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Із 35-ю річницею весілля, яку відзначають 17 листопада,
жителів с. Ільник – Йосифа Йосифовича і Юганю Олександрів-
ну Нанівських – від щирого серця і з великою любов’ю вітають
діти Валентина, Іван та Іванна, зять Віталій, невістка Марія;
внуки Микола, Дмитрик, Марія, Марта і бажають їм міцного здо-
ров’я та довгих і щасливих
років подружнього життя.

Не журіться, любі, що
літа минають,

Що у вас волосся по-
сріблилось вмить,

Виросли вже діти і ро-
стуть онуки,

За якими серденько
болить.

Дорогі і рідні, про-
живіть 100 літ,

Хай вам усміхнеться веселковий світ,
Хай вас обминають горе і біда,
А душа хай буде вічно молода!

Сердечно вітають із золотим весіллям дорогих, люблячих,
рідних батьків Євгенію Ярославівну та Ярослава Йосиповича
Малетичів, жителів с. Красне, дочка Ольга з чоловіком Воло-
димиром, син Йосиф з дружиною Петрунелею, дочка Марія з
чоловіком Василем, дочка Оксана з чоловіком Василем; онуки
– Василь з дружиною Іванною, Ліда, Михайло, Ростислав, Ва-
силь, Ярослав, Іван, Віталій і Богдан; правнуки Максим і Артем:

Рідненькі, мамо і тату!
У вас сьогодні славна дата,
Яка залишить в серці слід.
Дозвольте щиро привітати
І побажати довгих літ!
Нехай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Душа ніколи не старіє,
І серце не втрачає доброти.

Хай Господь Бог Вас благословляє,
Хай Матір Божа Вас охороняє
На многії і благії літа!

Колектив Кривківської сільської ради шле найщиріші вітання
з нагоди ювілейного дня народження секретарю сільської
ради Аллі Василівні Ришканич і бажає шановній ювілярці не-
вичерпної життєвої енергії, міцного-міцного здоров’я, родин-
ного тепла, мирного неба над головою, довголіття.

В честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас – найкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Парафіяни церкви Покрови Пресвятої Богородиці м. Турка
щиро вітають настоятеля, протоієрея отця Михаїла Благуна з
днем народження та  Днем Ангела.

Всечесний отче Михаїле!
Від усього серця вітаємо Вас і дякуємо Всевишньому за дар

Вашого життя. Як добрий пастир, Ви впевнено
провадите довірену Вам паству до брами
Небесного Царства дорогою любові, віри,
милосердя, єдності і миру, дорогою святості.

Тож нехай Господь щедро дарує Вам усі
потрібні ласки: здоров’я, сил душевних,

гараздів у родині, миру у серці та Божого
благословення.
Нехай Пресвята Богородиця завжди і повсю-

ди оберігає Вас!
Многая та благая літ бажає своєму духовно-

му батькові парафіяльна родина!

Парафіяни церкви св. Миколая с. Бітля вітають з Днем  Анге-
ла та днем народження настоятеля храму о. Михайла Завуща-
ка. Отче Михайле, вітаємо Вас у цей святковий день! Дякуємо
Богові за дар Вашого життя та покликання. Хай кожен Ваш день
буде сповнений Дива! Нехай Батько наш Небесний  тримає у
Своїй опіці всі Ваші справи, кожен
Ваш крок, Вашу родину, додає Вам
мудрості, терпеливості, сили. Хай
Господь благословляє Вас у щоден-
ному житті, дарує здоров’я, свою лас-
ку, так необхідних для праці в його ви-
нограднику. Бажаємо заступництва
Пречистої Діви Марії, усіх святих та
ангелів на многії і благії літа!

І хай Вам, отче, допоможе
Всевишній труднощі долать.
І хай Вам ангел-хоронитель
Дарує Божу благодать!
І ми, що з Вами і за Вами
Йдемо день в день і рік у рік,
Благаєм Господа в молитвах,
Щоб дарував Вам много літ!

Люблячу, кохану дружину,
чуйну і добру доньку і сестру,
щиру, прекрасну душею хрес-
ну  маму – Оксану Іванівну
Бурковську – із 25-річчям від
дня народження, яке вона
святкуватиме 17
листопада, від
щирого серця
вітають чо-
ловік Іван,
мама Люба,
тато Іван, се-
стри Марія,
Наталія з чоло-
віком Іваном і по-
хресниця Анастасійка. Ба-
жаємо Тобі, щоб Твоє здоро-
в’я, як кремінь було, щоб ща-
стя сімейне його берегло.
Щоб радість стрічала Тебе на
порозі, а лихо блукало в да-
лекій дорозі. Хай поруч з То-
бою Твій ангел летить, й Тебе
береже нехай кожну мить.

Хай пливе щасливо Твій
життєвий човен,

І минає легко береги
круті,

І любові буде хай завжди
він повен,

То найголовніше у
людськім житті.

Будь такою, як ми Тебе
знаєм,

Проста, ніжна і всім доро-
га.

А Мати Пречиста Тебе
хай в силах тримає

На многії й щасливії літа.

ПЕРЕДПЛАТІТЬ
«БОЙКІВЩИНУ»

на 2020 рік
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

(разом із платою за прийом передплати):

- 1 місяць – 20,04 грн.
- 3 місяці – 57,52 грн.

- 6 місяців – 108,64 грн.

МИХАЙЛА КОЛЧАРА
ВІДЗНАЧЕНО ГРАМОТОЮ

ОБЛАСНОЇ РАДИ
За дорученням голови Львівської обласної

ради Олександра Ганущина, вчора голова Турк-
івської районної ради Володимир Лозюк вручив
за багаторічну сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм та з нагоди Всесвітнього дня по-
шти, який відзначаємо 9 жовтня, вручив грамо-
ту обласної ради начальнику відділення пошто-
вого зв’язку м. Турка, центру поштового зв’яз-
ку м. Дрогобич Михайлу Колчару.

Михайло Йосипович – зв’язківець з багаторічним стажем. У 1977 році він розпочав свою дорогу у цій
галузі, вступивши у Львівський технікум зв’язку, а в 1983 році влився у турківський колектив зв’язківців.
А з 1995 року працює на керівній посаді, безпосередньо у сфері поштового зв’язку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу матусю, дружину, сест-
ру і бабусю – Оксану Володимирівну Шалабавку – сердечно
і з великою любов’ю вітаємо із прекрасним життєвим свя-
том – ювілейним днем народження!

Щиро бажаємо Вам, рідна, міцного здоров’я, невичерпної
енергії і оптимізму на довгі щасливі роки.

Нехай кожен день життя приносить радість і натхнення,
любов і повагу, розуміння та підтримку друзів і родини, успіх
та процвітання у справах, життєдайну наснагу та прихильність
долі.

Хай береже Вас Бог!
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають,
Щоб здоров’я було, щоб жили – не ту-

жили.
Ви найбільшого щастя в житті зас-

лужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!
З повагою – дочки Тетяна і Ольга, чоловік

Роман, зяті Петро і Сергій, сестри Софія
та Ольга з сім’ями, любимі бабусині онуки Тарас, Агнеса,
Вікторія, Олександр, Дана.

Колектив терапевтичного відділення Турківської КЦРЛ від
щирого серця вітає із ювілейним днем народження колегу
по роботі, багатолітнього працівника медичної галузі райо-
ну, чуйну, добру людину, лікаря-терапевта – Нестора Васи-
льовича Марунчака.

Шановний Несторе Васильовичу! У день Вашого ювілею
прийміть наші найщиріші вітання. Бажаємо Вам міцного
здоров’я, щастя і благополуччя в родині, тепла і любові рідних
та підтримки друзів.

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його, не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Педагогічний та учнівський колективи Либохорської ЗОШ
І-ІІІ ст. щиросердечно вітають з ювілейним днем народжен-
ня водія шкільного автобуса Василя Івановича Фишньовця і
бажають шановному ювіляру неба без-
хмарного, настрою гарного, здоров’я без
ліку і довгого-довгого щасливого віку.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-
тить

І береже Вас від біди повсюди.
Хай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!

Педагогічний колектив Сигловатського НВК щиросердеч-
но вітає з ювілейним днем народження вчите-
ля математики та інформатики Галину Ярос-
лавівну Цап і бажає шановній ювілярці ща-
стя і здоров’я, родинного затишку і любові,
достатку і добра, Божої опіки у житті.

Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже Вам здоров’я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ –
Під Божим і людським благословенням!

Від щирого серця вітаємо із найсвітлішим святом – 25-
річчям від дня народження, яке святкуватиме 17 листопа-
да – дорогу і люблячу нашу братову, рідненьку цьоцю, добру
племінницю та турботливу хресну маму – Оксану Іванівну
Бурковську, жительку с. В. Висоцьке.

Тож бажаємо злагоди та міцного здоров’я, творчих успіхів,
родинного благополуччя, нехай життєва дорога буде благо-

словенна добром, миром та любов’ю, а Господь
дарує многії і благії літа!

Дозволь Тебе сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік,
Здоров’я й щастя щиро побажаєм

На все життя, на довгий-довгий вік!
До сотні літ дожить без горя і журби.

Від гір, від сонця, від калини
Всіх благ земних – з роси, й води

Бажаємо Тобі всі нині!
З повагою та любов’ю вітають: сестри чоловіка Людмила з

сім’єю, Надія з сім’єю, Ольга з сім’єю; брати чоловіка Йосип
та Олег, цьоця Катерина, вуйко Іван та маленька похресни-
ця Веронічка.

А ЧИ МАТИ ВИНУВАТА,
ЩО ДИТИНА…?

Широкого розголосу не лише в м. Турка, а й в районі, зрештою і за його межами, набув зухва-
лий вчинок групи підлітків з райцентру. Важко передбачити чи спрогнозувати мету їхніх дій,
зроблених, очевидно, для самоствердження, щоб показати, мовляв, дивіться, які ми «крутенькі».
Вночі вони заїхали позашляховиком на сходи, що ведуть до пам’ятника Тарасу Шевченку у м.Тур-
ка, і, вилізши на капот автівки, почали робити селфі. Більше того, одним із зухвалих фото
поділилися в соцмережі Інстаграм.

Зразу ж вчинок явно неадекватних молодиків викликав негативну реакцію в інтернет-користувачів,
які, коментуючи його, писали: «а чи не варто їм навідатися до військкомату, з тим щоб піти на військову
службу і там показати свою силу та сміливість». А хтось просто написав: «дегенерати». І така характе-
ристика є цілком для них дореч-
ною.

Але питання в іншому: чи пока-
рають малолітніх зухвальців? Пра-
цівники поліції склали на них адм-
іністративний протокол за право-
порушення і, хочеться вірити, що
суддя Турківського районного суду
не «відфутболить» його, а призна-
чить хуліганам заслужене покаран-
ня. Але ж хто відшкодує збитки, на-
несені їхнім вчинком? Було б найп-
равильніше, якби Турківська рай-
онна рада, на балансі якої стоїть
пам’ятник Тарасові Шевченку, звер-
нулася до суду з позовом про
відшкодування завданих матері-
альних збитків. І відповідно бать-
ки, за власний кошт, придбали ма-
теріали для ремонту потрощених
позашляховиком сходів та оплати-
ли роботи з їх відновлення. Це було
б доброю наукою не лише для ма-
лолітніх хуліганів, а й для тих, хто в
майбутньому спробує щось подібне придумати.

