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Продається комерційно-житлова нерухомість у м.Турка.
Загальна площа земельної ділянки – 0,1290 га. Загальна

площа будинку – 262,7 кв.м. Загальна площа лазні – 92,38 кв.м.
ЦІНА - ДОГОВІРНА.
Адреса: м.Турка, вул. І.Франка. Телефон: 0987383512.

Дорогу, люблячу, чуйну і турботливу дружину, маму та бабусю
Стефанію Тадеївну Яворську щиросердечно вітають з ювілеєм
чоловік Михайло, син Ігор, невістка Марія, син Михайло, не-
вістка Марія, онуки Юрій та Марія. До-
рогій ювілярці рідні бажають Божої оп-
іки, міцного здоров’я, невичерпного ща-
стя, злагоди та мирного світлого неба.

В честь ювілейного Вашого дня
Від нас – 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 Бог помагає завжди у житті!

Колектив Турківської гімназії ім. О. Ільницького від щирого
серця вітає із 70-річчям від дня народження колишнього  ба-
гатолітнього директора школи-інтернату, добру, щиру і хорошу
людину Василя Євгеновича Комарницького і бажає шановно-
му ювіляру міцного  здоров’я, невсипущої життєвої енергії і
сил, мирного неба над головою, любові від рідних, поваги від
людей, рясних Божих благословінь.

Ваш ювілей – не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік,

Де були турботи, радості й пе-
чалі,

Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас  оми-

нають,
Лиш тепло і радість сходять на

поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь поси-

лає
І душі не гасне світлий оберіг.

З великою любов’ю і  сердечністю вітаємо з прекрасним і
світлим ювілеєм нашу дорогу, люблячу, турботливу, найкращу у
світі дружину, матусю і бабусю, турківчанку Любов Іллівну Гу-
рин.

Спасибі, рідненька, за добре і щире серце, за очі привітні,
за  руки працьовиті,  за ніжну  і чутливу душу, за турботу і за ті
молитви до Бога за всіх нас, що допомагають нам легше йти
по життю. Дякуємо Всевишньому за
Ваші прекрасні роки, хай Господь дарує
Вам добре здоров’я, щастя і радість,
силу і наснагу, мир і достаток на многії і
благії літа!

Вже срібні нитки заплелись у во-
лоссі,

Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке молоде, як і досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Бажаємо жити Вам довго й щасли-

во,
Щоб кожен Ваш день був подібний

на диво.
Хай Бог Вам здоров’я і силу дає,
Зозуля багато ще літ накує.
З любов’ю –  чоловік Віктор; дочка Тетяна, зять Василь; доч-

ка Анна, зять Роман; син Іван, невістка Галина; онуки – Окса-
на, Ілля, Святослав, Павло.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з ювілеєм дорогу і люблячу, щиру і чуйну
сестричку і тітку Стефанію Тадеївну Яворську.

Бажаємо дорогій ювілярці великого людського щастя, міцного-міцного здоров’я, радості від
життя, любові від рідних і близьких, мирного, ясного неба над головою, достатку в домі, Божої
ласки і опіки на многії і благії літа.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати  Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

З   повагою – сестра Ярослава, племінниці Галина та Леся з родинами.

ÊÎÌÓÍÃÎÑÏ²ÂÑÜÊ² ÁÓÄ²ÂË² ÂÈÑÒÀÂËßÒÜ ÍÀ ÀÓÊÖ²ÎÍ
Уже більше двох десятків років капітальні будівлі управління комунального господарства

м. Турка, що по вул. Д. Галицького, пустують і з року в рік зазнають все більшої і більшої
руйнації. Територія обростає бур’янами, а господарський комплекс перетворюється в пус-
тир. Влада попередніх років уже робила декілька спроб знайти для приміщень власника, але
реального результату з різних причин не було. Чергову спробу зробила днями Турківська
міська рада.

