В. Б.

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Департамент екології та природних 
ресурсів Рівненської обласної держав-
ної адміністрації – 33028, Рівненська об-
ласть, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ 
оцінки впливу на навколишнє серед-
овище та дозвільної діяльності. e-mail: 
info@ecorivne.gov.ua . В.о. начальни-
ка відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. 
(0362) 26-47-23.

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкіл-
ля 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження планованої ді-
яльності буде: отримання спеціально-
го дозволу на користування надрами, 
що видається Державною геологічною 
службою геології та надр України, та на 
виконання спеціальних умов отримання 
дозволу.

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) з 
моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголо-

шення) та надання громадськості досту-
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визна-
ченої суб’єктом господарювання, що пе-
редається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадсько-
го обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які, на її думку, стосуються пла-
нованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропози-
ції можуть подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із вне-
сенням до протоколу громадських слу-
хань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в меж-
ах території карантину, встановлено-
го Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасуван-
ня та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину громадські слухання не про-
водяться і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться:  Дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визна-
чено; тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
коронавірусної хвороби (COVID-19), до 
повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, гро-
мадське обговорення планованої діяль-
ності проводиться у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій (у тому 
числі в електронному вигляді).

У цей період громадські слухання, 
передбачені статтею 7 цього Закону, не 
проводяться і на дати, що припадають 
на цей період, не призначаються.

Письмові зауваження та пропозиції 
(у тому числі в електронному вигляді) 
щодо даної планованої діяльності гро-
мадськість може надавати Департаменту 
екології та природних ресурсів Рівнен-
ської обласної державної адміністрації – 
33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. 
Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на 
навколишнє середовище та дозвільної 
діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua .

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Департамент екології та природних 
ресурсів Рівненської обласної держав-
ної адміністрації – 33028, Рівненська об-
ласть, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ 
оцінки впливу на навколишнє серед-
овище та дозвільної діяльності. e-mail: 
info@ecorivne.gov.ua . В. о. начальни-
ка відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. 
(0362) 26-47-23.

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних 
ресурсів Рівненської обласної держав-
ної адміністрації – 33028, Рівненська об-
ласть, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ 
оцінки впливу на навколишнє серед-
овище та дозвільної діяльності. e-mail: 
info@ecorivne.gov.ua . В. о. начальни-
ка відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. 
(0362) 26-47-23.

Зауваження і пропозиції приймають-
ся протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці дру-
гому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності на 140 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ним:

Звіт з оцінки впливу на довкілля про-
тягом всього терміну громадського обго-
ворення буде розміщений в приміщенні 
Володимирецької об’єднаної територі-
альної громади Володимирецького ра-
йону  Рівненської області за адресою: 
34351, Ровненська обл., Володимирець-
кий р-н, с. Половлі, вул. Лесі Українки, 
29. Тел.: +380 (3634) 3-51-43.

Директор
                           ТОВ «Половліпісок» 
  ______________  

Проць В. Б.

За рішенням спортивно-масової 
комісії профкому у зв’язку з ка-

рантинними обмеженнями цьогорічна 
Спартакіада РАЕС проводилася з та-
ких видів спорту: шашки, футзал, на-
стільний теніс, волейбол, мініфутбол, 
плавання, гирьовий спорт, стрітбол 
та стрільба. У цілому в 
змаганнях взяли участь 
24 команди.

Третє загально-
командне місце у не-
ймовірній, а деколи й 
драматичній боротьбі 
посіла об’єднана ко-
манда служби контр-
олю металу та ДПРЗ-2. 
Друге місце завоюва-
ла команда енергоре-
монтного підрозділу 
(ЕРП-1). А першість 
п’ятий рік поспіль здо-
була команда цеху те-
плової автоматики та 
вимірювань (ЦТАВ). 
Начальник ЦТАВ Олек-
сандр Пузирніков, який виступив на-
тхненним тренером команди, зазна-
чив, що перемога далася нелегко, 
адже всі суперники цьогоріч були до-
сить сильними та продемонстрували 
високу підготовку. 