Дивно, але чомусь у нашому місті вже стало недоброю традицією забувати про правопорушення, або
й не реагувати на них. Для прикладу – «безбашений» водій зніс дорожній відбійник біля каплички, що
на перехресті вулиць Поляна та В.Стуса. Його очевидно здали на металобрухт, а водій відбувся легким
переляком та витратами на ремонт автівки. На жаль, таких випадків у місті є чимало. Буквально
декілька днів тому, якийсь каскадер зніс огорожу дитячого майданчика, що біля міської ради. Зупини-
ло його лише дерево. Але, не дивлячись на те, що в цьому місці встановлені камери спостереження,
особу водія не встановлено, та й огорожа після ДТП кудись поділася...

Ось так і живемо: ніби і дбаємо про місто, проте, насправді ж, безкарністю породжуємо все нові й
нові правопорушення.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У м. Турка, по вул. Міцкевича, 15 в, швейна майстерня «Наперсток» надає послуги з ремонту одягу.
Тел.: 0501384561. Мар’яна.

КОНКУРСНИЙ УСПІХ
ТУРКІВСЬКИХ МИТЦІВ
Минулого тижня в м. Радехів відбувся конкурс творчих ко-

лективів Львівщини, присвячений видатному композитору
Ігорю Білозіру. З-поміж інших аматорів сцени області, в ньому
взяли участь наші талановиті дівчата гурту «Зорецвіт»  Тур-
ківського районного Народного дому.

За результатами виступів, авторитетне журі присудило учасни-
кам колективу – Надії Донець, Вірі Ярошович та Ірині Лоневській  –
(на фото, разом із начальником відділу культури Турківської РДА
Лілією Яворською) почесне третє місце. Важливо відзначити, що
це далеко не перший, і, віриться, не останній успіх чарівних бойків-
чанок. Завдяки своєму таланту, вони, впродовж багатьох років, ак-
тивно долучаються в різних заходах до прослави нашого краю.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ІВАН СОБКО
ЗУСТРІВСЯ З

ПОСЛОМ
АРГЕНТИНИ

Минулої середи наш земляк
Іван Собко, який результа-
тивно працює на посаді зас-
тупника голови Львівської
ОДА, зустрівся з Надзвичай-
ним і Повноважним Послом Ар-
гентини в Україні Еленою Ле-
тісією Мікусінські.

Під час зустрічі обговорили
цілий ряд питань у сфері довго-
строкової співпраці. Іван Михай-
лович ознайомив посла з інвес-
тиційним потенціалом Львівщи-
ни та динамікою економічного
розвитку регіону. Як уродженець
Турківщини, він не оминув і наш
район, який має великі перспек-
тиви розвитку, зокрема в турис-
тично-рекреаційній сфері. Влас-
не, туристичний бізнес в майбут-
ньому може принести бойківсь-
кому краю успішний розвиток та
заможність.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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 Її формула включає в себе
новий зміст освіти, заснований
на формуванні необхідних для
успішної самореалізації в
суспільстві компетентностей. Це
педагогіка, яка ґрунтується на
партнерстві між учнем, учите-
лем і батьками. З учнями має
працювати вмотивований учи-
тель, який має свободу творчості
й розвивається професійно. На
практиці має реалізовуватися
принцип дитиноцентризму –
тобто  життя нової школи має
бути організоване за  моделлю
поваги до прав людини, в дано-
му випадку дитини – все має
відбуватися не навколо колекти-
ву, а навколо  однієї дитини,
адже колектив формується з
кожної особистості зокрема.
Наприклад, зараз  у другому
класі замість табелю досягнень,
як це було колись,  двічі на рік (в
кінці жовтня та в кінці навчаль-
ного  року) видаватимуть  свідоц-
тво досягнень, в якому  вчитель
відзначає чотири рівні досяг-
нень учня  – початковий, се-
редній, достатній і високий. По
цьому свідоцтву  батьки зможуть
побачити, наскільки зріс рівень
навчальних досягнень їхньої ди-
тини з тої чи іншої дисципліни у
процесі навчання.  Ці свідоцтва
отримують на руки батьки інди-
відуально, і вся інформація  в них
є конфіденційна.

Навчання, виховання і розви-
ток мають  охоплювати поняття
«освітній процес». Разом з тим
створюється нова структура
школи, яка дає змогу добре зас-

ФОРМУЛУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ ВТІЛЮЄМО В ЖИТТЯ

За офіційною статистикою, понад 65 відсотків населення
України сьогодні дотичні до системи освіти  в Україні. Серед
них –  1,3 млн. дошкільнят, понад 3,5 млн. школярів, 1,6 млн.
студентів, близько 300 тис. учнів закладів професійної осві-
ти та 18 млн. батьків.  Насправді ж практично все населення
нашої країни – продукт системи освіти.  І є  кілька фактів, які
свідчать про необхідність змін у системі шкільної освіти Ук-
раїни.  Перший із них – це те, що Україна  у плані   формування
системи освіти  посідає лише 38-у позицію з-поміж 76 країн
світу. В  нашій державі ще не всі діти мають рівний доступ до
освіти, про це свідчать результати ЗНО (учні із села склада-
ють тестування на початковому та середньому рівнях, міські
отримують високий та достатній результат). Школа – одна
з найменш  реформованих сфер в Україні на даний час, крім
цього, надзвичайно  низький рівень професійних навичок у
дітей. Тож реалізацію заходів, спрямованих на підвищення
якості освіти, було розпочато  саме  із впровадження Нової
української школи.

воїти новий зміст і набути ком-
петентності для життя. Адже
Закон «Про освіту» передбачає
три рівні повної загальної се-
редньої освіти: початкова осві-
та (4 роки),  базова середня ос-
віта (5 років) та профільна се-
редня освіта (3 роки).  Адже, за
статистикою, в Україні лише
близько 20 відсотків випускників
шкіл обирають навчання у проф-
техучилищах, тимчасом як  у
Європі 40 відсотків випускників
шкіл обирають навчання у проф-
техучилищах, а в  Чехії, Хорватії,
Австрії та Фінляндії – 70%  і
більше. До формули  НУШ вхо-
дить і децентралізація та ефек-
тивне управління освітою.  Зас-

новники школи контролюють
освітню та фінансово-госпо-
дарську діяльність закладу осв-
іти, призначають на умовах кон-
тракту керівника школи. Впро-
ваджується повна прозорість
фінансування закладів освіти.
Заклади освіти зобов’язані оп-
рилюднювати всі кошти, які над-
ходять їм з бюджету та інших
джерел. Запровадження нових
підходів  потребує формування
якісно нового освітнього середо-
вища для дитини. Це стосується
не тільки зміни формату сто-
сунків між учнем, батьками та
вчителем, а й організації просто-
ру по класу – створення мобіль-
них робочих місць  (одномісних
парт – «парта належить мені –
це  моє освітнє середовище»)
для навчання і перебування ди-
тини в школі. Як бачимо, змін
дуже  багато, які важко сприй-
няти кожному, хто має відношен-
ня до освіти. Але відділ освіти
Турківської РДА виконує план за-
ходів із запровадження в області
Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування
загальної середньої освіти
«Нова українська школа», пра-
цює над активним втіленням її в
життя.  Причому,  відділ освіти
Турківської РДА освоїв усі кошти,
які були скеровані нам держа-
вою  на  впровадження  Нової
української школи .

 Так у 2018-2019 навчальному
році нами  було закуплено для
потреб Нової української школи
700 одномісних парт зі  стільця-
ми та 27 вчительських столів –
на суму 849200  тис. грн. У цьо-
му навчальному році закуплено
640 одномісних парт зі  стільця-
ми, на суму 1036800 грн. Також
у  минулому навчальному році
закуплено 51 комплект комп’ю-
терного обладнання, на суму
940433 тис. грн.  Нагадаю, що в
цей комплект входили ноутбук,
фабрика друку, ламінатор, про-
ектор, екран для проекцій на
тринозі. Відповідно до потреб
школи,  було отримано на-
вчальні  підручники: «Буквар»,
«Математика», «Я досліджую
світ», «Мистецтво», «Іноземна
мова»  – по 865 штук кожного.
57 класів та 10 груп облаштува-
ли  згідно  сучасних вимог,  ство-

ривши  з них відповідні  освітні
середовища. Класи забезпечені
обладнанням та дидактичними
матеріалами, необхідними для
впровадження компетентнісно-
го навчання. Також у минулому
навчальному році  у нас відбула-
ся  перша курсова підготовка
вчителів НУШу. Для роботи в
умовах НУШу пройшли навчан-
ня 155 вчителів початкових
класів (3 вчителі-тренери НУШу,
82 вчителі початкових класів –
перший потік, 70 вчителів  почат-
кових класів – другий потік), 48
вчителів іноземної мови, 40 зас-
тупників директорів з навчальної
роботи.

На 2019- 2020 навчальний рік
для роботи НУШу закуплено ди-
дактичних матеріалів  на суму
674716 грн. Сформовано 62
комплекти, якими забезпечено
класи та групи. Закуплено 54
комплекти комп’ютерного об-
ладнання, на суму 1497690 грн.
У даний комплект входили ноут-
бук, проектор та екран для про-
екцій. Відповідно до потреби
школи, кожен учень 2 класу от-
римав підручники для навчання.
Й далі для роботи в умовах Нової
української школи проводимо
навчання  вчителів початкових
класів. На даний час завершили
курсову перепідготовку  142 вчи-
телі, на навчання  яких були пе-
редбачені кошти – в сумі 55495
гривень.

Хочу наголосити на великій
ролі вчителя  у втіленні рефор-
ми Нової української школи.
Вони – ентузіасти, наполегливі,
знаючі, активні  і креатині педа-
гоги. І якщо ви, батьки, задово-
лені роботою  когось із них, будь
ласка, скажіть нам про це, чи
напишіть про них, ми раді буде-
мо чути ці схвальні відгуки. І, мож-
ливо, про когось із них розкаже-
мо на сторінках газети.

