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Колектив працівників пологово-гінекологічного відділу КНП
«Турківська ЦМЛ» від щирого серця вітає з днем народжен-
ня надзвичайно хорошу,  чуйну і щиру  людину,   досвідченого
медика,  свою  добру колегу і порадника –   Євгенію Василів-
ну Артимович.

Шановна імениннице, бажаємо
Вам добрих днів і теплих посмішок,
щасливих подій і миттєвостей, ра-
дісних звісток і свят, позитивних
емоцій. Нехай подальші дні будуть
наповнені миром, щирою любо-
в’ю та підтримкою рідних людей,
удачею, приємними   клопотами,
прекрасним самопочуттям і опти-
містичним настроєм. Залишайте-
ся й надалі прикладом оптиміз-
му, спокою та філософського
підходу до проблем. Всіх благ Вам
і гармонії в душі, Божої ласки і оп-
іки – на довгій життєвій дорозі.

Всю доброту, яка існує в
світі,

Всю радість, що живе поміж людей.
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Хай щастя не відходить від порога
І Матір Божа Вас до серця пригорта.
А доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!

Колектив Карпатської гімназії ім. Михайла Іваничка щиро-
сердечно вітає із 75-річчям від дня народження  багатоліт-
нього працівника освітянської ниви, вмілого керівника, дос-
відченого педагога та організатора, надійного, доброго ко-
легу – директора Мирона Олександровича Лабецького і
бажає  шановному імениннику ще довгих і щасливих літ у ра-
дості, доброму здоров’ї, достатку,
злагоді, мирі, під Божим і людським
благословенням.

Хай сонечко світить із ясного
неба,

Бажаємо всього, чого лише
треба.

Хай обминають Вас тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть до-

роги.
Щоб серце Ваше зігрівало теп-

ло,
Щоб завжди в душі панувало доб-

ро.
Удачі й наснаги, здоров’я без

ліку
І довгого-довгого щедрого віку!

НЕМАЄ СВІТЛА? ТЕЛЕФОНУЙТЕ
Останнім часом Турківщина, як і вся Україна, потерпає че-

рез планові або аварійні відключення електроенергії. І якби
всі терпіли через це солідарно – ніби й проблеми немає. Але
порядок вимкнення світла для пересічного споживача часто
є незрозумілим. Хтось перебивається без світла 4 години на
добу, а хтось – цілих 20. Дехто про вимкнення взагалі хіба що
чує з розмов, а в оселі світло є цілодобово.

Для зацікавлених осіб повідомляємо – з’ясувати чому і доки не
буде світла можна у розділі  «Чому немає світла» на сайті «Львівоб-
ленерго» https://poweroff.loe.lviv.ua/, або в колл-центрі за номе-
рами: 0-800-30-15-68, 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-
68, 093-170-15-68.

Також інформацію повідомлять чат-боти у «Viber» і «Telegram».

 ÇÀ ÄÓÕÎÂÍ² ²ÄÅÀËÈ,
ÇÀ Â²ÐÓ ÑÂßÒÓ

Минулого понеділка християнський світ відзначав одне з найвеличніших свят  року – Архи-
стратига Михаїла. У багатьох храмах Турківщини, що освячені на честь  цього величного
подвижника віри, відбулися урочисті богослужіння. Серед них – храм у с. Мельничне, який
нещодавно влився в лоно   Православної Церкви України, порвавши з УПЦ, насправді – Мос-
ковським патріархатом.