За перше, друге та третє місця у 
кожному з видів змагань команди отри-
мали грошові винагороди. Усі коман-
ди-призери загального заліку Спарта-
кіади відзначені грамотами, кубками 

та грошовими преміями. Спортсменів 
привітали генеральний директор під-
приємства Павло Павлишин та голова 
первинної профспілкової організації 
електростанції Іван Мельник.

За значний внесок у розвиток фізич-
ної культури та спорту Атомпрофспілки 

у 2020 році відзнакою первинної проф-
спілкової організації НАЕК «Енергоа-
том» «За спортивні досягнення» наго-
роджені електрослюсар цеху теплової 
автоматики та вимірювань Станіслав 
Харечко і завідувач сектору спорткомп-
лексу управління соціальних об’єктів 
(УСО) Володимир Саворона, а грамоту 
отримали завідувач спортивними спо-
рудами УСО Іван Клець та лаборант хі-
мічного цеху Марія Цицата.

На енергоблоці №3 (ВВЕР-1000) – 
46-а доба капітального планово-по-
переджувального ремонту. У ремонті 
обладнання другого каналу системи 
безпеки. Виконуються операції за Про-
грамою перевантаження ядерного па-
лива. Усі роботи проводяться відповід-
но до графіка.

На енергоблоці №4 (ВВЕР-1000) – 
115-а доба середнього планово-по-
переджувального ремонту. Триває 
модернізація кранів кругової дії у рам-
ках заходів впровадження технології 
Holtec. Усі роботи виконуються згідно з 
графіком.

За минулу добу енергоблоками РАЕС 
вироблено 20,5 млн кВт год електро-
енергії, з початку місяця – 518,0 млн 
кВт год електроенергії та з початку 
року – 17 млрд 13,0 млн кВт год елек-

троенергії. 
Порушень меж і умов безпечної екс-

плуатації не було. Радіаційний, проти-
пожежний та екологічний стан на РАЕС 
і прилеглій території не змінювався й 
перебуває у межах чинних норм.

За даними системи АСКРС РАЕС на 
проммайданчику та в зоні спостере-
ження РАЕС за період з 21 по 27 грудня 
2020 року радіаційні показники стано-
вили:

- активність газо-аерозольного ви-
киду енергоблоків РАЕС склала: ІРГ – 
0,213%, ДЖН –0,028%, йод – 0,001% 
від відповідних лімітів викиду;

- активність скиду в річку Стир ста-
новить: по Сs-137 – 0,052%, по Co-60 
– 0,031% від відповідних лімітів скиду;

- потужність дози в населених пунк-
тах зони спостереження становила 
0,06-0,18 мкЗв/год, та не перевищува-

Минулої доби (28.12 – ред.) на РАЕС у роботі перебували два енергоблоки 
на номінальному рівні потужності із сумарним навантаженням 853 МВт. Заува-
жень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу не-
має.

_________18 вересня, 2020р._______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 

на довкілля (автоматично генерується програмними засобами 
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання)

_________20209176608____________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля плано-
ваної діяльності (автоматично генерується програмними засобами 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової 
версії зазначається суб’єктом господарювання)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
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Ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íà ãàçåòà
Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³
“Â²ËÜÍÅ ÑËÎÂÎ”.

Çàñíîâàíà 18 ãðóäíÿ 1939 ð.

Äî 21 ãðóäíÿ 1991 ðîêó
âèõîäèëà ï³ä íàçâîþ
“×åðâîíèé ïðàïîð”.

Ðåºñòð: ÐÂ ¹ 474/27
â³ä 3 êâ³òíÿ 2007 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒçÎÂ «Ðåäàêö³ÿ
ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íî¿ ãàçåòè

Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³
 “Â³ëüíå ñëîâî”».

Âèäàâåöü:
ðåäàêö³ÿ ãàçåòè.