 Навчання по-новому – це
коли йдеться про НУШ. Тож як
батькам зрозуміти, що ховаєть-
ся під цими словами, та оціни-
ти, чи їхні  діти – першокласники
або другокласники – навчають-
ся  саме в НУШі? Щоб з’ясувати
було легше, є шість ознак,  з яких
ви дізнаєтесь, що ваша школа –
НУШ.  Це коли в школі проходять
ранкові кола, або зустрічі. Діти
разом з учителем вмощуються
на килимку, аби обговорити план
на день, пригадати минулий чи
поспілкуватися на будь-яку іншу
тему. Де є інтеграція предметів
– об’єднання різних освітніх га-
лузей в один предмет. Наприк-
лад, предмет «Я досліджую
світ», який є у початкових кла-
сах, вміщує у собі такі галузі

знань: природнича, мовно-літе-
ратурна, математична, соціаль-
на і здоров’язбережувальна,
громадянська, історична та
інформативна. Інтеграція по-
трібна тому, що маленькі діти не
розділяють світ окремо, наприк-
лад, на фізику чи хімію. Вони
сприймають його в цілісності, а
отже, й розповідати про нього в
школі варто саме таким чином.
Діти роблять багато практично-
го. НУШ – це не просто сидіння
за партою з ручкою в руці. Це рух,
навчальні ігри, експерименти та
багато творчості. Дітям не став-
лять оцінки, натомість є фор-
мальне оцінювання, коли шко-
лярів не порівнюють між собою.
Важливо лише те, як змінились
результати учня в порівнянні з
його результатами в минулому.
Бо учень має сам спробувати
знайти та виправити помилку і
відчути себе таким чином пере-
можцем. Незважаючи на
відсутність оцінок, батьки мають
зрозуміти, що відбувається з на-
вчанням їхньої дитини. Для цьо-
го вчитель регулярно зустрі-
чається з ними, щоб наголосити
на сильних сторонах учня і по-
радити, як можна покращити те,
що не виходить. Ідеально, якщо
такі зустрічі відбуваються за
участі дитини. НУШ – це коли
замість звичного дитячого куточ-
ка, на стінах у класі висять ди-
тячі  доробки, цінні факти про
світ, чи й про самих учнів. Саме
це мотивує найбільше – гордість
від того, що мій малюнок висить
на стіні поряд з малюнками моїх
однокласників. Ось це і є Нова
українська школа.

«Велике слово –ШКОЛА! Це
скарб найкращий кожного наро-
ду, це ключ золотий, що розми-
кає пута несвідомості,  це шлях
до волі, до науки, до добробуту.
У вселюдському житті тільки той
народ і бере перемогу, який має
найкращу школу», – сказала
відомий педагог  Софія Русова.
Тож вимоги  сьогодення  й зумо-
вили розроблення такого доку-
мента як «Концепція Нової ук-
раїнської школи», документа,
який проголошує збереження
цінностей дитинства, не-
обхідність гуманізації навчання,
особистісного підходу, розвитку
здібностей учнів, створення на-
вчально-предметного середо-
вища, що в сукупності забезпе-
чують психологічний комфорт і
сприяють вияву творчості дітей.

Оксана МАНЮХ,
начальник відділу освіти Тур-

ківської РДА.

ДЛЯ ТИХ, ХТО ЦІКАВИТЬСЯ
НОВАЦІЯМИ ЗНО

1.  Терміни  проведення ЗНО-2020
 (наказ МОН від 11.05.2019 №635):
- реєстрація з 03 лютого до

24 березня 2020 р.
- основна сесія – з 21

травня до 16 червня
2020 р.

- додаткова сесія –
25 червня до 17
липня 2020 р.

2.  Учасники ЗНО
зможуть обирати
предмети з переліку :
українська мова і
література, історія
України, математика,
біологія, хімія,
фізика, географія,
англійська мова,
німецька мова,

французька мова, іспанська мова.
3. Кожен учасник ЗНО матиме змогу скласти тест не

більше, як із чотирьох предметів.
4. Результати зовнішнього незалежного оцінювання

з трьох предметів: з української мови і літератури
(українська мова), з математики або історії України
(період ХХ – початок ХХІ століття) та третього предмета
(із переліку предметів ЗНО) за вибором випускників та
учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої
освіти, професійно-технічної освіти та вищої освіти, які
завершують здобуття повної загальної середньої освіти,
у 2020 році зараховуватимуть  як результати державної
підсумкової атестації (ДПА).

5. Тестові матеріали для зовнішнього незалежного
оцінювання з історії України, математики, біології,
географії, фізики, хімії будуть перекладені
кримськотатарською, молдовською, польською,
російською, румунською та угорською мовами.

6. Для участі в конкурсі на навчання у заклади вищої
освіти України абітурієнти зможуть подати Сертифікат

ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років (окрім результатів
ЗНО з іноземних мов) (р. VII Умов прийому).

7. Результати з іноземних мов прийматимуть до
розгляду у приймальні комісії лише у Сертифікатах
2018, 2019 та 2020 року.

8. Абітурієнти матимуть право подати до п’яти заяв
(на місця державного та регіонального замовлення)
(п.1 р.VI  Умови прийому).

9. Розширено перелік спеціальностей для вступу на
магістратуру, на які необхідно буде проходити єдиний
вступний іспит ( Умови прийому).

Львівський регіональний центр оцінювання якості
освіти запрошує майбутніх абітурієнтів відвідати наш
сайт www.lv.testportal.gov.ua і скористатись матеріалами
для підготовки до ЗНО: програми ЗНО, характеристики
сертифікаційних робіт ЗНО 2020 року та пройти он-
лайнове тестування тощо.

Додаткова інформація:
www. testportal.gov.ua – сайт Українського центру

оцінювання якості освіти;
www.lv.testportal.gov.ua – сайт Львівського

регіонального центру оцінювання якості освіти;
0322422660 - гаряча лінія Львівського регіонального

центру оцінювання якості освіти.
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Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
сердечно вітають із ювілейним днем народження медсест-
ру поліклініки Оксану Володимирівну Шалабав-
ку і бажають шановній ювілярці міцного здо-
ров’я – з роси і води, любові, добра, достатку,
Божого благословення і опіки – на довгі і
щасливі роки життя.

Щоб серце завжди зігрівало тепло,
Щоби у душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я – без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку!

Адміністрація і профспілкова організація Турківсь-
кої КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем

народження лікаря-терапевта Нестора Василь-
овича Марунчака і бажають шановному ювіля-

ру міцного здоров’я, щастя, добра, миру, зла-
годи, добробуту й людського тепла.

Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Колектив працівників Боберківського НВК щиросердечно
вітає із 50-річчям від дня народження заступника директо-
ра школи з виховної роботи Едуарда Дмитровича Бутрея і
бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, ве-
ликого людського щастя, добра, достатку, миру,
затишку, Господнього благословення.

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Щиру, добру пані – Надію Миколаївну Цабан – із с. Ільник,
яка проживає в м. Львів і працює лікарем, сердечно вітаю з
днем народження, яке святкуватиме 16 листопада.

Дорога Надіє Миколаївно. Вітаю Вас із святом; будьте
завжди такою красивою, доброю і ніжною, якою Ви є! Хай
Ангел-охоронець буде поруч і оберігає від біди.

Щоб Ви були здорові і багаті!
Щоб в домі все було, як треба:
Достаток, настрій і тепло.
Щоб в мріях досягали неба,
І мали від людей добро.
А ще хочу п. Надії присвятити вірш.
Добра людина:
Ви прекрасна, пречудесна.
Як те сонечко на небі.
Я Вас буду пам’ятати,
Скільки буду проживати.
Скільки буду жити,
І Бога просити:
Щоб Він Вам допоміг
До ста літ дожити.
Бо працюєте, шановна,
На добрій посаді.
Як прийдете на роботу –
Пацієнти раді.
Я дякую Богу,
Що Ви на світі є.
Хай силу й здоров’я
Господь Вам дає!

З повагою – Ольга Миколаївна Вільчинська,
жителька м. Турка.

Щиру, добру пані – Жанну Григорівну Андрущакевич – жи-
тельку м. Турка, сердечно вітаю із днем народження! Ба-
жаю щастя безмежного, людського, мирного неба голубого,
сонячного світлого проміння, злагоди в сім’ї, порозуміння.

Від зими – здоров’я Вам міцного, від осені – ба-
гатства Вам земного.

Радості й усмішок багато.
Кожен день нехай приносить свя-
то.

Успіхів у праці і вдома,
Щоб обличчя не торкалась вто-

ма.
Сльози лиш від радості блищали.

Ангели щоб Вас охороняли.
Вчасно хай збуваються Вам мрії,

З Вірою в Любові і Надії!
З повагою – Ольга Миколаївна Вільчинська.

– Звертаю увагу  громадян,
власників та користувачів зе-
мельних ділянок: право влас-
ності (користування), на які ви-
никло до 2004 року та посвідче-
не відповідними державними
актами та договорами оренди,
на необхідність внесення до
Державного земельного кадас-
тру відомостей про такі зе-
мельні ділянки.

Враховуючи непоодинокі ви-
падки рейдерського захоплен-
ня землі, а також впроваджен-
ня ринку земель, з метою на-
лежного захисту прав земле-
власників та землекористувачів,
Державний земельний кадастр
необхідно наповнити актуаль-
ними відомостями про земельні
ділянки, право на які посвідче-
но державними актами на пра-
во власності на земельні ділян-
ки та договорами оренди землі.

Частиною цієї процедури є
присвоєння кадастрового номе-
ра земельній ділянці, оскільки,
відповідно до ст.16 Закону Украї-
ни «Про Державний земельний
кадастр», кадастровий номер
земельної ділянки є її ідентифі-
катором у Державному земель-
ному кадастрі. За відсутності ка-
дастрового номера власник зе-
мельної ділянки не вправі вчи-
няти будь-які правочини щодо
неї (продати, подарувати, здати
в оренду, взяти кредит під її зас-
таву, тощо).

Відповідно до п.2 Закону Ук-
раїни «Про державний земель-
ний кадастр», земельні ділянки,
право власності (користування)
на які виникло до 2004 року, вва-
жаються сформованими неза-
лежно від присвоєння їм кадас-
трового номера.

Кадастровий номер зе-
мельній ділянці присвоюється
при здійсненні державної реє-
страції земельної ділянки за
допомогою програмного забез-
печення Державного земельно-
го кадастру.

У разі, якщо відомості про заз-
начені земельні ділянки не вне-
сені до Державного реєстру зе-
мель, їх державна реєстрація
здійснюється на підставі техніч-
ної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлен-
ня) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) за заявою

ЗАРЕЄСТРУЙТЕ СВОЇ
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ!

Останнім часом в різних регіонах України почастішали ви-
падки рейдерського захоплення земельних ділянок.  В резуль-
таті, їх практичні власники, що впродовж століть користу-
валися цими ділянками, не можуть довести свою правоту в
суді і все через те, що земельні ділянки неналежно оформлені.
А тому є необхідність звернути увагу громадськості на ви-
конання указу Президента України від 22. 07. 2019 р. №542/2019
«Про заходи протидії щодо рейдерства». А прокоментувати
цей нормативний акт ми попросили начальника відділу у Тур-
ківському районі ГУ  Держгеокадастру у Львівській області
Ігоря Вишотравку:

їх власників (користувачів зе-
мельної ділянки державної чи
комунальної власності).