На останній сесії депутати прийняли рішення про передачу в оренду майна комунальної власності
(будівель комунгоспу) через аукціон. Загальна  площа приміщень – 1266,7 м кв. Якщо їх  буде переда-
но в оренду по стартовій ціні аукціону, то міська рада щомісяця отримуватиме більше 19 тисяч гри-
вень. Важливо, щоб аукціон відбувся, а приміщення знайшли реального господаря, який би навів тут
належний порядок.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÅÒÐÎ ÍÀÇÀÐ
ÏÐÀÖÞÂÀÒÈÌÅ Â

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ²É Ì²ÑÜÊÐÀÄ²
Після раптової смерті керуючого справами

виконавчого комітету Турківської міської ради Юрія Лила
ще не минуло й року. Однак охочих обійняти цю посаду
вже було чимало. І лише наприкінці серпня це кадрове
питання успішно вирішили. На останній сесії, з подання
міського голови Ярослава Паращича, депутати майже
одноголосно підтримали кандидатуру Петра Назара.

Петро Володимирович досить молодий управлінець,
пройшов багато владних щаблів. Народився в с. Розлуч. Тут
закінчив восьмирічну школу, паралельно й Турківську музичну.
Після здобуття середньої освіти, навчався у Львівському
університеті внутрішніх справ, на юридичному факультеті, та
економічному факультеті Львівського університету ім. І.
Франка. Закінчив Академію управління персоналом при
Президентові України. Має три вищі освіти. Щодо трудового
стажу, служив у правоохоронних органах, був учасником АТО,
добре проявив себе на посаді голови Старосамбірської
райдержадміністрації.  Після проведення адміністративно-
територіальної реформи перейшов на роботу до Львова,
обійнявши посаду заступника директора департаменту,
начальника управління житлово-комунального господарства
департаменту ПЕК,  енергоефективності та ЖКГ Львівської
обласної військової адміністрації. Загальний трудовий стаж –
більше 10 років, з них майже 10 – державної служби. За час
трудової діяльності та служби був відзначений як державними,
так і церковними нагородами.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дружина Ганна, дочки Валентина та Леся з сім’ями,
онук Віктор з дружиною Інною та правнучка Соломія,
онуки Мар’яна, Ольга, Андрій, Вадим, Іван і Дмитро сер-
дечно вітають із 65-річним ювілеєм, який святкував 31
серпня, дорогого і люблячого, доброго і турботливого
чоловіка, батька, дідуся і прадідуся, жителя с. Розлуч Ми-
рослава Васильовича Крецула.

Тату милий, тату любий,
таточку хороший,

Дуже хочеться мені буть
на  тебе схожим.

Тато ніжний, тато добрий,
мужній тато й сильний,

Ти  – розумний і веселий та
іще надійний.

Обнімаю і цілую тата я у
свято.

Ти – найкращий в цьому
світі, мій хороший тато.

Бажаєм здоров’я багато-
багато,

Хай щастя і мир залиша-
ються в хаті.

Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхаються сонце і небо,
Хай Бог береже тебе, любий, весь час.
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас.

Ó ÒÓÐÖ² ÇÌÀÃÀËÈÑÜ ÒÅÍ²ÑÈÑÒÈ
У неділю, 28 серпня, в приміщенні спортивного залу Туркі-

вської гімназії імені Олександра Ільницького, відбулися зма-
гання з настільного тенісу серед юнаків та дівчат Турківсь-
кої ДЮСШ “ Юність” різних вікових груп та серед спортсменів
Турківської громади дорослої вікової категорії, присвячені
Дню Незалежності України. У змаганнях взяли участь понад
30 учасників. Готував юнаків та дівчат до змагань тренер
ДЮСШ  “Юність” Василь Гуй – лауреат та переможець премії
Віталія Кличка в номінації “Краще спортивне тренування”,
вихованці якого неодноразово виборювали п’єдестали облас-
них та республіканських змагань.

Змагання пройшли в напруженій боротьбі. У молодшій віковій
групі серед дівчат перше місце посіла Марічка Куліковська, друге  –
Віта Галич, третє  Ангеліна Яворська. У старшій групі серед дівчат
лаври переможця отримала Вероніка Галич, друге місце – Софія
Куліковська, третє  – Вероніка Тисовська. Серед юнаків в молодшій
групі перше місце виборов Михайло Куліковський, друге – Назар
Фазан, третє –  Олег Хащівський.

У старшій юнацькій групі не було рівних Денису Цолигану, який в
дуже важких 5 сетах переміг сильного опонента Іллю Кузьмича.
Третє місце посів Іван Хомик.