Âèõîäèòü ùî÷åòâåðãà.
²íäåêñ 33674.

 Òèðàæ 5050

Ãàçåòà íàáðàíà
³ çâåðñòàíà
â êîìï’þòåðíîìó
öåíòð³
“Â³ëüíîãî
ñëîâà”.

Â³ääðóêîâàíî ó ÒÎÂ «Äðóê Âîëèí³», ì. Ð³âíå, âóë. Ïîë³ùóêà, 1-ã
Òåë/ôàêñ: 0(362) 608653. Çàì. 1136

Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî ðåäàãóâàòè òà
ñêîðî÷óâàòè òåêñò, íå çàâæäè ïîä³ëÿº âèñëîâëåí³
àâòîðàìè äóìêè. Ìàòåð³àëè ³ ôîòîçí³ìêè, íàä³ñëàí³ â
ðåäàêö³þ, íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. Çà
òî÷í³ñòü âèêëàäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð.
Çà çì³ñò òà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ó ðåêëàìíèõ
ïóáë³êàö³ÿõ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ðåêëàìîäàâåöü. Ïðè
ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Â³ëüíå ñëîâî” îáîâ’ÿçêîâå.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòàâêó ãàçåòè íåñå Ð³âíåíñüêà
äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà».
* — Ìàòåð³àë äðóêóºòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàøà àäðåñà: âóë. Êí. Âîëîäèìèðà, 82-à
(3-é ïîâåðõ), ì.Ð³âíå, 33013.

E-mail: vslovo@ukr.net
Âåá-ñàéò: vilneslovo.rv.ua

Òåë./ôàêñè:
ãîë. ðåäàêòîð;
ðåêëàìíèé â³ää³ë òà áóõãàëòåð³ÿ

0(362) 62-04-54;
å-mail: vslovo.buh@gmail.com

Çàñò. ãîë. ðåäàêòîðà Àííà Ëåãêà

80 ðîê³â
³ç êðàÿíàìè
³ ïðî íèõ!

Â³äïîâ³äàëüíà çà âèïóñê Àííà Ëåãêà

×ëåíè âåòåðàíñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Êîðå÷÷èíè ñó-
ìóþòü ç ïðèâîäó ñìåðò³
ãîëîâè îáëàñíî¿ âåòå-

ðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Êîâàëü÷óêà
Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à ³ âèñëîâ-
ëþþòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³
áëèçüêèì ïîê³éíîãî.

Â³÷íà éîìó ïàì’ÿòü.

Ãîùàíñüêà âåòåðàíñüêà
îðãàí³çàö³ÿ ñóìóº ç ïðèâî-
äó ñìåðò³ ãîëîâè îáëàñíî¿
âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Êîâàëü÷óêà Îëåêñàíäðà ²âàíî-
âè÷à ³ âèñëîâëþº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ
ð³íèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíîãî.

Öàðñòâî Íåáåñíå.

25 ãðóäíÿ 2020 ðîêó
ï³øîâ ç æèòòÿ ãîëîâà ðàäè

Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿
îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â
Óêðà¿íè, ÷ëåí ðàäè

Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â
Óêðà¿íè, Ïî÷åñíèé
âåòåðàí Óêðà¿íè –
ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ

Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷.
Éîãî æèòòºâèé øëÿõ – öå øëÿõ ñàìîâ³ääàíî¿ ³ íàïî-

ëåãëèâî¿ ïðàö³ íà áàãàòüîõ ä³ëÿíêàõ ãîñïîäàðñüêî¿,
ïåäàãîã³÷íî¿, ïàðò³éíî¿, óïðàâë³íñüêî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³. Ïðàöþþ÷è â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè òà
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â³í âí³ñ âàãîìèé âêëàä ó
ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ð³âíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè,
ÿêó â³í î÷îëþâàâ ç 2012 ðîêó, ã³äíî âèêîíóâàëà ðîëü
âåòåðàíñüêîãî àâàíãàðäó îáëàñò³. Ïðèä³ëÿëàñü íàëåæíà
óâàãà ñîö³àëüíîìó çàõèñòó âåòåðàí³â â³éíè ³ ïðàö³, ä³òåé
â³éíè, ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàííþ ìîëîä³, âîëîíòåðñü-
êîìó ðóõó.