Враховуючи те, що розробни-
ками документації із землеуст-
рою є юридичні особи, що воло-
діють необхідним технічним і
технологічним забезпеченням
та у складі яких працює не мен-
ше двох сертифікованих інже-
нерів-землевпорядників, та
фізичні особи-підприємці, які
володіють необхідним техніч-
ним забезпеченням та є серти-
фікованими інженерами-земле-
впорядниками, взаємовідноси-
ни замовників і розробників до-
кументації із землеустрою регу-
люються законодавством Украї-
ни і договором (стаття 26 Зако-
ну України «Про землеустрій»),
відділ у Турківському районі  Го-
ловного управління Держгеока-
дастру у Львівській області ре-
комендує звернутись до розроб-
ників документації із землеуст-
рою для замовлення технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлен-
ня) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості).

На сьогоднішній день відо-
мості про земельні ділянки, що
містяться в Державному зе-
мельному кадастрі України, є
відкритими та опубліковані в
мережі інтернет на веб-сайті
Публічна кадастрова карта
(https://newmap.land.gov.ua).

Відповідно власники та кори-
стувачі земельних ділянок, пра-
во на які оформлено після 2004
року, можуть переглянути та

перевірити інформацію про зе-
мельну ділянку за допомогою
сервісів Публічної кадастрової
карти. Пошук земельної ділян-
ки здійснюється за кадастровим
номером, або за місцезнаход-
женням земельної ділянки.

Радимо всім землевласникам
та землекористувачам, які гос-
подарюють на своїй землі на
підставі документів, виданих до
2004 року, перевірити статус
своєї земельної ділянки  на
Публічній  кадастровій   карті.   У
разі   якщо  ділянка відсутня   на
карті, рекомендуємо   вам   звер-
нутись  до  розробників  доку-
ментації із землеустрою   для за-
мовлення технічної документації
із землеустрою щодо встанов-
лення (відновлення) меж зе-
мельної ділянки в натурі (на
місцевості). Якщо виникають за-
питання з цього приводу, мож-
на звернутись за консультація-
ми та довідками до відділу у Тур-
ківському районі ГУ Держгеока-
дастру у Львівській області. Ми
знаходимося в приміщенні бу-
динку Турківської районної ради,
вул. Січових Стрільців, 62, 4 по-
верх.

Звертаю вашу увагу, що дер-
жавна реєстрація земельної
ділянки не дише запобігатиме
рейдерському захопленню
землі та забезпечить належний
захист ваших прав, а й значно
спростить процедури пере-
оформлення земельної ділянки
у майбутньому,   що   зекономить
вам   та   вашим   нащадкам   час
для   повноцінного розпоряд-
ження  землею.   Адже при вчи-
ненні будь-яких правочинів
щодо земельних ділянок (про-
даж, дарування, передача в
оренду, кредит під зіставу зе-
мельної ділянки тощо) буде не-
обхідна попередня держреєст-
рація з присвоєнням кадастро-
вого номера. Після здійснення
держреєстрації, при майбутнь-
ому переоформленні,
здійсненні правочинів щодо зе-
мельної ділянки, достатньо
буде лише юридичних доку-
ментів при зміні власника.

Також хочу звернути увагу го-
ловам сільських рад на те, що
вони мають взяти дане питання
на контроль, виявити земельні
ділянки, на які виготовлено пра-
вовстановлюючі документи, але
вони відсутні в національній ка-
дастровій системі, з тим щоб
власники ділянок звернулися у
відповідні сертифіковані органі-
зації для їх реєстрації.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.

ЩИРО ВДЯЧНІ ВАМ, ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!
Одним із свідчень того, що влада розуміє нас, працівників культури, стала реальна допомо-

га, а саме капітальний ремонт Народного дому в нашому селі Ільник і частково (заміна вікон)
в бібліотеці.

Висловлюємо найтепліші слова подяки депутату Львівської обласної ради Михайлу Дзюдзю – за
сприяння Ільницькому сільському голові Роману Ільницькому – за турботу і постійний контроль за
ходом ремонту, директору ПП «Чер-Тур» Василю Чернянському – за добротно виконану роботу.

Ваша підтримка, шановні, – свідчення Вашого небайдужого ставлення до проблем сільських жи-
телів. Від усього серця бажаємо вам здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою, достатку,
успіхів у всіх ваших справах.

Жителі с. Ільник.
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11.11.2019
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автома-

тично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юсенко Надра» код ЄДРПОУ
35336083,

вул.Карпенка-Карого, буд.9 А, м. Самбір, Львівська обл., 81400
(заявник та його адреса)

06.112019
(дата видачі)

7-05/12-20192202902/1
(номер висновку)’

20192202902
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої .діяльності)

7-05/12-20192202902/2 від 06.11.2019.
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

В И С Н О В О К
з оцінки впливу на довкілля

планованої діяльності з «Геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі
дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням

нафти і газу (промислова розробка родовищ) на Бітлянській площі»

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відпо-
відно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме:
планованої діяльності з продовження геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому
числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням на-
фти і газу (промислова розробка родовищ) на Бітлянській площі, встановлено, що:

процедура оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) розпочата 21.02.2019 р. шляхом оприлюд-
нення повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний № справи: 20192202902), а
14.08.2019 р. в Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля внесено звіт з оцінки впливу на
довкілля (далі - Звіт з ОВД) та розміщено Оголошення про початок громадського обговорення
Звіту з ОВД;

повідомлення про плановану діяльність опубліковано в газетах «Львівська пошта» №15
від 22.02.2019 р. та «Бойківщина» №8 від 22.02.2019 р. та розміщено на дошках оголошень
Боринської селищної ради, Нижньовисоцької, Верхненської, Нижньотурівської, Завадівської,
Нижньояблунської, Верхньояблунської, Боберківської, Бітлянської, Шандровецької, Лімнянсь-
кої, Присліпської, Хащівської, Вовченської, Шум’яцької сільських рад та Турківської міської
ради;

з дня офіційного оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропо-
зиції від громадськості щодо планованої діяльності до міністерства не надходили;

оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД було опубліковано суб-
’єктом господарювання у газетах «Львівська пошта» №64 від 16.08.2019 р. та «Бойківщина»
№33 від 16.08.2019 р. та розміщено на дошках оголошень Боринської селищної ради, Нижньо-
висоцької, Верхненської, Нижньотурівської, Завадівської, Нижньояблунської, Верхньояблунсь-
кої, Боберківської, Бітлянської, Шандровецької, Лімнянської, Присліпської, Хащівської, Вов-
ченської, Шум’яцької сільських рад та Турківської міської ради;

громадські слухання з обговорення Звіту з ОВД планованої діяльності відбулись 02 верес-
ня 2019 року, о 15:00 годині, за адресою: Львівська обл., Турківський район, смт. Бориня,
Боринська селищна рада , вул. І.Франка, 4;

врахування пропозицій та зауважень, що надходили протягом громадських обговорень
відображено у Звіті про громадське обговорення, що є невід’ємною частиною цього висновку.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Юсенко Надра» планує провести геологічне

вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно- промислову розробку родовищ вуг-
леводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) на
Бітлянській площі.

Буріння розвідувальних свердловин 4-Вовче, 4-Бориня для розвідки покладів вуглеводнів.
Виведення з консервації та випробування свердловин З-Бориня та 21- Лопушанка - Хащів.
Облаштування родовищ буде розглянуто за окремим проектом.

Планова діяльність буде реалізована в Турківському районі Львівської області на Вов-
ченській та Боринській структурах Бітлянської площі згідно Спеціального дозволу Державної
служби геології та надр України на користування надрами №3106 від 19.10.2007 р., виданий
ТОВ «ЮСЕНКО НАДРА».

Свердловина З-Бориня та проектна свердловина 4-Бориня в адміністративному відно-
шенні розташовані на землях Боринської селищної ради.

Свердловина 21-Лопушанка Хащів та проектна свердловина 4-Вовче в адміністративному
відношенні розташована на землях Лімнянської сільської ради.

Кінцева продукція:
- нафта , попутній газ (св.4-Вовче);
- природний газ, газовий конденсат (св.4-Бориня, З-Бориня, 21- Лопушанка - Хащів).
Свердловина З-Бориня
В адміністративному відношенні свердловина З-Бориня розташована на землях Боринсь-

кої селищної ради Турківського району Львівської області. Найбільшими населеними пунктами
являються села Бориня, Нижній Турів, Штуковець. Через площу проходить шосейна дорога
Турка- Яворів. Населені пункти зв’язані між собою асфальтованими дорогами та дорогами із
гравійним покриттям.

Категорія свердловини З-Бориня - розвідувальна. Стан свердловини - в консервації. Кінце-
ва продукція - природний газ, газовий конденсат. Проектний видобуток газу із свердловини З-
Бориня становить 20 тис. м3 в добу.

Координати свердловини З-Бориня: північна широта - 49° 04' 40"; східна довгота - 22° 59'
14".

Для проведення планованої діяльності планується тимчасове використання земельної
ділянки, площею 2,7 га.

На запроектованій земельній ділянці відсутні землі природно- заповідного та іншого приро-
доохоронного, рекреаційного, історико- культурного, лісогосподарського призначення та вод-
ного фонду.

Розмір нормативної санітарно-захисної зони свердловини становить 500 м. Свердловина
З-Бориня знаходиться на відстані 515 м в східному напрямку від найближчих житлових
будинків, що перевищує встановлену санітарно- захисну зону, передбачену нормативними
документами для об’єктів даної категорії, тому проектована діяльність не має завдавати
негативного впливу на стан здоров’я і захворюваність місцевого населення.

Свердловина 4-Бориня
В адміністративному відношенні свердловина 4-Бориня розташована на землях Боринсь-

кої селищної ради Турківського району Львівської області.
Категорія свердловини 4-Бориня - розвідувальна. Стан свердловини - проектна. Кінцева

продукція - природний газ, газовий конденсат.
Проектний видобуток газу із свердловини 4-Бориня становить 20 тис. м3 в добу. Координа-

та свердловини 4-Бориня: північна широта - 49° 05' 35.4"; східна довгота - 22° 59' 37.4".
Для спорудження свердловини 4-Бориня планується тимчасове використання земельної

ділянки, площею 2,7 га.
На запроектованій земельній ділянці відсутні землі природно- заповідного та іншого приро-

доохоронного, рекреаційного, історико- культурного, лісогосподарського призначення та вод-
ного фонду.

Розмір нормативної санітарно-захисної зони свердловини становить 500 м. Проектна свер-
дловина 4-Бориня знаходиться на відстані більше ніж 500 м в північному напрямку від регіо-
нального ландшафтного парку «Надсянський».

Найближчий житловий будинок розташований на відстані 530 м в південному напрямку.
Свердловина 21-Лопушанка - Хащів
В адміністративному відношенні свердловина 21-Лопушанка - Хащів розташована на зем-

лях Лімнянської сільської ради Турківського району Львівської області. Майданчик свердлови-
ни знаходиться поблизу с.Бережок. Чисельність населення с. Бережок складає 234 чол., пло-
ща - 0,8 км2.

Категорія свердловини 21-Лопушанка - Хащів - розвідувальна. Стан свердловини - в кон-
сервації.