Серед дорослих учасників також точилась напружена бороть-
ба, яка визначила номінантів на друге та третє місце. Так доля
другого та третього місця в п’яти сетах дісталась Володимиру
Яворському, який в напруженій боротьбі переміг Іллю Дільного.
Лаври переможця отримав Василь Гуй, який уже не вперше дово-
дить свій професіоналізм у відданій справі.

Усі переможці змагань були нагороджені грамотами Турківсь-
кої ДЮСШ “Юність” та грошовими винагородами від начальника
Львівського відділення “ОКТАВА ФІНАНС” Оксани Марич. Особли-
вою грамотою за участь в турнірі нагороджена наша юна вихован-
ка ДЮСШ Софія Височанська, яка, не пропускаючи жодного тре-
нування, покращує свій рівень спортивної майстерності та подає
надію в майбутньому на виступи у змаганнях вищих рівнів. Наго-
родження проводили директор ДЮСШ “Юність” Василь Ціко та
тренер ДЮСШ  Василь Гуй.

Олег МЕЛЬНИК,
заступник директора ДЮСШ “Юність”.

ПАМ’ЯТІ
ПАВЛА ІЖИКА

Я вірю і знаю – ти завжди хотів,
Щоб всім нам краще жилося.
За мрію свою життя ти віддав
Ти  ж не винен, що так все збу-

лося.
Про Героїв складають вірші
І пісні про Героїв співають,
Бо слова ці  роблять вічними їх,
Бо слова ці в літопис вроста-

ють.
Тож станьмо, браття, нині на

коліна,
І голови схилімо у журбі.
Герої наші – Гордість України!
Молимось. Ви – з нами! Ви –

живі!
 Вічна пам’ять і слава Героям!

 Софія РИШТЕЙ,
 с. Штуковець

Знову душу і серце сколихнула сумна звістка про героїчну
загибель односельчанина, однокласника мого сина Володи-
мира – Павла Васильовича  Іжика.

Я, як ніхто інший з батьків однокласників Павла, дуже пре-
красно знала умови проживання сім’ї Іжиків, адже в цей час
займала посаду секретаря виконкому Нижньовисоцької
сільської ради. А ще я дуже часто бувала в школі, в якій на-
вчалися Павло і мій син Володя. Я добре  знала про проблеми
сім’ї, але в цей час, на жаль,  таких сімей в селі було багато.

Не можу сказати причини, чому Павло не влаштував сво-
го особистого життя. Дуже рано він осиротів – помер бать-
ко. Матері  залишилося  виховувати і утримувати багато
дітей. Один із братів Павла був інвалідом  – з народження.

Я дуже співчуваю братам і сестрам Павла. Загибель бра-
та – це величезна і непоправна втрата. Батьки вже зустр-
іли його на Небі.

 Я вирішила написати вірш. Це вже третій мій уявний си-
ночок –  мій захисник, який пішов у Царство Небесне.  Для
двох я  вже писала подібні співчуття.

ЗА МРІЮ СВОЮ ЖИТТЯ ТИ ВІДДАВ

Декларуючи бажання розумі-
ння і дружби між народами
Європи, шануючи традиції миру,
свободи та толерантності – гли-
боко переконані, що близька

співпраця між містами Граніце
та Турка служитиме збагаченню
суспільного, культурного і госпо-
дарчого життя обох міст та спри-
ятиме розвитку безпосередніх
контактів між мешканцями.

Сторони цієї угоди будуть на-
магатися створити безпосе-
редній обмін контактами, досв-
ідом в діяльності самоврядуван-
ня, а також у галузі культури, ми-
стецтва, спорту, туризму, патрі-
отичної освіти молоді,
шкільництва і економіки, в дусі
розуміння і пошани до традицій
і культур обох народів, розвива-

ючи співробітництво між уста-
новами, організаціями, товари-
ствами і релігійними громада-
ми обох міст, записано в тексті
угоди.

Своїми підписами угоду
скріпили Турківський міський
голова Ярослав Паращич та ста-
роста міста Граніце Їржі Кудла-
чек.

Участь в офіційній церемонії
підписання угоди також взяли
перший заступник міського го-
лови Олег Гришканич, секретар
міської ради Олександр Гвозд-
інський, заступник старости
м.Граніце Даніель Вітонський.