Â³í êîðèñòóâàâñÿ çàñëóæåíèì àâòîðèòåòîì ³ ïîâà-
ãîþ âåòåðàí³â.

Ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à çàëèøèòüñÿ
ó íàøèõ ñåðöÿõ.

Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì, áëèçüêèì òà
äðóçÿì ïîê³éíîãî.

Ðàäà Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿
âåòåðàí³â Óêðà¿íè

Ðàäè ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ îðãàí³çàö³é
âåòåðàí³â îáëàñò³

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ

çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè

âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³  1 öüîãî
îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³
ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü
Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – òåðèòîð³ÿ Ïîëîâë³âñüêîãî

ðîäîâèùà ï³ñê³â, ÿêå ðîçòàøîâàíå íà â³äñòàí³ 0,25 êì íà çàõ³ä â³ä ñ.Ïî-
ëîâë³, Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, Ð³âíåíñüêî¿ îáë., Óêðà¿íè.

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ïåðåäáà÷àº âèäîáóâàííÿ êîðèñíî¿ êîïàëèíè ã³äðî
ìåõàí³çîâàíèì ñïîñîáîì çà äîïîìîãîþ ïëàâó÷îãî çåìñíàðÿäà 800/40
³ç íàñòóïíèì òðàíñïîðòóâàííÿì âèäîáóòîãî ï³ñêó ïóëüïîïðîâîäîì äî êàð-
òíàìèâó äëÿ îñóøåííÿ. Ïî÷àòîê ðîçðîáêè ðîäîâèùà òà âëàøòóâàííÿ ï³î-
íåðíîãî êîòëîâàíó ïëàíóºòüñÿ â ï³âäåííî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ïëîù³ ðîäîâè-
ùà. Âèäîáóòîê çä³éñíþºòüñÿ â îäèí ðîçêðèâíèé óñòóï (çà÷èñòêà êîðèñíî¿
êîïàëèíè) âèñîòîþ äî 0,10 ì òà îäèí âèäîáóâíèé óñòóï âèñîòîþ äî 10,50
ì. Íàâàíòàæåííÿ îñóøåíîãî ï³ñêó ç êàðòíàìèâó íà àâòîòðàíñïîðò Ñïîæè-
âà÷à âèêîíóºòüñÿ åêñêàâàòîðîì.

Ðîçêðèâí³ ïîðîäè íà òåðèòîð³¿ ðîäîâèùà â³äñóòí³. Äð³áí³ ïëàíóâàëüí³
ðîáîòè ³ç çà÷èñòêè øàðó êîðèñíî¿ êîïàëèíè, âëàøòóâàííÿ ï³ä’¿çíèõ äîð³ã
òà òèì÷àñîâî¿ ïðîìïëîùàäêè âèêîíóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ åêñêàâàòîðà òà
áóëüäîçåðà. Ñêëàäóâàííÿ ðîçêðèâíèõ ïîð³ä øàðó çà÷èñòêè ïåðåäáà÷àºòüñÿ
ó òèì÷àñîâèõ áóðòàõ ïî ïåðèìåòðó êàð’ºðíîãî ïîëÿ, äëÿ ïîäàëüøîãî âè-
êîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ ðåêóëüòèâàö³¿.

Ðåêóëüòèâàö³ÿ êàð’ºðíèõ çåìåëü, ïîðóøåíèõ ã³ðíè÷î-âèäîáóâíèìè ðî-
áîòàìè, ïëàíóºòüñÿ ï³ä âîäîéìèùå, áîðòà òà ïðîìïëîùàäêà êàð’ºðó –
ï³ä êóùîíàñàíæåííÿ òà çàëóæåííÿ. Ðåêóëüòèâàö³ÿ â³äðîáëåíîãî êàð’ºðó
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ éîãî â³äïðàöþâàííÿ.