Кінцева продукція - природний газ, газовий конденсат.
Координати свердловин: північна широта - 49° 14' 31.822"; східна довгота-22° 51”27.576".
Для проведення планованої діяльності планується тимчасове використання земельної

ділянки площею 2,3 та.
На запроектованій земельній ділянці відсутні землі природно- заповідного та іншого приро-

доохоронного, рекреаційного, історико- культурного, лісогосподарського призначення та вод-
ного фонду.

Найближчий житловий будинок до свердловини 21-Лопушанка - Хащів знаходиться на відстані
640 м в західному напрямку. Розмір нормативної санітарно-захисної зони для свердловини
становить 500 м.

Свердловина 4-Вовче
Планована діяльність щодо спорудження розвідувальної свердловини 4-Вовче буде реал-

ізована на території Лімнянської сільської ради Турківського району Львівської області. Найб-
лижчими населеними пунктами в районі родовища є села Лімна та Хащів. Чисельність насе-
лення с.Лімна складає 1216 чол., площа - 1,6 км2, а с. Хащів чисельність - 467 чол., площа - 2,2
км2.

Категорія свердловини 4-Вовче - розвідувальна. Стан свердловини - проектна. Кінцева
продукція - нафта , попутній газ.

Проектний видобуток нафти із свердловини 4-Вовче становить 2 м3 в добу. Координати
свердловин: північна широта - 49° 16' 02.443"; східна довгота-22° 47' 26.086".

Для спорудження свердловини 4-Вовче планується тимчасове використання земельної
ділянки, площею 0,5 га.

В геоморфологічному відношенні досліджуваний район розташований в межах складчас-
тих Карпат і характеризується складними рельєфними умовами. Гідрографічна мережа рай-
ону представлена р. Дністер та її притоками р. Лихнева і безіменними потічками. На захід та
на схід від свердловини знаходяться безіменні потічки.

В економічному відношенні район сільськогосподарський.
На запроектованій земельній ділянці відсутні землі природно- заповідного та іншого приро-

доохоронного, рекреаційного, історико- культурного, лісогосподарського призначення та вод-
ного фонду.

Нормативна СЗЗ (500 м) не витримана для свердловини, оскільки в її межі потрапляє
житловий будинок, який розташований у південному напрямку на відстані 375 м від джерела
викиду. Враховуючи що роботи з будівництва свердловини будуть проводитися певний об-
межений час та буде задіяно обладнання не на повну, максимальну потужності. Тому є мож-
ливість зменшення санітарно-захисної зони в напрямку житлової забудови.

ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Свердловина 4-Бориня
При реалізації планованої діяльності, для буріння розвідувальної свердловини 4-Бориня

попередньо виконуються підготовчі роботи спрямовані на забезпечення створення умов для
буріння пошуково- розвідувальних свердловин. При реалізації планованої діяльності до підго-
товчих та будівельних робіт що виконуються для забезпеченім проведення робіт з буріння
свердловин відносяться:

- виконання земляних робіт за допомогою екскаватора ЕО-2621, а саме: зняття родючого
шару ґрунту та підготовка будівельного майданчика для встановлення бурового обладнання,
допоміжних споруд та об’єктів; обладнання нагірновловлюючої канави по периметру буді-
вельного майданчика; обвалування зони робіт з буріння свердловини; ємностей для збору
шламу, пластових флюїдів, бурових стічних вод; будівництво септика для рідких побутових
відходів. При виконанні робіт викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від дви-
гунів внутрішнього згоряння;

- виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: установка бурового обладнання (збірка
бурової установки та встановлення допоміжного обладнання) за допомогою устаткування
бурової установки; установка побутових та допоміжних вагончиків за допомогою автокрану
КС-357І5; обладнання протифільтраційних екранів в місцях можливого забруднення ґрунтів;
обладнання фундаментів з бетонних плит під ємності за допомогою автокрану КС- 35715;
установка на бетоні плити, за допомогою автокрану КС-35715, ємностей для палива та води.
Для монтажу бурової установки використовується устаткування бурової що приводиться в
дію дизельним двигуном. При виконанні всіх зазначених робіт відбуваються викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря від двигунів внутрішнього згоряння, утворення буді-
вельних відходів.

Тип бурового верстату для свердловини 4-Бориня - «IRI-1200». Тривалість роботи бурового
верстата на свердловині 4-Бориня складає 384,5 діб.

Свердловина 4-Вовче
При реалізації планованої діяльності, для буріння розвідувальної свердловини 4-Вовче по-

передньо виконуються підготовчі роботи спрямовані на забезпечення створення умов для
буріння пошуково-розвідувальних свердловин. При реалізації планованої діяльності до підго-
товчих та будівельних робіт що виконуються для забезпечення проведення робіт з буріння
свердловин, відносяться:

- виконання земляних робіт за допомогою бульдозера та екскаватора, а саме: зняття родю-
чого шару ґрунту та підготовка будівельного майданчика для встановлення бурового облад-
нання, допоміжних споруд та об’єктів; обладнання нагірновловлюючої канави по периметру
будівельного майданчика; обвалування зони робіт з буріння свердловини; монтаж ємностей
для збору шламу, пластових флюїдів, бурових стічних вод; будівництво септика для рідких
відходів. При виконанні робіт викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від дви-
гунів внутрішнього згоряння;

- виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: установка бурового обладнання (збірка
бурової установки та встановлення допоміжного обладнання) за допомогою устаткування
бурової установки; установка побутових та допоміжних вагончиків за допомогою автокрана;
обладнання протифільтраційних екранів в місцях можливого забруднення ґрунтів; обладнан-
ня фундаментів з бетонних плит під ємності за допомогою автокрана; установка на бетоні
плити, за допомогою автокрана, ємностей для палива та води. Для монтажу бурової уста-
новки використовується устаткування бурової, що приводиться в дію дизельним двигуном
автомобіля, на якому встановлено лебідочно-щогловий блок. При виконанні всіх зазначених
робіт відбуваються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від двигунів внут-
рішнього згоряння, утворення будівельних відходів.

Тип бурового верстату для свердловини 4-Вовче - Р-80.
Тривалість будівництва свердловини 4-Вовче 86 діб, в тому числі:
- будівельно-монтажні роботи - 13 діб;
- демонтажні роботи - 11 діб;
- підготовчі роботи до буріння - 10 діб;
- буріння і кріплення - 48 діб;
- випробування - 4 доби.
Запобігання негативного впливу на геологічне середовище передбачається за рахунок

застосування раціональних конструкцій свердловин, які включають послідовне перекриття
пробурених інтервалів з сумісними умовами до проектних глибин обсадними колонами. Об-
садні колони колони цементуються високоміцними тампонажними портландцементами до
устя свердловин. колони цементуються високоміцними тампонажними портландцементами
до устя свердловин.

Свердловина 21-Лопушанка - Хащів
При реалізації планованої діяльності на свердловині 21-Лопушанка - Хащів за допомогою
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агрегату А-50У проводиться розбурювання цементного моста, СПО (спуско-підйомні опе-
рації), випробування свердловини та роботи з її облаштуванням для видобутку газу.

Агрегат А-50У призначений для розбурювання цементних мостів в трубах діаметром 141-
168 мм.

Механізми агрегату А-50У монтуються на шасі автомашини КРАЗ-257 і отримує обертання
від ходового двигуна автомашини КРАЗ-257 (потужність 150 к. / с. При 1550 об/хв).

За допомогою цементувальних агрегатів ЦА-320М - закачують цементний розчин в сверд-
ловину та продавлюють цементний розчин в затрубний простір.

До обладнання, необхідного для цементування свердловин, відносяться: цементувальні
агрегати, цементувальна голівка, цементно- змішувальні машини, заливальні пробки і інше
дрібне обладнання (крани високого тиску, пристрої для розподілу розчину, гнучкі металеві
шланги і Т.Д.).

Для централізованої обв’язки цементувальних агрегатів з гирлом свердловини застосову-
ють блок маніфольдів. Він складається з колектора високого тиску для з’єднання цементу-
вального агрегату з гирлом свердловини і колектора низького тиску для розподілу води і
продавлюючої рідини, яка подається до цементувального агрегату. Блок маніфольдів, як пра-
вило, обладнаний підйомним пристроєм.

 Свердловина З-Бориня
При реалізації планованої діяльності на свердловині З-Бориня проводиться розбурювання

цементних мостів за допомогою агрегату IRI-1200 в раніше пробуреному стовбурі свердлови-
ни, СПО (спуско-підйомні операції), випробування свердловини та роботи з її облаштуванням
для видобутку газу .

Бурова установка IRI -1200 з дизель-електричним приводом, призначена для ремонту на-
фтогазових свердловин, глибиною від 2900 до 5230 м., та розбурювання цементних мостів.
Марка дизелів електрозабезпечення бурової установки - CAT-3512 DITA (1020 HP). Для забез-
печення електроенергією у період будівельно-монтажних та демонтажних робіт використо-
вують дизель-електростанцію IVECO GE 8210811127(458 к.с.).

За допомогою цементувальних агрегатів ЦА-320М - закачують цементний розчин в сверд-
ловину та продавлюють цементний розчин в затрубний простір.

До обладнання, необхідного для цементування свердловин, відносяться: цементувальні
агрегати, цементувальна голівка, цементно- змішувальні машини, заливальні пробки і інше
дрібне обладнання (крани високого тиску, пристрої для розподілу розчину, гнучкі металеві
шланги і т. д.).

Санітарно-захисна зона для об’єкту визначається у відповідності до Державних санітар-
них правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 24 липня 1996 р. №379/1404.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ, враховуючи дані, наведені
у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме, що:

- планована діяльність. Планована діяльність полягає у геологічному вивченні нафтогазо-
носних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим
видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) на Бітлянській площі;

- вплив на ґрунти та геологічне середовище під час провадження планованої діяль-
ності. Відповідно до інформації, наведеної у Звіті з ОВД, перед проведенням будівельних
робіт, родючий шар ґрунту буде знятий та складований для наступного використання при
рекультивації території будівництва. Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді
порушення нормативного стану геологічного розрізу, який вміщує стратиграфічні комплекси і
підземні горизонти з відмінними по величині пластовими параметрами. До них відносяться:
градієнти гідророзриву порід, градієнти пластових тисків, пластові температури, горизонти з
прісними та мінералізованими водами, газоносні і поглинаючі горизонти та інші. Реалізація
планованої діяльності не призведе до значних змін геологічного середовища, не спричинить
розвитку екзогенних геологічних процесів (зсувів, карст, підтоплення, абразія, селів тощо);

- вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності. Згідно з
даними, наведеними у Звіті з ОВД, основними компонентами забруднюючих речовин, які
виділяються в атмосферне повітря в процесі впровадження плановані діяльності, є: діоксид
азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, сажа, ангідрид сірчаний.