Варто нагадати, що це не пер-
ший приїзд чеських партнерів.
В нашому місті вони вже вп’яте.
Раніше урядовці міста Граніце,

разом із бізнесменами, доста-
вили в Турку, зокрема для
гімназії ім. О.Ільницького, де
сьогодні проживає більше 60
внутрішньо переміщених осіб,
дві морозильні камери, два хо-
лодильники, чотири пральні
машини, дві душові кабіни, бой-
лер та ще багато сантехніки. А в
останній приїзд – облицюваль-
ну плитку та будівельні суміші

для облаштування ук-
риттів у Турківському
ЗЗСО (нова школа) та
КНП «Турківська цент-
ральна міська лікарня».
Окрім того, кожного при-
їзду чеські партнери
привозили великі партії
продуктів харчування,
засобів гігієни та різних
смаколиків.

Як запевнив, даючи
інтерв’ю місцевим ЗМІ,
Їржі Кудлачек, вони ак-
тивно допомагатимуть
Україні і зокрема Турці
доти, допоки буде потре-
ба. А дружба та тісна

співпраця триватиме десяти-
літтями. В свою чергу, Ярослав
Паращич щиро подякував чесь-
ким друзям за таку потрібну і
важливу допомогу, за те, що вони
небайдужі до тих трагічних
подій, що сьогодні відбувають-
ся в Україні, за їхні щирі і добрі
серця. На його переконання,
маючи таких партнерів, Україна
вистоїть і обов’язково перемо-
же, і в перспективі влиється у
велику європейську сім’ю, де
цінують і поважають засадничі
принципи людського життя.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÀÐÒÍÅÐÑÜÊÀ ÓÃÎÄÀ Ì²Æ
Ì²ÑÒÀÌÈ ÒÓÐÊÀ ÒÀ ÃÐÀÍ²ÖÅ
Триває співпраця Турківщини з Чеською Республікою. Мину-

лого тижня делегація Чеської Республіки відвідала Турківсь-
ку громаду, де відбулося офіційне підписання Угоди про співро-
бітництво між містами Граніце і Турка.

ÇÀÃÈÍÓÂ ÍÀ ÑÒÀÍÖ²¯ ×ÀÏËÈÍÅ
Вчора, 1 вересня, в с. Нижня Яблунька попрощалися з Петром

Петриною. Він не служив у Збройних Силах, але загинув як Герой.
Багато років уродженець Самбірщини, а останні десятиліття –
житель Турківщини, працював провідником. 24 серпня потяг, в
якому він їхав з Донеччини до Львова,  де перевозили поранених,
потрапив під обстріл. Тоді загинуло близько 25 людей, більше
тридцяти – поранено, серед загиблих був і  36-річний Петро Пет-
рина.

У Нижній Яблуньці його характеризують як надзвичайно добру, щиру
і відповідальну людину. Він завжди був готовий прийти на допомогу
потребуючим. Ніколи не шукав відмовок, а завжди щиро пропонував
свою пораду чи підтримку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“САМБІРСЬКИЙ КАР’ЄР”. Директор - Пуцята Ольга Ан-
дріївна, Україна, 81400, Львівська область, місто
Самбір, вулиця Заводська, будинок 10. Тел:
+380974318162.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні
альтернативи1.

Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю ТОВ “ САМБІРСЬКИЙ КАР’ЄР”

є видобування та переробка піщано-гравійної сирови-
ни на ділянці Центральна Страшевицького родовища
у Самбірському районі Львівської області. Площа ділян-
ки надр - 30,1 га.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Самбі-
рський кар’єр» отримало спеціальний дозвіл на кори-
стування надрами №6550 від 13.08.2021 з метою ви-
добування сировини піщано-гравійної, придатної для
виготовлення щебню з гравію гравійної складової і з
валунів та піщаної складової – для рекультивації, бла-
гоустрою та планування на ділянці Центральна Стра-
шевицького родовища у Львівської області.

Основними складовими корисної копалини є піско-
вик кварцовий, вмістом 42,5-75,8% і алевроліт (16,7-
55,5%), в меншій кількості - вапняк (0,0-3,1 %) і кварц
(до 0,4%). Загальна потужність корисної копалини в
межах ділянки Центральна змінюється в межах від 1,1
до 9,6 м (середня 4,3 м).