Ïëîùà ä³ëÿíêè ðîäîâèùà â ìåæàõ ï³äðàõóíêó çàïàñ³â ñêëàäàº 9,30 ãà.
Êîðèñíîþ êîïàëèíîþ ðîäîâèùà º ï³ñêè, ÿê³ ïðèäàòí³ äëÿ áëàãîóñò-

ðîþ, ðåêóëüòèâàö³¿ òà ïëàíóâàííÿ. Ï³äðàõîâàí³ çàïàñè êîðèñíî¿ êîïàëèíè
ï³ñê³â ñòàíîâëÿòü 663,400 òèñ.ì3 ï³ñêó, âò.÷. çà êàòåãîð³ºþ À - 250,8,0
òèñ.ì3 òà êàòåãîð³ºþ Â– 412,60 òèñ.ì3.

Ïðîäóêòèâí³ñòü êàð’ºðó ïî âèäîáóòêó ñêëàäå 25,0òèñ.ì3 ï³ñêó â ù³ëüíîìó
ò³ë³ íà ð³ê. Ðåæèì ðîáîòè êàð’ºðó – â îäíó 8-ìèãîäèííó çì³íó, 160-270
äí³â â ð³ê â çàëåæíîñò³ â³ä ïîòðåáè. Çàáåçïå÷åí³ñòü ï³äïðèºìñòâà çàïàñà-
ìè êîðèñíî¿ êîïàëèíè ñòàíîâèòü 25,50 ðîê³â.

Ñêëàä âèðîáíèöòâà: êàð’ºð; êàðòà íàìèâó; ïðèêàð’ºðíèé âèðîáíè÷èé
ìàéäàí÷èê âèêëàäåíèé áåòîííèìè ïëèòàìè; òèì÷àñîâ³ â³äâàëè; äîðîãè ³
ï³ä’¿çäè.

2. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïîëîâë³ï³ñîê».
Þð./ôàêò.àäðåñà: 34351, Ð³âíåíñüêà îáë., Âîëîäèìèðåöüêèé ð-í,

ñ. Ïîëîâë³, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 86.
Òåë. 0672349111. E-mail: polovlipisok@ukr.net.   Äèðåêòîð – Ïðîöü Â.Á.
3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñü-

êîãî îáãîâîðåííÿ
Äåïàðòàìåíò åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ – 33028, Ð³âíåíñüêà îáëàñòü, ì.Ð³âíå, âóë. Òîëñòîãî,
20. Â³ää³ë îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå òà äîçâ³ëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. e-mail: info@ecorivne.gov.ua.Â.Î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó Äàí÷óê Îëüãà
Þð³¿âíà, òåë. (0362) 26-47-23.

4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ òà îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòàòè îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ

Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäå: îòðèìàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà êîðèñòóâàííÿ íàä-
ðàìè, ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ Ãåîëîã³÷íîþ ñëóæáîþ Ãåîëîã³¿ òà íàäð
Óêðà¿íè òà òà âèêîíàííÿ ñïåö³àëüíèõ óìîâ îòðèìàííÿ äîçâîëó.

5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå
óñ³õ çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü

Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå

_________________18 âåðåñíÿ, 2020ð.__________________
(äàòà îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ
ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, íå çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêòîì
ãîñïîäàðþâàííÿ)

 _______________________20209176608________________________
(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ ïðîãðàì-
íèìè çàñîáàìè âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ, äëÿ ïàïåðîâî¿ âåðñ³¿ çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêòîì
ãîñïîäàðþâàííÿ)