Очолював святкову літургію декан Андрій Клуб, який й здійснив урочисте нагородження  християн-
активістів, що приклали багато зусиль, аби  храм став українським. Зокрема, за відродження духов-
ності в Україні, відданість ідеалам добра та значний внесок у суспільне благо  відзнакою Митрополи-
та Київського і всієї України Епіфанія (ПЦУ) орденом «Чудотворця-Миколая» нагороджений голова
Турківської міської ради, учасник АТО Ярослав Паращич, благословенною Грамотою митрополита
Львівського ПЦУ Макарія відзначені староста сіл  Завадівка, Лосинець та Мельничне, волонтер, Олег
Павлик,  директорка Мельничненської гімназії, депутат Боринської селищної ради, Галина Блажівсь-
ка та заступник начальника  Турківського відділення поліції  Андрій Сливар. У грамоті, зокрема,
написано, що вони нагороджені «за доброчесне служіння у святій вірі православній та жертовність і
труди на славу  ПЦУ».

А декілька днів раніше, на  свято Параскевії, в с. Закіпці відбулася вель миурочиста подія – освя-
чення місцевого храму. Богослужіння очолив єпископ Дрогобицько-Самбірський Яків, який виконав
й місію нагородження місцевого пароха, о. Романа Гобрея. Настоятель відзначений митрою та гра-
мотою. Варто відзначити, що храм місцеві  жителі будували 5 років, хоч фундамент було залито рік
перед тим. За сумлінну працю й організацію односельців до будівництва за місяць перед освячен-
ням грамотою був нагороджений й голова церковної двадцятки Володимир Гурч.

Велично й  урочисто пройшло богослужіння з нагоди ювілею з часу освячення храму, за участю
єпископа Якова,  в с. Карпатське. Про це ми розповімо читачам в наступному номері.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ð²ØÅÍÍß ÎÊÐÓÆÍÎÃÎ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÑÊÀÑÎÂÀÍÎ
Раніше ми повідомляли, що претенденти на директорські посади Лілія Гладиш та Іван Будз,

які не пройшли конкурсний відбір,  звернулися до суду з адміністративним позовом визнати
протиправним та скасувати рішення ХV сесії Турківської міської ради VІІІ скликання про зат-
вердження складу конкурсної комісії з конкурсного відбору претендентів на заміщення вакан-
тних посад директорів Жукотинського ЗЗСО І-ІІ ст., Хащівського ЗЗСО І-ІІ ст., Лімнянського
ЗЗСО   І-ІІІ ст., Ісаївської гімназії та Турківської гімназії №2.  Також позивачі просили визнати
протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії.

Адміністративний суд тоді задовільнив їх позов. Але Турківська міська рада, відділ освіти, культури
і туризму, а також директорка Турківської гімназії №2 Оксана Фролова,  скориставшись апеляційною
можливістю,  звернулися до  Апеляційного адміністративного суду з проханням визнати це рішення
неправомірним. І суд  задовільнив їхнє прохання, скасувавши рішення попередньої судової інстанції.
Повне судове рішення складено 10 жовтня, постанова набирає законної сили з дати її прийняття та
може бути оскаржена у Верховному Суді протягом 30 днів.

 Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«Майже під кожним своїм до-
писом упродовж цього тижня я
читав коментарі від жителів об-
ласті, які обурені ситуацією з

відключенням електроенергії. Я
бачу кожен ваш коментар. Я
розумію ваше обурення. Я щод-
ня контактую з цього приводу з
«Укренерго» та «Львівобленер-
го», але через те, що окупант
програє на полі бою, він казить-
ся і щоразу інтенсивніше атакує
енергетичну систему нашої краї-
ни, тому передбачити усі не-

обхідні відключення живлення
просто неможливо. Ми дуже хо-
чемо попереджати вас зазда-
легідь, але це вкрай складно у

теперішніх умовах. Будь ласка,
поставтесь з розумінням до цієї
ситуації. Наші енергетики, які за
рекордно короткий час лаго-
дять систему після атак ворога,
заслуговують не лише на розу-
міння, а й на подяку, – наголо-
сив Максим Козицький.

Він також розповів, чому елек-
троенергію відключають не всім
абонентам Львівської області.