Основними джерелами впливу на повітряне середовище при спорудженні свердловини є
продукти згорання дизельного палива двигунами внутрішнього згорання. Вплив на довкілля, а
саме атмосферне повітря, при виконанні будівельних та підготовчих робіт прямий, коротко-
строковий, тимчасовий - протягом будівництва, початок з моменту будівництва. В атмос-
ферне повітря від дизельних двигунів надходять наступні забруднюючі речовини: оксид вуг-
лецю, діоксид азоту, діоксид сірки, неметанові леткі органічні сполуки, метан, оксид азоту,
речовини у вигляді суспендованих твердих часток, недиференційованих за складом (сажа),
вуглекислий газ та бенз/а/пірен.

Масштаби, інтенсивність та тривалість впливу забруднюючих речовин, які викидаються в
атмосферу, характеризують наступні показники: джерела викиду - двигуни внутрішнього зго-
ряння бурового станка та допоміжного обладнання, будівельна техніка (пилоутворення) та
пересувні джерела; вплив періодичний, короткостроковий - на час проведення робіт з впро-
вадження планованої діяльності.

Свердловина Вовче-4.
При проведенні підготовчих та будівельних робіт на майданчику буде три неорганізованих

джерела викидів у атмосферне повітря. При проведенні будівельно-монтажних робіт та без-
посередньо при бурінні свердловини - 7 джерел викидів забруднюючих речовин (3 неорганізо-
ваних та 4 організованих). Також буде одне неорганізоване джерело викиду при проведенні
рекультивації.

Згідно з даними Звіту з ОВД, очікувані викиди ЗР в атмосферу складуть:
- при проведенні підготовчих та будівельних робіт: азоту діоксид 0,1155 г/сек та 0,0097 т/рік,

сажа 0,0112 г/сек та 0,001 т/рік, вуглецю оксид 0,2889 г/сек та 0,0243 т/рік, сірки діоксид 0,1455
г/сек та 0,0122 т/рік, суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом (пил) 0,2381
г/сек та 0,1071 т/рік, бенз(а)пірен 0,00000093 г/сек та 0,000000077 т/рік, вуглеводні граничні
0,0867 г/сек та 0,0073 т/рік;

- при проведенні бурових робіт: азоту діоксид 0,1808 г/сек та 0,443 т/рік, вуглецю оксид
0,2386 г/сек та 0,275 т/рік, сірки діоксид 0,02284 г/сек та 0,05306 т/рік, суспендовані тверді
частинки, недиференційовані за складом (пил) 0,01596 г/сек та 0,002 т/рік, сажа 0,0681 г/сек та
0,154 т/рік, бенз(а)пірен 0,0000007 г/сек та 0,00000142 т/рік, вуглеводні граничні 0,04921 г/сек
та 0,10672 т/рік, фториди добре/поганорозчинні 0,00084 г/сек та 0,000386 т/рік, фтористий
водень 0,000065 г/сек та 0,00003 т/рік, залізо та його сполуки 0,0007 г/сек та 0,00032 т/рік,
манган та його сполуки 0,000033 г/сек та 0,000015 т/рік;

- при проведенні робіт по рекультивації майданчику: азоту діоксид 0,0844 г/сек та 0,010 т/рік,
вуглецю оксид 0,2111 г/сек та 0,024 т/рік, сірки діоксид 0,1056 г/сек та 0,012 т/рік.

Свердловина 4-Бориня.
При проведенні будівельно-монтажних робіт по встановленню бурового
майданчика на буде утворено одне організоване та одне неорганізоване джерела викидів у

атмосферне повітря. При проведенні будівельно-монтажних робіт та безпосередньо при бу-
ріння свердловини - 7 джерел викидів забруднюючих речовин (3 неорганізованих та 4 орган-
ізованих). Також, буде одне неорганізоване джерело викиду при проведенні рекультивації.

Згідно з даними Звіту з ОВД, очікувані викиди ЗР в атмосферу складуть: при проведенні
підготовчих та будівельних робіт: азоту діоксид 0,1471 г/сек та 0,0982 т/рік, сажа 0,0454 г/сек
та 0,0421 т/рік, вуглецю оксид 0,1869 г/сек та 0,0589 т/рік, сірки діоксид 0,0811 г/сек та 0,0154
т/рік, суспендовані тверди частинки, недиференційовані за складом (пил) 0,0133 г/сек та
0,0003 т/рік, бенз(а)пірен 0,00000083 г/сек та 0,00000043 т/рік, вуглеводні граничні 0,0668 г/сек
та 0,0289 т/рік.

- при проведенні бурових робіт: азоту діоксид 0,1165 г/сек та 10,324 т/рік, сажа 0,0619 г/сек
та 4,421 т/рік, вуглецю оксид 0,2588 г/сек та 5,960 т/рік, сірки діоксид 0,02794 г/сек та 1,4744 т/
рік, суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом (пил) 0,00726 г/сек та 0,0082
т/рік, бенз(а)пірен 0,00000072 г/сек та 0,000044 т/рік, вуглеводні граничні 0,0592 г/сек та 2,94861
т/рік, фториди добре/поганорозчинні 0,00014/0.0007 г/сек та 0,000066/0.00032 т/рік, фтористий

водень 0,000065 г/сек та 0,00003 т/рік, залізо та його сполуки 0,0007 г/сек та 0,00032 т/рік,
манган та його сполуки 0,000033 г/сек та 0,000015 т/рік.

- при проведенні робіт по рекультивації майданчику: азоту діоксид 0,1782 г/сек та 0,085 т/рік,
вуглецю оксид 0,2647 г/сек та 0,073 т/рік, сірки діоксид 0,1190 г/сек та 0,025 т/рік, суспендовані
тв. частинки, недиференційовані за складом (пил) 0,0224 г/сек та 0,0021 т/рік, сажа 0,0484 г/
сек та 0,0322 т/рік, бенз(а)пірен 0,00000108 г/сек та 0,000000041 т/рік, вуглеводні граничні
0,0901 г/сек та 0,030 т/рік.

Свердловина 4-Бориня.
При проведенні будівельно-монтажних робіт по встановленню бурового майданчика на

буде утворено одне організоване та одне неорганізоване джерела викидів в атмосферне
повітря. При проведення будівельно-монтажних робіт та безпосередньо при бурінні свердло-
вини - 7 джерел викидів забруднюючих речовин (3 неорганізованих та 4 організованих). Також
буде одне неорганізоване джерело викиду при проведенні рекультивації.

Згідно з даними Звіту з ОВД, очікувані викиди ЗР в атмосферу складуть:
- при проведенні підготовчих та будівельних робіт: азоту діоксид 0,11471 г/сек та 0,098 т/рік,

сажа 0,0454 г/сек та 0,0421 т/рік, вуглецю оксид 0,1869 г/сек та 0,0584 т/рік, сірки діоксид 0,0811
г/сек та 0,0152 т/рік, суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом (пил) 0,0133
г/сек та 0,0002 т/рік, бенз(а)пірен 0,00000083 г/сек та 0,00000043 т/рік, вуглеводні граничні
0,06687 г/сек та 0,0287 т/рік.

- при проведенні бурових робіт: азоту діоксид 0,1665 г/сек та 4.084 т/рік, вуглецю оксид
0,2588 г/сек та 2.397 т/рік, сірки діоксид 0,02794 г/сек та 0,58206 т/рік, суспендовані тверді
частинки, недиференційовані за складом (пил) 0,007351 г/сек та 0,00172 т/рік, сажа 0,0619 г/
сек та 1,747 т/рік, бенз(а)пірен 0,00000072 г/сек та 0,00001745 т/рік, вуглеводні граничні 0,059142
г/сек та 1,1678 т/рік, фториди добре/поганорозчинні 0,00014/0.0007 г/сек та 0,000066/0.00032 т/
рік, фтористий водень 0,000065 г/сек та 0,00003 т/рік, залізо та його сполуки 0,0007 г/сек та
0,00032 т/рік, манган та його сполуки 0,000033 г/секта 0,000015 т/рік.

- при проведенні робіт по рекультивації майданчику: азоту діоксид 0,1782 г/сек та 0,085 т/рік,
вуглецю оксид 0,2647 г/сек та 0,073 т/рік, сірки діоксид 0,1190 г/сек та 0,025 т/рік, суспендовані
тв. частинки, недиференційовані за складом (пил) 0,0224 г/сек та 0,0021 т/рік, сажа 0,0484 г/
сек та 0,0322т/рік, бенз(а)пірен 0,00000108 г/секта 0,00000041 т/рік, вуглеводні граничні 0,0901
г/сек та 0,030 т/рік.

Свердловина 21-Лопушанка - Хащів.
Планується провести геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-

промислову розробку родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (про-
мислова розробка родовищ) на Бітлянській площі, шляхом виведення з консервації та випро-
бування свердловини 21- Лопушанка - Хащів.

Всього на майданчику буде 2 організованих та 3 неорганізованих джерела викидів забруд-
нюючих речовин.

Згідно з даними Звіту з ОВД, викиди забруднюючих речовин, пов’язані з певними техноло-
гічними операціями, які тривають менше 20 хвилин (завантаження, вивантаження, тощо).

Потенційні викиди ЗР, що утворюються при випробуванні складають: оксид вуглецю - 0,0088
т/рік; вуглецю діоксин - 31,529 т/рік; метан - 0,00054 т/рік; сполуки азоту - 0,0366 т/рік; оксиди
азоту - 0,0366 т/рік.

Згідно з даними Звіту з ОВД, рівень забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-
захисної зони чи на межі житлової забудови – менше 1,0 ГДК. Інтенсивність впливу та рівень
забруднення атмосферного повітря не спричинить негативного впливу на населення, довкі-
лля. Вклад джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при реалізації пла-
нованої діяльності не зробить значного впливу на забруднення атмосферного повітря в при-
леглих населених пунктах через незначний викид (двигуни внутрішнього згоряння), через
короткочасовий вплив;

- вплив на водне середовище під час провадження планованої діяльності. Відповід-
но до інформації, наведеної у Звіті з ОВД, при реалізації планованої діяльності, при бурінні
розвідувальних свердловин шляхом роторного буріння утворюється буровий розчин (вод-
ний розчин з породою). Буровий розчин акумулюється в спеціальних ємностях для збору
розчину чим - забезпечується захист підземних та поверхневих вод від негативного впливу.
Скиди в поверхневі водні об’єкти відсутні. Негативний вплив на водне середовище відсутній.

Можливими джерелами забруднення підземних горизонтів з прісними водами під час бурі-
ння свердловини є:

- буровий розчин, який використовується при розкритті водоносних горизонтів;
- перетоки мінералізованих вод нижчезалягаючих водоносних горизонтів.
Для попередження витоку бурового розчину при спуско-підйомних операціях застосову-

ються спеціальні відвідні пристрої. Бурові розчини, що застосовуються при спорудженні свер-
дловини, відповідають сучасним вимогам технології буріння. Для попередження міграції підзем-
них вод і пластових флюїдів усі обсадні колони цементуються високоякісним тампонажним
розчином з підняттям до гирла.