ìåíøå 25, àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³ö³éíîãî îïóáë³-
êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) òà íàäàííÿ
ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äî-
äàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåäàºòü-
ñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü ìàº
ïðàâî ïîäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñòî-
ñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Çàóâà-
æåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó òîìó ÷èñë³
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ç âíåñåí-
íÿì äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâ-
ëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíî-
ãî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè (ÑÎVID-19), ñïðè÷èíåíî¿ êî-
ðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, äî ïîâíîãî éîãî ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 30
äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ íå ïðîâîäÿòüñÿ ³ íå
ïðèçíà÷àþòüñÿ íà äàòè, ùî ïðèïàäàþòü íà öåé ïåð³îä.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáóäóòüñÿ: Äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àä-
ðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü íå âèçíà÷åíî; òèì÷àñîâî, íà ïå-
ð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíîãî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè êîðîíàâ³-
ðóñíî¿ õâîðîáè (COVID-19), äî ïîâíîãî éîãî ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 30
äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ïðîâîäèòüñÿ ó ôîðì³ íàäàííÿ ïèñüìîâèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïî-
çèö³é (ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³).

Ó öåé ïåð³îä ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 7 öüîãî Çàêî-
íó, íå ïðîâîäÿòüñÿ ³ íà äàòè, ùî ïðèïàäàþòü íà öåé ïåð³îä, íå ïðèçíà÷à-
þòüñÿ.

Ïèñüìîâ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ (ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèã-
ëÿä³) ùîäî äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå íàäàâàòè Äå-
ïàðòàìåíòó åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ – 33028, Ð³âíåíñüêà îáëàñòü, ì.Ð³âíå, âóë. Òîëñòîãî, 20.
Â³ää³ë îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå òà äîçâ³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
e-mail: info@ecorivne.gov.ua.

6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðè-
òîð³àëüíèé îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³

Äåïàðòàìåíò åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ – 33028, Ð³âíåíñüêà îáëàñòü, ì.Ð³âíå, âóë. Òîëñòîãî,
20. Â³ää³ë îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå òà äîçâ³ëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. e-mail: info@ecorivne.gov.ua.Â.Î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó Äàí÷óê Îëüãà
Þð³¿âíà, òåë. (0362) 26-47-23.

7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðè-
òîð³àëüíèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà
ñòðîêè íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é

Äåïàðòàìåíò åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ – 33028, Ð³âíåíñüêà îáëàñòü, ì.Ð³âíå, âóë. Òîëñòîãî,
20. Â³ää³ë îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå òà äîçâ³ëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Â.Î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó Äàí÷óê Îëüãà
Þð³¿âíà, òåë. (0362) 26-47-23.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 5 öüîãî
îãîëîøåííÿ.

8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 140 àðêóøàõ.
9. Ì³ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà

³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ , à òàêîæ ÷àñ, ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü
ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç íèì:

Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïðîòÿãîì âñüîãî òåðì³íó ãðîìàäñüêî-
ãî îáãîâîðåííÿ áóäå ðîçì³ùåíèé â ïðèì³ùåíí³ Âîëîäèìèðåöüêî¿ Îá’ºäíà-
íî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, Âîëîäèìèðåöüêîãî ðàéîíó, Ð³âíåíñüêî¿ îá-
ëàñò³ çà àäðåñîþ:

34351, Ðîâíåíñêàÿ îáë., Âëàäèìèðåöêèé ð-í, ñ. Ïîëîâëè, óë. Ëåñè
Óêðàèíêè, 29.Òåë.: +380 (3634) 3-51-43.

Äèðåêòîð ÒÎÂ «Ïîëîâë³ï³ñîê» Ïðîöü Â.Á.