«Як пояснили у Львівобле-
нерго, якщо на лінії електропе-
редачі є об’єкти критичної
інфраструктури, медичні закла-
ди, то, швидше за все, відклю-
чень там не буде. Причина зро-

зуміла – не можна залиши-
ти без живлення важливі
для життя області об‘єкти,
відповідно – електроенер-
гія буде і в частини спожи-
вачів, які підключені до цієї
лінії, – зазначив очільник
області.

Нагадаємо, 15 та 23 лис-
топада, під час масованих
атак по Україні, в нашу об-
ласть прилетіло, відповід-
но, 13  та 2 ворожі ракети.
Більшість з них воїни ПвК
«Захід» збили. На жаль,
були і влучання в об‘єкти
енергетичної інфраструкту-
ри.

«Без живлення залиши-
лися понад 2 мільйони лю-
дей. Станом на зараз об-
ласть заживлена за тимча-
совою схемою. Відповідно,

система не може витримати
довоєнного навантаження. Щоб
відновити все енергетичне об-
ладнання, яке постраждало,
потрібно до року, адже справа
не лише у вартості, треба ще й
довго чекати, щоб його вигото-
вили, – додав Максим Козиць-
кий.

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ËÜÂ²ÂÑÜÊÎ¯ ÎÂÀ
ÏÎßÑÍÈÂ, ×ÎÌÓ ÍÅ ÇÀÂÆÄÈ

ÏÎÏÅÐÅÄÆÀÞÒÜ ÏÐÎ
Â²ÄÊËÞ×ÅÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃ²¯

Він також розповів, чому живлення виключають
не усім абонентам Львівщини

Підбиваючи підсумки тижня, який минув, начальник
Львівської ОВА Максим Козицький звернувся до жителів
Львівщини, які обурені через те, що їх не завжди попереджа-
ють про відключення електроенергії заздалегідь.

КОНФІСКОВАНІ АВТОМОБІЛІ
ПЕРЕДАНО ЗСУ

Турківський відділ Самбірської окружної прокуратури
здійснює досудове розслідування у кримінальних проваджен-
нях, де громадяни керували транспортири засобами, марки
«Skoda Octavia» та «Mazda 6», без відповідних реєстраційних
документів.

У рамках розслідування було отримано висновок експертів про
те, що бланки про реєстрацію цих транспортних засобів  виготов-
лені не відповідним поліграфічним підприємством, що здійснює
виготовлення бланків типових документів та не відповідає аналог-
ічним документам даного типу. Тобто автомобілі перебували на
території України без належно оформлених реєстраційних доку-
ментів.

Одночасно поступив лист від Самбірського районного територ-
іального центру комплектування та соціальної підтримки з про-
ханням, у випадку наявності автомобілів, що перебувають на тери-
торії України з неналежно оформленими документами, надати їх
для комплектування Збройних Сил України.

Прокурор скерував до суду відповідне клопотання, яке було за-
доволено і автомобілі конфісковано в дохід держави.

Зіновій БОХОНОК,
прокурор  Турківського відділу

Самбірської окружної прокуратури.

 ÄÎ ÑÓÄÓ ÑÊÅÐÎÂÀÍÎ 7
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÜ
Станом на 23 листопада з початку місяця правоохоронці

Турківщини  задокументували, розкрили та скерували до суду
сім кримінальних проваджень. На стадії завершення – ще чо-
тири. Зокрема, 4 провадження стосуються нанесення лег-
ких тілесних ушкоджень, по одному – злісне ухиляння від моб-
ілізації, домашнє насильство, побої та мордування. Також 12
осіб притягнено до адміністративної відповідальності за до-
машнє насильство, стільки ж – за розпиття спиртних на-
поїв у громадських місцях. Правоохоронці проводять два до-
судових розслідування по фактах виявлення підроблених вод-
ійських посвідчень та по одному факту незаконного збері-
гання зброї та боєприпасів. На шість водіїв було складено
адміністративні протоколи за керування автомобілем у не-
тверезому стані.