Відповідно до інформації Звіту з ОВД, при будівництві для питних та господарчо-побутових
потреб використовується вода привозна питної якості. Забруднені стоки, що утворюються,
акумулюються в герметичному септику - забезпечується захист підземних та поверхневих
вод від негативного впливу. Скиди в поверхневі водні об’єкти відсутні. Негативний вплив на
водне середовище відсутній;

- вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти під час провадження пла-
нованої діяльності. Відповідно до інформації, наведеної у Звіті з ОВД, вплив на рослинний і
тваринний світ виявляється у вигляді порушення нормативного стану в процесі влаштуван-
ня свердловини. Буровий майданчик не знаходиться на території природно-заповідної зони.
Компактне розміщення обладнання, забезпечує мінімальний вплив на рослинний світ. В про-
цесі влаштування свердловини передбачені заходи і технології по захисту земельної ділянки,
від засмічення, забруднення промисловими та побутовими відходами, стоками, хімічними
реагентами. На тваринний світ планована діяльність здійснює опосередкований вплив, се-
ред яких найважливіше місце посідає шумове забруднення.

Згідно з даними Звіту з ОВД, на земельній ділянці, де реалізується планована діяльність,
об’єкти природно - заповідного фонду відсутні. Територія планованої діяльності не відносить-
ся до територій, зарезервованих для наступного заповідання через те що територія будівниц-
тва та прилеглі території розташовані на сільськогосподарських орних землях;

- вплив на клімат і мікроклімат під час провадження планованої діяльності. В резуль-
таті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особли-
вості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяль-
ності на навколишнє середовище, відсутні;

- вплив на соціальне та техногенне середовища під час провадження планованої
діяльності. Відповідно до інформації, наведеної у Звіті з ОВД, на земельних ділянках, де
планується реалізація планованої діяльності, матеріальні об’єкти, об’єкти архітектурної, архе-
ологічної та культурної спадщини відсутні. В межах впливу проектованого об’єкту відсутні
об’єкти і споруди інших галузей промисловості та споруди соціально-економічного призначен-
ня. Проектована діяльність здійснюється в межах відведеної земельної ділянки.

- вплив шуму та вібрацій на довкілля під час провадження планованої діяльності.
Згідно з даними Звіту з ОВД, під час будівництва основним джерелом шуму може бути
будівельна техніка, яка використовується на будівельному майданчику.

Свердловина 4-Бориня - сумарний розрахунковий рівень звуку на відстані, нормативної
СЗЗ (500 м) від джерел, на майданчику складає 29,08 дБА.

Свердловина 4-Вовче - сумарний розрахунковий рівень звуку на території, що прилягає до
житлової забудови (375 м) від джерел, на майданчику складає 30,17 дБА.

Свердловина З-Бориня - сумарний розрахунковий рівень звуку на території СЗЗ від джерел
на майданчику складає 26,94 дБА.

Свердловина 21-Лопушанка Хащів - сумарний розрахунковий рівень звуку в межі СЗЗ від
джерел на майданчику складає 26,94 дБА.

Оскільки будівельні майданчики та техніка розташовані на достатньому віддаленні від жит-
лових забудов, то шум, який утворюється технікою, буде поглинутий за рахунок шумопогли-
наючих властивостей поверхні, яка покрита рослинністю, та знижений за рахунок достатньої
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відстані від населеної місцевості.
Вплив джерел локальної вібрації очікується незначний при використанні засобів індивіду-

ального захисту і виконанні заходів і рекомендацій, направлених на його зниження. При дотри-
манні правил і умов експлуатації машин і ведення технологічних процесів, використанні тех-
ніки тільки у відповідності з її призначенням, застосуванні засобів вібраційного захисту, вплив
буде мати локальний характер;

- поводження з відходами під час провадження планованої діяльності. Згідно з дани-
ми Звіту з ОВД, відходи що утворюються, не придатні до використання, це: залишки бетону;
використана тара та упаковка; металобрухт; вибурена порода - шлам буровий; відпрацьова-
ний буровий розчин; бурові стічні води; розчин для випробування; відходи, що виникають при
обслуговуванні автотранспорту та будівельної техніки; відходи зварювальних робіт; побу-
тові відходи (рідкі відходи, тверді побутові відходи).

Для недопущення шкідливого впливу бурових відходів на навколишнє середовище прий-
мається безамбарний спосіб буріння.

Для збору та очистки відходів буріння передбачено металічні ємності.
Для господарсько-побутових стічних вод передбачена гідроізольована металічна ємність.
Розрахунок утворення відходів при реалізації планованої діяльності відображено у Розділі

1.5. Звіту з ОВД,
а також з урахуванням всієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протя-

гом строку громадського обговорення, вважає допустимим провадження планованої
діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що:

на підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля
(водні та земельні ресурси, ґрунти, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, ландшафт та
рівні шумового, теплового та вібраційного забруднення) сукупний вплив планованої діяль-
ності, при штатному режимі експлуатації, є екологічно допустимим;

за результатами аналізу звіту з оцінки впливу на довкілля встановлено, що основний
вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря та геологічне середовище.
При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, зазначені впливи
на компоненти довкілля можуть характеризуватись як екологічно допустимі.

ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та

природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та проваджен-
ня планованої діяльності, а саме:

- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного та Земельного
кодексів України;

- під час реалізації планованої діяльності забезпечити дотримання вимог Постанови КМУ від
18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»;

- організовувати збір, очищення та відведення дощових та талих вод;
- здійснювати плановану діяльність відповідно до обмежень, встановлених для водоохо-

ронних зон та прибережних захисних смуг поверхневих водних об’єктів;
- здійснювати водокористування на підставі дозволу на спеціальне водокористування;
- забороняється скид господарсько-побутових, дощових та талих вод на рельєф місце-

вості;
- поводження із супутньо-пластовими водами (при їх наявності) здійснювати відповідно до

Технологічного проекту узгодженого відповідно до законодавства (стаття 72 Водного кодексу
України);

- плановану діяльність, зокрема викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
здійснювати відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- вживати заходи з метою мінімізації викидів забруднюючих речовин до атмосферного
повітря при провадженні технологічних операцій;

- вживати заходи щодо запобігання перевищення нормативного рівня шуму на межі найб-
лижчої житлової забудови;

- не перевищувати показників виробничого шуму та вібрації на межі житлової забудови та
санітарно-захисної зони встановлених нормативно- правовими актами та санітарними нор-
мами;

- здійснювати плановану діяльність відповідно до Наказу Міністерства екології та природ-
них ресурсів України «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ» від
15.03.2017 №118;

- здійснювати будівельно-монтажні роботи у відповідності до Закону України «Про охорону
земель»;

- користування земельною ділянкою здійснювати лише при наявності документів землеко-
ристування;

- здійснювати діяльність із видобування корисних копалин в межах географічних координат
родовища;

- здійснювати плановану діяльність на підставі спеціального дозволу на користування
надрами та гірничого відводу;

- забезпечити, з метою усунення наслідків шкідливого впливу розробки родовища, утри-
мання у належному стані під’їзних доріг, які використовуватимуться під час провадження
планованої діяльності;

- здійснити рекультивацію місця провадження планованої діяльності відповідно до законо-
давства;

- поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про відходи»,
документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у
сфері поводження з відходами, у тому числі, з небезпечними;

- забезпечити своєчасне вивезення на утилізацію відходів, які утворюються у період про-
ведення робіт;

- забезпечити влаштування місць тимчасового зберігання відходів відповідно до вимог
законодавства;

- забезпечити ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів та
надання щодо них статистичної звітності у встановленому законодавством порядку;

- не допускати змішування відходів, здійснювати належне зберігання та складування відходів;
- встановити контейнери для зберігання відходів та мобільні (пересувні) санітарно-технічні

прилади (біотуалети) із герметичними ємностями для збору рідких відходів з розрахунку на
чисельність осіб залучених до виконання робіт з планованої діяльності;

- забезпечити утилізацію рідких відходів санітарно-технічних приладів, господарсько-побу-
тових стічних вод;

- здійснювати вивезення відходів, які утворюються у період проведення робіт, у відповід-
ності до укладених із спеціалізованими підприємствами договорами;

- забезпечити відповідність усієї запірної арматури, установленої на трубопроводах, 1 кла-
су герметичності затвора захисної арматури, технічним

умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних про-
цесів;

- робота технологічного устаткування у форсованому режимі заборонена;
- зберігання дизпалива, нафти та нафтопродуктів здійснювати в герметичних резервуарах,

які розміщені на гідроізольованій та обвалованій території;
- забезпечити поводження з небезпечними відходами відповідно до укладених договорів зі

спеціалізованими підприємствами, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відхо-
дами;

- на випадок підвищення тиску, понад передбаченим режимом, здійснити оснащення устат-
кування захисними клапанами;

- забезпечити оснащення резервуарів, в яких зберігаються токсичні і легкозаймисті речо-
вини, спеціальними «дихальними» клапанами випаровування в атмосферу;

- технологічне обслуговування свердловин здійснювати відповідно до технологічних рег-
ламентів та вимог законодавства;

- використовувати тільки справну техніку;
- забороняється використання техніки із підтіканням паливо- мастильних матеріалів та

перевищенням у відпрацьованих газах нормативно встановлених СО і СН;

- розробку нафтогазоносних покладів та технологічне обслуговування свердловин здійсню-
вати відповідно до технологічних регламентів та вимог законодавства;

- не допускати експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких
вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативи або рівні шкідли-
вого впливу фізичних факторів;

- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідй-
омних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для запобігання втрат пали-
во-мастильних матеріалів (далі - ПММ) тільки у спеціально обладнаних місцях за межами
території об’єкту планованої діяльності в спеціально обладнаних місцях;

- застосовувати технічні засоби, технологічні процеси, що запобігають виникненню нафто-
газопроявів та відкритих фонтанів;

- забороняється робота машин та механізмів на холостому ходу;
- здійснювати діяльність відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд»,

Проекту організацій та Положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду;
- здійснювати плановану діяльність відповідно до режиму охорони та використання тери-

торій та об’єктів екомережі;
- здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності та з дотриманням

усіх документів, у т. ч. документів дозвільного характеру, які з огляду на законодавство,
регулюють зазначену діяльність (у тому числі спеціального дозволу на користування надра-
ми);

- плановану діяльність здійснювати відповідно до Державних санітарних правил плануван-
ня та забудови населених пунктів затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 19 червня 1996 р. № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 липня
1996 р. №379/1404;

- дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними технологіч-
ними регламентами;

- забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяль-
ності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяль-
ності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін
діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виник-
ненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- припиняти будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо)
до приведення технологічного процесу у відповідність до регламентних умов;

- розробити план організаційних заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і
аварій;

- при виникненні аварійних та нештатних ситуацій характеристики кількісного та якісного
впливу на компоненти довкілля, компенсаційні заходи визначаються у порядку до вимог
діючих законодавчих норм та актів;

- при виникненні аварійних ситуацій під час здійснення операцій з відходами кількісний та
якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих
законодавчих норм та актів, а з метою ліквідації аварійних розсипів та розливів (у разі виник-
нення) на підприємстві має передбачатись наявність необхідного обсягу відповідних паку-
вальних матеріалів та засобів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транс-
кордонного впливу планованої діяльності, а саме:

- оцінка транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності не здійснювалась.
4. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із здійснення таких компен-

саційних заходів:
- оплата компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях та знесенні зелених насаджень;
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати екологічний податок, рентну плату;
- проводити роботи з відновлення ґрунтів.
5. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із запобігання, уникнення,

зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на
довкілля**, а саме:

- організовувати регулярний контроль за технічним станом свердловин і трубопроводів;
- здійснювати організаційні, економічні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне

використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу;
- вести роботи способами, які запобігають ерозії ґрунтів;
- забезпечити демонтаж об’єкту планованої діяльності в разі виведення його з експлуатації

та припинення реалізації планованої діяльності з поверненням території до умовно природно-
го стану;

- вести роботи способами, які забезпечують збереження природних комплексів і об’єктів,
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою   спостережень (включаючи водозабірні свер-
дловини та колодязі, які розташовані на території найближчої житлової забудови до об’єкта
планованої діяльності) за складом поверхневих і підземних вод;

- здійснювати моніторинг впливу діяльності на джерела водопостачання для забезпечення
нафтогазовидобувної діяльності (щорічно);

- здійснювати чотири рази на рік відбір глибинних проб води для визначення вмісту розчи-
неного газу для поглинаючих свердловин (за наявності поглинаючих свердловин);

- забезпечити щорічний моніторинг при розробці родовища, в тому числі таких показників:
1. визначення вибійного тиску один раз на рік;
2. визначення вибійної температури при замірах вибійного тиску;
3. визначення поточного пластового тиску один раз на рік;
4. відбір поверхневих проб газу та визначення його складу два рази на рік;
5. відбір поверхневих проб нафти та визначення її фізико-хімічних властивостей два рази

на рік.
Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу) подавати про-

тягом 5 років, з початку провадження планованої діяльності, наступного місяця за звітним до
Міністерства енергетики та захисту довкілля, протягом року з початку реалізації діяльності.

Примітка: Якщо під час провадження господарської діяльності, буде виявлено значний нега-
тивний вплив цієї діяльності на життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив
не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результа-
ти оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяль-
ності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припиненню.

6. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із здійснення додаткової оц-
інки впливу на довкілля на іншій стадії проектування , а саме:

здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з «Геологічного вив-
чення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно- промислова розробка родовищ вугле-
воднів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) на Бітлянській
площі» не передбачається.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим для виконання. Екологічні умови,
передбачені у цьому висновку, є обов’язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п’ять років у разі, якщо не було
прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Заступник директора Департаменту екологічної
безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності -
начальник управління поводження
з відходами та екобезпеки t с. О.С. СЕМЕНЕЦЬ 
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

СПІВЧУВАЄМО
Львівська регіональна філія

ДП УДЗК 21.11.2019 р., о 9.00
год., проводитиме встановлен-
ня меж земельних ділянок за
межами населених пунктів
(Бітлянська сільська рада, Бо-
берківська с/р, Верхненська с/р,
Верхньовисоцька с/р, Верхньо-
гусненська с/р, Верхньояблунсь-
ка с/р, Вовченська с/р, Головсь-
ка с/р,  Завадівська с/р, Ільниць-
ка с/р, Ісаївська с/р,Карпатська
с/р, Комарницька с/р, Крас-
ненська с/р, Шум’яцька с/р,
Шандровецька с/р, Хащівська с/
р, Ластівківська с/р, Либохорсь-
ка с/р, Лімнянська с/р, Мохнатсь-
ка с/р, Нижньовисоцька с/р,
Нижньотурівська с/р, Нижньо-
яблунська с/р, Присліпська с/р,
Риківська с/р, Розлуцька с/р,
Боринська селищна рада, Сян-
ківська с/р, Явірська с/р, Ясе-
ницька с/р, Турківська міська
рада) та суміжних землевлас-
ників та землекористувачів про-
сять бути присутніми для погод-
ження приймання межових
знаків за адресою: м. Турка,
площа Ринок 1, Турківський
районний виробничий відділ
УДЗК.

ПЕРШІСТЬ ДЮСШ
“ЮНІСТЬ” З ШАХІВ

Нещодавно у Турці пройшов турнір з шахів серед юнаків –
вихованців дитячо-юнацької спортивної школи “Юність”, у
якому взяли участь чимало спортсменів.

За підсумками зіграних партій, перше місце, набравши 11 очок,
здобув Юрій Дністрянський. Другим став наймолодший учасник
змагань – Андрій Комарницький, який здобув 8 очок. А замкнув
трійку призерів, із п’ятьма набраними очками, Іван Городиський.
Переможці були нагороджені грамотами та подарунками від ДЮСШ
“Юність”.

А підготували юних спортсменів до змагань тренери-викладачі з
шахів Петро Рогач та Володимир Комарницький.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗI ЗНИЖКОЮ
роботи+матерiали. 

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАР-
ТИР пiд ключ.

Перепланування. БУДIВНИЦТВО-
будинки, прибудови, павiльйони,
гаражi, навiси, альтанки, лазні,
 паркани.

ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд
ключ. Мансарднi дахи. УТЕП-
ЛЕННЯ, облицювання 
будинкiв. Тел.: (068)1455866,
(066)7215631.

Потрібні охоронники (чолові-
ки, жінки).

Звертатися за тел.: 067-54-16-
258, 095-230-41-81, 067-541-62-
24.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

№237 від11.11.2019 року

Про відновлення
опалювального сезону 2019/20 років
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві дер-

жавні адміністрації» та в зв’язку із зниженням середньодобової
температури зовнішнього повітря,

З О Б О В ’Я З У Ю:
1. Відновити опалювальний сезон 2019/20 років у бюджетних

установах та організаціях району з 11 листопада 2019 року.

2. Копію розпорядження подати департаменту розвитку та експ-
луатації житлово–комунального господарства обласної держав-
ної адміністрації.

3. Зміст розпорядження опублікувати в районному часописі «Бой-
ківщина» та довести до відома підприємства, установи та органі-
зації району через студію районного радіомовлення «Карпатсь-
кий гомін».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступ-
ників голови та керівника апарату районної державної адмініст-
рації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови районної державної адміністрації.

Загублений військовий квиток, виданий на ім’я Михайла Михай-
ловича Харищака, вважати недійсним.

ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ З
ШАШОК У ЗРСЦ

У Західному реабілітаційно-спортивному центрі, що розта-
шований у с. Яворів, на тренувальному зборі перебуває збірна
команда України шашкістів-паралімпійців. Серед них – 6 бага-
торазових чемпіонів світу та Європи, зокрема майстри спорту
Іван Фідик, Сергій Манін, Людмила Ведерко, Олександр Охотсь-
кий, Олександр Гонгальський та Пантелеймон Яблонський.

У неділю, 10 листопада, до них в гості завітали турківські шашкі-
сти – кандидати у майстри спорту Іван Ільницький, Богдан Москаль,
Ігор Комарницький та Василь Костишак.

Було проведено товариський матч – збірна України проти збірної
Бойківщини (за неї, крім турківчан, виступав дрогобичанин Іван Фідик)
на 5 дошках по схвенінгенській системі. Більш титуловані шашкісти
– збірники України – здобули перемогу.

 На завершення відбувся ще й бліц-турнір, де перше-третє місця
розділили Олександр Гонгальський, Людмила Ведерко та Іван
Ільницький.

Турківчани бажають перемоги паралімпійцям на наступних чем-
піонатах України та світу з шашок, а також дякують президенту НКСІУ
Валерію Сушкевичу та директору ЗРСЦ Наталії Роді за чудову мож-
ливість добре потренуватись та результативно позмагатись.

Наш кор.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчи-
телю біології та хімії Ганні Данилівні Комарницькій з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.

Колектив Ясеницького НВК висловлює щире співчуття вчителям
Марії Луківні Трухан і Оксані Володимирівні Трухан з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері та бабусі.

Учні 3 класу Ясеницького НВК висловлюють щире співчуття вчите-
лям Марії Луківні Трухан і Оксані Володимирівні Трухан з приводу
великого горя – смерті матері  та бабусі.

Вчителі, учні та працівники Карпатського НВК ім. М. Іваничка вис-
ловлюють щире співчуття заступнику директора школи Надії Лук’-
янівні Шепіді з приводу великого горя – смерті матері – Гафії Павл-
івни.

Педколектив Сигловатського НВК висловлює щире співчуття вчи-
телю хімії Галині Олексіївні Гороховській та заступнику директора
Карпатського НВК Надії Лук’янівні Шепіді з приводу тяжкої втрати –
смерті бабусі і матері – Агафії Павлівни, колишньої техпрацівниці
Сигловатської школи.

ОГОЛОШЕННЯ
про наміри щодо передачі в оренду комунального майна

Нижньовисоцької сільської ради.
Назва об’єкта оренди:
нежитлові приміщення № 9, 15, площею 18,6 кв. м – для

розміщення обладнання для надання послуг телефонного зв’язку;
№ 13, 14, площею 40,8 кв. м – для реалізації товарів ритуального
призначення; № 18, площею 22,1 кв. м – облаштування перукарні в
будівлі Нижньовисоцької сільської ради.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною
станом на 31.07.2019 року, становить:

Нежитлові приміщення № 9, 15 –39000, 00 грн.,№ 13, 14 –
85500,00 грн., № 18 – 41700,00 грн.

Заяви щодо оренди об’єкта комунальної власності, що вище
зазначенний, приймаються Нижньовисоцькою сільською радою в
робочі дні – з 9.00 до 18.00 години.

Місцезнаходження приміщення: Львівська область, Турківський
район, с. Нижнє Висоцьке, вул. Центральна, 131. Тел.: 3-34-35.

Кінцевий термін прийняття заяв  – 9.11.2019 року.
Сільський голова Я. Ірод.

У ТУРЦІ ЗНОВУ
ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛ

Після місячної перерви, від
часу, коли юнаки турківських
“Карпат” завершили свої ви-
ступи у чемпіонаті Львівської
області з футболу серед ко-
манд другої ліги, до Турки зно-
ву повертається великий
футбол.

У неділю, 17 листопада, стар-
тує кубок Турківського району з
футболу. Право боротись за ньо-
го отримали чотири кращі ко-
манди, за підсумками чемпіона-
ту Турківщини, сезону 2019 року.
Це команди сіл Верхня Яблунь-
ка, Явора, Либохора та Ластів-
ка.

Згідно проведеного жеребку-
вання, у неділю, о 12.00 год., на
полі турківського міського стад-
іону “Карпати” перший півфінал
проведуть команди сіл Либохо-
ра та Ластівка, а після них, о
14.00 год., путівку до фіналу ро-
зіграють Явора та Верхня Яб-
лунька.

Фінал пройде через тиждень,
24 листопада.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчут-
тя ліснику Лімнянського лісництва Степану Михайловичу Бахуру з
приводу тяжкої втрати – смерті матері – Катерини Іванівни.