Îëåêñàíäð³éñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà Ð³âíåíñüêîãî ðàéîíó
Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïî-
ñàä ïîñàäîâèõ îñ³á Îëåêñàíäð³éñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè:

1.1. ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ô³íàíñîâîãî â³ää³ëó;
1.2. ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà-þðèñòà îðãàí³çàö³éíî-êàäðîâîãî â³ää³ëó.
2. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â:
2.1. ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ô³íàíñîâîãî â³ää³ëó: íàÿâí³ñòü âèùî¿ îñâ³òè

â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì
íå íèæ÷å ñòóïåíÿ áàêàëàâðà, áåç âèìîã äî ñòàæó ðîáîòè, â³ëüíå âîëîä³í-
íÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

2.2. ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà – þðèñòà îðãàí³çàö³éíî-êàäðîâîãî â³ää³ëó:
íàÿâí³ñòü âèùî¿ îñâ³òè â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³ò-
íüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì íå íèæ÷å ñòóïåíÿ áàêàëàâðà, áåç âèìîã äî
ñòàæó ðîáîòè, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³:
– çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
– îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2 ÄÑ);
– àâòîá³îãðàô³ÿ;

– äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6;
– êîï³ÿ äîêóìåíòà ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷å-

íîãî çâàííÿ, íàóêîâîãî ñòóïåíÿ;
– êîï³ÿ ïàñïîðòà;
– êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ);
– äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè

àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» øëÿõîì çàïîâíåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³
Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè â³ä êàíäèäàò³â
ïðèéìàþòüñÿ óïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè îïóáë³êóâàííÿ îãîëî-
øåííÿ çà àäðåñîþ: ñ. Îëåêñàíäð³ÿ, âóë. Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêà, 66, Îëåê-
ñàíäð³éñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, ùîäåííî ç ïîíåä³ëêà ïî ÷åòâåð ç 8-00 ãîä. äî
17-00 ãîä., ó ï’ÿòíèöþ ç 8-00 ãîä. äî 16-00 ãîä., îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00
äî 14.00ãîä., ñóáîòà, íåä³ëÿ – âèõ³äí³ äí³. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ñòîñîâ-
íî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³
íàäàºòüñÿ ïðàö³âíèêîì Îëåêñàíäð³éñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, â³äïîâ³äàëüíèì
çà êàäðîâó ðîáîòó. Äîâ³äêè çà òåëåôîíàìè: 273-237, 273-292.

Âèñëîâëþºìî ùèðå
ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçü-
êèì ç ïðèâîäó íåïîïðàâ-
íî¿ âòðàòè — ñìåðò³ Òå-

òÿíè Ñåìåí³âíè Ï’ÿíêîâî¿.
Â³÷íà ¿é ïàì’ÿòü. Íåõàé Ãîñïîäü

Ìèëîñåðäíèé óïîêî¿òü ¿¿ äóøó.
Êîëåêòèâ ñóïåðìàðêåòó

«Ñ³ëüïî»

Ï³øîâ ç æèòòÿ ëåãåíäàðíèé
âî¿í ÓÏÀ íà Ð³âíåíùèí³

Íà 97 ðîö³ æèòòÿ ïîìåð Âà-
ñèëü Êèðèëþê – â³äîìèé íà
Ð³âíåíùèí³ óï³âåöü.

Âàñèëü Ìàðêîâè÷ Êèðèëþê (ïîçèâ-
íèé «ßñåí») íàðîäèâñÿ 28 ëèñòîïà-
äà 1924 ðîêó ó ñ. Äåðìàíü Äðóãà, ùî
íà Çäîëáóí³âùèí³. Çàê³í÷èâ ïîëüñüêó
ñåìèð³÷íó øêîëó â 1939 ðîö³, â 1941
ðîö³ – äâà êëàñè ã³ìíàç³¿.

Â³äìîâèâøèñü ¿õàòè íà ðîáîòó äî
Í³ìå÷÷èíè, 1942 ðîêó ïåðåéøîâ íà
íåëåãàëüíå ñòàíîâèùå â ÎÓÍ, äî þíàöüêî¿ ñ³òêè, êîòðà çàéìà-
ëàñü ïîøêîäæåííÿì í³ìåöüêèõ òåëåôîííèõ ìåðåæ, ðîçâ³äêîþ
òà çâ’ÿçêîì ì³æ ï³äðîçä³ëàìè.