До розкривних порід віднесено ґрунтово-рослинний
шар потужністю до 0,7 м (середня 0,2 м). Підстеляючи-
ми породами є сланцюваті глини і аргіліти неогенового
віку, розкритою потужністю до 1,2 м.

Станом на 01.01.2022 балансові запаси піщано - гра-
війних порід загальнодержавного значення ділянки
Центральна Страшевицького родовища, придатних для
виготовлення щебеню з гравію гравійної складової і з
валунів відповідно до ДСТУ Б В.2.7-75-98 “Щебінь та
гравій щільні природні для будівельних матеріалів, ви-
робів, конструкцій і робіт. Технічні умови”, піщана скла-
дова яких придатна як пісок для рекультивації, благо-
устрою та планування відповідно до рекомендацій таб-
лиці А.1 ДСТУ Б В.2.7-29-95 “Дрібні заповнювачі при-
родні, із відходів промисловості, штучні для будівель-
них матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифі-
кація”, за категорією С1 становить 1249 тис.м3, з них не
обводнених – 74 тис.м3 та обводнених 1175 тис.м3.

Технічна альтернатива 1.
Приймається транспортна система розробки з па-

ралельним фронтом розкривних та видобувних гірни-
чих робіт. Технологічна схема добувних робіт передба-
чає безпосередню розробку гравійно-піщаних порід
одноковшевим екскаватором із доставкою на перероб-
ку автосамоскидами. Розкривні породи - ґрунтово-рос-
линний шар попередньо розробляється бульдозером
з подальшим навантаженням екскаватором і транс-
портуванням автосамоскидами в тимчасові зовнішні
відвали з подальшим використанням для рекультивації
виробленого простору. Переробка корисної копалини
полягає в сортуванні (грохоченні) пісків та піщано-грав-
ійних порід. Сортування піщано-гравійних порід
здійснюватиметься на мобільному дробильно-сорту-
вальному комплексі.

Технічна альтернатива 2.
Принципова відмінність від технічної альтернативи

1 полягає у розробці гравійно-піщаних порід багато-
ковшевим екскаватором.

Перша технічна альтернатива є економічно більш
виправданою, оскільки згідно попередніх підрахунків
одного одноковшевого екскаватора буде цілком дос-
татньо, щоб підтримувати визначену інтенсивність ви-
добувних робіт. При впровадженні технічної альтерна-
тиви використання багатоковшевого екскаватора рен-
табельність проекту зменшиться через вимушене про-
стоювання набагато більш продуктивного обладнання
та вищу його ціну. У випадку впровадження технічної
альтернативи 2 економічна потреба призведе до інтен-
сивнішого видобутку корисної копалини, що відобра-
зиться на інтенсифікації транспортних зв’язків, роботи
переробної техніки, використанні енергетичних ресурсів
та викидів у довкілля.

3. Місце провадження планованої діяльності, тери-
торіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територ-
іальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні Страшевицьке ро-
довище піщано-гравійних порід розташоване на тери-

Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку

з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САМБІРСЬКИЙ КАР’ЄР” (ТОВ “САМБІРСЬКИЙ КАР’ЄР”)
(код ЄДРПОУ 44280796)

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

торії Самбірського району Львівської області, а саме
на території - Старосамбірської міської ради. Ділянка
Центральна Страшевицького родовища розташована
на відстані близько 1,5 км на північний схід від с. Стра-
шевичі Самбірського району Львівської області, на ліво-
му березі р. Дністер, за межами її прибережної захис-
ної смуги, шириною 100 м.

Територіальні альтернативи розміщення: альтерна-
тиви розміщення не розглядалися, оскільки провад-
ження планованої діяльності буде здійснюватися
згідно затверджених запасів корисної копалини ділян-
ки Центральна Страшевицького родовища та спеціаль-
ного дозволу на користування надрами, що мають чітку
географічну прив’язку.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності

Планована діяльність є одною із передумов еконо-
мічного розвитку регіону, оскільки видобування корис-
ної копалини сприяє розвитку соціально-економічних
показників району. Позитивний вплив полягає як у по-
повненні місцевого бюджету, підвищенні інвестиційної
привабливості району та створенні нових робочих місць
за рахунок залучення місцевого населення, що покра-
щить його умови життєдіяльності. Планована діяльність
передбачає в забезпеченні захисту довкілля від заб-
руднення стічними водами та відходами, покращенні
екологічної ситуації, зниженні потенційних можливос-
тей надзвичайних ситуацій при добуванні корисної ко-
палини, створення безпечних умов проживання місце-
вого населення, забезпечить стійкий розвиток підприє-
мства і є актуальним в порядку мінімізації негативних
впливів на компоненти довкілля. Функціонування об-
’єкту враховує специфічні особливості, що є важливими
(характерними) для даного підприємства та має важ-
ливе стратегічне і соціальне значення для району його
розташування. Планований комплекс проведення робіт
та запроектовані заходи дозволять мінімізувати ант-
ропогенне навантаження на прилеглі території, доз-
волить поліпшити умови проживання місцевого насе-
лення за рахунок сплати податків та залучення місце-
вих працівників на кар’єр.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо).

Потужність необводненої частини піщано-гравійних
порід змінюється в межах від 0,1 до 0,5 м (середня 2,0
м), обводненої частини - від 0,6 до 4,3 м (середня 2,5
м). Загальна потужність корисної копалини в межах
ділянки Центральна змінюється в межах від 1,1 до 9,6
м (середня 4,3 м).

За складністю геологічної будови ділянка Централь-
на Страшевицького родовища відноситься до групи
родовищ (ділянок) складної геологічної будови (2 гру-
па).

Площа ділянки надр - 30,1 га. Строк забезпечення
підприємства запасами-19,38 років.

Згідно Протоколу №4975 ДКЗ України, балансові за-
паси корисної копалини становлять 1249 тис. м3, про-
мислові (видобувні) запаси корисної копалини-1162,56
тис. м3. Обсяг розкривних робіт по родовищу-99,18 тис.
м3.

Річна потужність підприємства: -по видобутку корис-
ної копалини в щільному тілі - 60 тис. м3, щебню буді-
вельного різних фракцій-26,997 тис. м3, гравію різних
фракцій -26,56 тис. м3, піску піщаної фракції -25,853
тис. м3, по породах розкриву-6,67 тис. м3.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
У проекті прийняті екологічні, санітарно-гігієнічні,

протипожежні, містобудівельні та територіальні обме-
ження згідно з чинними законодавчо-правовими акта-
ми і нормативними документами, зокрема:

1) екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів

екологічної безпеки;
- викиди від стаціонарних джерел повинні здійсню-

ватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря;

- забір води з підземних водозаборів повинний
здійснюватися за наявності дозволу на спеціальне во-
докористування;

- розроблення заходів щодо охорони атмосферного
повітря при несприятливих метеорологічних умовах для
об’єкту згідно з РД 52.04.52-85;

- дотримання заходів щодо охорони атмосферного
повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру виконуються
згідно із Законом України «Про захист населення і те-
риторій від надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру», а також інших нормативно- пра-
вових актів у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного ха-
рактеру;

- здійснення постійного контролю технічного стану
машин та механізмів, агрегатів;

- сортування відходів та передача їх спеціалізованим
підприємствам у відповідності до встановлених сані-
тарно-гігієнічних вимог і природоохоронного законо-
давства;

- використання та впровадження заходів щодо раці-
онального використання природних ресурсів;

- проведення комплексу рекультиваційних робіт на
порушених землях, проведення озеленення територій
(відповідно до розробленого проекту) тощо.

2) санітарно-епідеміологічні обмеження:
- експлуатація об’єкта згідно з санітарними норма-

ми та правилами;
- питне водопостачання для працівників відповідно

до ДСанПіН 2.2.4-171-10;
- концентрації забруднюючих речовин поза межами

санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК
(ОБРД), концентрації забруднюючих речовин на тери-
торії об’єкта та території його санітарно- захисної зони
можуть бути більшими ніж вказані нормативи, але не
повинні перевищувати значень, які дорівнюють 30 %
від величини ГДК (ОБРД) для повітря робочої зони;

- рівень акустичного забруднення не повинен пере-
вищувати нормативів відповідно до ДСН 3.3.6.037-99
та ін.3) протипожежні обмеження:

- дотримання норм ДБН В.1.1-7-2016;
- забезпечення об’єкта розрахунковими запасами

води для цілей зовнішнього та внутрішнього пожежо-
гасіння;

- облаштування на території об’єкту проїздів з твер-
дим типом покриття відповідно до вимог ДБН Б.2.2-
12:2019 та ін.