 У рамках проведення операції «Заходи щодо зменшення рівня
аварійності», яка проходила з 31 жовтня по 20 листопада, право-
охоронці  виявили 168 порушень   правил дорожнього руху. Найб-
ільше  постанов  складено за невиконання вимог дорожніх знаків
та розмітки, правил проїзду перехресть та паркування.

З настанням зимового періоду працівники поліції нагадують во-
діям про  необхідність заміни  шин з літніх на зимові, адже це не
лише їхня особиста  безпека, а й інших учасників дорожнього руху.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ÌÎËÎÄ²ÆÍÀ ÐÀÄÀ
ÑÔÎÐÌÓÂÀËÀ ÊÅÐ²ÂÍÈÖÒÂÎ

 У суспільно-політичних процесах, що відбуваються в дер-
жаві, а відтак і в регіонах, важливою є думка та голос молоді.
Як відомо, вона  завжди має багато новітніх ідей, своє бачен-
ня розвитку суспільства чи вирішення проблеми. І якщо вла-
да вміло використовує молодь, залучає її до управлінських
процесів, користь від цього безумовно буде. Схоже, що  керів-
ництво Турківської міської ради це розуміє. Хочеться вірити,
що в недалекій перспективі  обдаровану молодь буде залуче-
но до влади не лише консультативно, а й практично.

Очевидно з цією метою й сформовано   в Турківській міській раді
молодіжну раду. Днями уже відбулися перші установчі збори. Голо-
вою ради обрано Віталія Северу, заступником –Діану Галац, сек-
ретарем – Діану Синяк.

Як повідомив редакцію Віталій Севера, уже в грудні їхня гро-
мадська організація має намір активно долучитися до відзначен-
ня Дня Святого Миколая. А на перспективу –  напрацювати ре-
альні плани, які спільно із владою можна буде втілювати в життя.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Я ВІРЮ В СПІЛЬНУ ПЕРЕМОГУ
Збройні Сили України відвоюють Крим, Схід
та Південь України, а небайдужі турківчани –

ставки у міському парку
«Шановна редакціє газети “Бойківщина”. Надсилаю вам листа та прошу надрукувати без

змін.
Я ціную небайдужих людей, які не ховають голову в пісок, коли чиниться несправедливість.

І незалежно, чи це  діється  загалом  в державі, в тому чи іншому регіоні, а чи стосовно якоїсь
конкретної особи. На Турківщині багато людей знають, що я вже впродовж тривалого часу,
разом зі своїми однодумцями, намагаюся повернути громаді ставки у міському парку (непо-
далік поліклініки), які, на моє глибоке переконання, були передані у приватну власність неза-
конно. Про цю проблему я якось розповідав своїм бойовим побратимам, і, направду,  вони диву-
ються, як таке може бути, що громада, зайнявши дивну позицію, проявивши байдужість,
дозволила приватизувати ці водні об’єкти. Думаю, якби таке трапилося десь на Дрогобич-
чині чи Самбірщині, тутешня громада  піднялася б за відновлення справедливості. А турків-
чани поки що мовчать…