Â 1943 ðîö³ áóâ çàëó÷åíèé äî ðîçâ³äêè ÓÏÀ, éîãî òåðåíîì
áóâ ï³âäåíü Ð³âíåíùèíè òà Øóìñüêèé ðàéîí Òåðíîï³ëëÿ.

Áðàâ ó÷àñòü â áîþ ç í³ìöÿìè 30 òðàâíÿ 1943 ðîêó â ñ. Ìàé-
äàí Äóáåíñüêîãî ðàéîíó òà á³ëÿ ñåëà Áóùà Çäîëáóí³âñüêîãî
ðàéîíó ³ ñåëà Òî÷åâèêè Îñòðîçüêîãî ðàéîíó â ñåðïí³ òîãî æ
ðîêó. Áðàâ ó÷àñòü â áîÿõ ³ç â³éñüêàìè ÍÊÂÄ â êâ³òí³ 1944 ðîêó
á³ëÿ ñ³ë Äàíèë³âêà Îñòðîçüêîãî ðàéîíó òà Ãóðáè. Âèéøîâøè ³ç
îòî÷åííÿ çàãîíàìè ÍÊÂÄ, çàõèùàëè íàñåëåííÿ â³ä ìàðîäåð³â
ç ÍÊÂÄ íà ìåæ³ Ð³âíåíñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿ òà Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñòåé. Â ñåðïí³ 1944 ðîêó áóâ ó÷àñíèêîì ðåéäóþ÷èõ çà-
ãîí³â ÓÏÀ íà Õìåëüíè÷÷èí³.

Áóâ àðåøòîâàíèé â 1944 ðîö³. Â ãðóäí³ òîãî æ ðîêó, ðàçîì ç
³íøèìè â’ÿçíÿìè, áóâ âèñëàíèé äî òàáîð³â Ñèá³ðó. Ïîêàðàííÿ
â³äáóâàâ â êîíöòàáîðàõ Âîðêóòè òà Ïå÷îðè. Òîãî æ ðîêó ð³äíî-
ãî áðàòà òà ðîäè÷³â Âàñèëÿ çàêàòóâàëè åíêàâåäèñòè, ãîñïî-
äàðñòâî – ïîãðàáóâàëè òà ñïàëèëè, ðîäèíó æ, áåç ñóäó òà
ñë³äñòâà, äåïîðòóâàëè.

Â 1949 ðîö³, ï³ñëÿ â³äáóòòÿ ïîêàðàííÿ éîìó áóëî äîçâîëåíî
ïîâåðíóòèñü íà Ð³âíåíùèíó. Îòðèìàâ ñåðåäíþ îñâ³òó ó âå÷³ðí³é
øêîë³ Çäîëáóíîâà, ç 1953 ïî 1958 ð³ê íàâ÷àâñÿ â Îäåñüêîìó
òåõíîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ íà ôàêóëüòåò³ ìåõàí³êè, 1973 ðîêó çà-
î÷íî çàê³í÷èâ Ìîñêîâñüêèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³.
Â³ä 1971 ðîêó ïðàöþâàâ íà ï³äïðèºìñòâàõ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ Ð³âíîãî òà îáëàñò³.

Ó ÷àñè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ñòàâ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí-
³çàö³¿ «Áðàòñòâà âîÿê³â ÓÏÀ» ³ì. Ðîìàíà Øóõåâè÷à. Áóâ àêòèâ-
íèì ó÷àñíèêîì ìàñîâèõ çàõîä³â ³ç âøàíóâàííÿ ïîäâèã³â óï³âö³â.

25 ëèïíÿ 2013 ðîêó Ð³âíåíñüêà ì³ñüêà ðàäà óõâàëèëà ð³øåí-
íÿ ïðî ïðèñâîºííÿ ïàíó Êèðèëþêó â³äçíàêè «Çà çàñëóãè ïåðåä
ì³ñòîì» ² ñòóïåíÿ.