щодо технічної альтернативи 2:
така сама, як і для обраної планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1:
дотримання встановлених законодавством норм

щодо санітарно-захисних зон.
щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист

території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Проектні рішення спрямовані на захист території та

на виконання санітарно-гігієнічних норм і правил, охо-
ронних, відновлювальних та захисних заходів.

З метою мінімізації впливів на довкілля еколого-інже-
нерна підготовка та захист території будуть приймати-
ся ґрунтуючись на результатах обстеження ділянки,
техніко-економічних, інженерно- геологічних та топог-
рафо-геодезичних вишукувань, виготовленні проектно-
кошторисної документації тощо.

щодо технічної альтернативи 2
така сама, як і для обраної планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-

логічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуть-
ся у необхідному обсязі згідно з чинним законодав-
ством

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на

довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
- клімат і мікроклімат - при провадженні планованої

діяльності впливи на клімат та мікроклімат не перед-
бачаються;

- повітряне середовище - забруднення атмосферно-
го повітря викидами забруднюючих речовин та їх сумі-
шей, що викидатимуться неорганізованими джерела-
ми від:

- обумовленої основним видом господарської діяль-
ності;

- технологічними процесами розробки родовища
(тимчасовий вплив);

- технологічним процесам видобування корисної ко-
палини; рівень забруднення атмосферного повітря в
обов’язковому порядку не має перевищувати макси-
мальні приземні концентрації (нормативні значення)
забруднюючих речовин на межі ССЗ та території жит-
лових будинків;

- водне середовище - видобування корисної копали-
ни здійснюється без пониження рівня ґрунтових вод та
скидання кар’єрних вод;

- ґрунти та геологічне середовище - зняття ґрунтово-
рослинного шару та незначне порушення геологічної
будови з подальшою рекультивацією понижених площ
під водойму, решти площі - під залуження та заліснен-
ня;

(Закінчення на 4 стор.)
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- рослинний і тваринний світ - рослинний покрив у
межах прилеглих територій об’єкта представлений ти-
повими представниками угрупувань, вплив проектних
заходів на рослинний та тваринний світ обмежений не-
гативними впливами, тому їх можливо охарактеризу-
вати як незначні;

- об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) - в ме-
жах родовища території та об’єкти ПЗФ відсутні - впли-
ви відсутні;

- навколишнє соціальне середовище - планована
діяльність носить позитивний вплив, негативних впливів
не передбачається;

- навколишнє техногенне середовище - негативних
впливів не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2
- така ж сама, як і для обраної планованої діяль-

ності.
щодо територіальної альтернативи 1
- не розглядається
щодо територіальної альтернативи 2
- не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи

другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і час-
тину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на дов-
кілля”)

Планована діяльність належить до першої категорії
видів планованої діяльності відповідно до пункту 15
частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» і другої категорії видів планованої діяль-
ності згідно з пунктом 3 частини 3 статті 3 Закону Украї-
ни.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транс-
кордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на дов-
кілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеп-
лених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оці-
нки впливу на довкілля

Рівень деталізації інформації та плановий обсяг дос-
ліджень, що підлягає включенню до звіту з ОВД буде
проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» №2059-У111 від
18.12.2017р.

Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне
середовища та ґрунт, а також соціальне і техногенне
середовища, рослинний та тваринний світ, клімат, пе-
редбачається виконання розрахунків розсіювання
шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз кон-
центрації шкідливих речовин на межі санітарно-захис-

ної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ри-
зиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-
вості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на
довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку
надає суб’єкт господарювання, а також інформації, от-
риманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транс-
кордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цьо-
го пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у
рішенні про провадження планованої діяльності, заз-
наченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже-
ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, визначає допустимість чи обґрун-
товує недопустимість провадження планованої діяль-
ності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планова-
ної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планованої діяль-
ності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає
право і можливості громадськості для участі у такій
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досл-
іджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу
на довкілля та планованої діяльності, а також взяти
участь у громадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території каран-
тину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гос-
трої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасуван-
ня та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводяться і не призначають-

(Закінчення. Початок на 3 стор.) ся на дати, що припадають на цей період, про що заз-
начається в оголошенні про початок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цьо-
го повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваже-
ного органу громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 цього по-
відомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєст-
раційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’яза-
ний врахувати повністю, врахувати частково або обґрун-
товано відхилити зауваження і пропозиції громадсь-
кості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля. Детальна інформація про це включається до звіту з
оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провад-

ження даної планованої діяльності буде: висновок з
оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством
захисту довкілля та природних ресурсів України;

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
України, Департамент екологічної оцінки, контролю та
екологічних фінансів, поштова адреса: вул. Митропо-
лита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел. +38 (044)
206-31-40; +38 (044) 206-31-50. Контактна особа: Гри-
цак Олена Анатоліївна, заступник директора Департа-
менту екологічної оцінки, контролю та екологічних
фінансів – начальник відділу оцінки впливу на довкіл-
ля.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постано-
вою КМ № 824 від 14.09.2020}

(Footnotes)
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати

більше технічних та територіальних альтернатив.

Втрачені  документи  на
будівлі  комунальної  власності:
серія САС №522915,   серія САЕ
№233039,  серія САС №522938,
серія САС №522917,  серія САС
№522914,  серія САЕ №052377,
серія САС №780246,  серія САЕ
№051060.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Нижньояблунсько-

го ОЗЗСО І- ІІІ ст. – ЗДО вислов-
лює щире співчуття педагогу-
організатору Ірині Іванівні Круп-
чак  з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобіл-

ізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Турківської міської ради.

ДОПОМОГА НА РЕАБІЛІТАЦІЮ
Поранені на війні захисники України з Львівщини можуть от-

римати допомогу на реабілітацію з обласного бюджету. Осо-
би з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ, ІІІ груп з числа військо-
вих мають право отримати адресну допомогу на реабіліта-
цію або санаторно-курортне лікування.

Допомога надається і виплачується особам з інвалідністю, які
фактично проживають у Львівській області. Для її отримання не-
обхідно звернутися з відповідною заявою та пакетом документів
до відділу з питань соціального захисту сільської, селищної, міської
ради за зареєстрованим місцем проживання/перебування.

Розмір виплат залежить від групи інвалідності та цьогоріч стано-
вить:

- І група — 25 тис. гривень;
- ІІ група — 15 тис. гривень;
- ІІІ група — 10 тис. гривень.
Зазначається, що допомога надається один раз на рік на одну

особу на реабілітацію для оплати вартості медичної та/або фізич-
ної, та/або психологічної реабілітації. Для осіб, які отримували таку
допомогу у 2021 році, необхідно додати відповідні документи щодо
вартості отриманих послуг, не меншої від двох третіх розміру допо-
моги.

Загублений акт  на право влас-
ності  на земельну ділянку, пло-
щею 0,12 га, під будівництво
житлового будинку гр. Сливар
Наталії Володимирівні за адре-
сою – смт. Бориня, вул. І. Фран-
ка, вважати недійсним.

Втрачений акт на право власності на земельну ділянку, площею
0,10 га,  під дачне будівництво –   серія ЯД 432307 (кадастровий
номер 4625584600:04:000:0033), виданий 14.02.2007р. на ім’я Ми-
хайла Ігоровича Барашкова, вважати недійсним.

Втрачений акт на право власності на земельну ділянку, площею
0,10 га,  під дачне будівництво –  серія ЯД 432308 (кадастровий
номер 4625584600:04:000:0032), виданий 14.02. 2007 р. на ім’я
Ольги Володимирівни Кравчук, вважати недійсним.

ÅÔÅÊÒÈÂÍÈÉ ÌÅÒÎÄ ÓÊÎÐ²ÍÅÍÍß ÒÐÎßÍÄ
Укорінення троянд часто потребує чимало зусиль та тер-

піння. Для того, щоб у вас все вийшло, потрібно спробувати
укорінити троянди таким способом:

Наріжте троянди на живці довжиною 20 см. Кожен живець об-
ріжте під кутом. Візьміть ящик та насипте шар піску. Не забудьте
подбати про дренаж у ящику. Живці висадіть зрізом вниз у пісок.
Гарно зволожте насадження. Полив проводьте кожного дня.
Вже через 30 днів ваші живці пустять коріння й будуть готові до
пересадки у ґрунт.