Мене та й багатьох небайдужих людей дивує, як могло так статися, що тодішня влада  та депутати
міської ради не змогли побачити ці водні об’єкти, хоча на Google-картах з листопада 2005 року їх
чітко видно. Вони були й раніше, але немає технічної можливості їх побачити на цій карті. Натомість
є численні свідчення не лише жителів м. Турка, а й всього колишнього Турківського району й навіть
сусідніх,  Пригадую, як у 1985-86 роках тут проводили великі фольклорні дійства до свята Івана Купа-
ла, діти тут рибалили, купалися. І так тривало добрих два десятки років. Аж раптом у 2000-х роках
хтось вирішив, що тут не ставки, а землі  ОСГ. Але ж хто з турківчан бачив, щоб тут сіяли овес чи садили
картоплю? Після оформлення всіх приватизаційних документів (правдами й неправдами), ставки тут
“дивовижним чином знову з’явилися”. Щоправда, вже обгороджені парканом. Тож я запитую одного
з власників ставків, Романа Мельника, чому ж він не садив на землях ОСГ картоплю? Таке ж запитан-
ня задаю турківчанам, які мовчать і миряться з таким безчинством. І депутатам, які тоді приймали
рішення,  а зараз   кажуть, що там ніколи ставків не було. Що це: невігластво, лукавство чи злочинна
байдужість? Однак, я вірю, що суд, який сьогодні розглядає “ставкову” справу, прийме правильне
рішення. В іншому випадку доведеться відвойовувати  громадську територію, як відвойовуємо сьо-
годні свої землі на сході України».

Микола КОНОВАЛЕНКО,
житель м.Турка, військовослужбовець ЗСУ.
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1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у видобуванні піща-

но-гравійної сировини відкритим (кар’єрним) спосо-
бом та її реалізацію на ділянці Центральна Страше-
вицького родовища у Самбірському районі (раніше
Старосамбірського району відповідно Постанови
ВРУ від 17.07.2020 № 807-IX) Львівської області, яка
розташована на території Торчиновицької сільської
ради, на відстані близько 1,5 км на північний схід
від с.Страшевичі та на 1,5 км на південний схід від
с.Морозовичі Самбірського району між селами Стра-
шевичі, Ваньковичі, Білоки, Бережниця. Відстань
від ділянки до м. Старий Самбір - 8,0 км. Спеціаль-
ний дозвіл на №6550 від 13.08.2021. з метою кори-
стування надрами: видобування сировини піщано-
гравійної, придатної для виготовлення щебеню з
гравію гравійної складової і з валунів та піщано-скла-
дової – для рекультивації, благоустрою та плануван-
ня.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сам-
бірський кар’єр» планує для розробки ділянку надр
площею 30,1 га, що розташована в межах централь-
ної частини Страшевицького родовища на лівому
березі р. Дністер, у Самбірському районі Львівської
області, на території Торчиновицького саростинсь-
кого округу. Корисна копалина: алювіальні піщано-
гравійні породи (вміст гравійної складової більше
30%, що містить валуни) четвертинного віку першої
надзаплавної тераси р. Дністер.

Гірничо-геологічні та гірничо-технічні умови родо-
вища та залягання корисної копалини сприятливі для
його розробки відкритим способом - кар’єром. Роз-
робка ділянки надр буде здійснюватися екскаватор-
ним способом без попереднього розпушення та
транспортуванням сировини автомобільним транс-
портом до дробильно-сортувального комплексу для
переробки.

Балансові запаси ділянки Центральна Страше-
вицького родовища піщано-гравійної сировини ко-
рисної копалини відповідно Протоколу ДКЗ України
від 05.12.2019 р. №4975 в кількості 1249 тис.м3, з
них не обводнених – 74 тис.м3 та обводнених 1175
тис.м3 річна продуктивність кар’єру становитиме 60-
160 тис.м3.

При кількості видобувних запасів 1162,56 тис.м3,
строк експлуатації кар’єру складатиме:

При продуктивності 60,0 тис.м3 – 1162,56 тис.м3 :
60,0 тис.м3 = 19,4 років.

При продуктивності 160,0 тис.м3 – 1162,56 тис.м3
: 160,0 тис.м3 = 7,3 років.

(загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльності

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

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сам-

бірський кар’єр», ЄДРПОУ 44280796, 82080, Самб-
ірський район, с.Морозовичі, вулиця Центральна,
43-А, телефон +38(097) 431 81 62, керівник Пуцята
Ольга Андріївна.
(повне найменування юридичної особи, код згідно

з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

Додаток 3
до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з

оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначаєть-

ся суб’єктом господарювання)
-____2022959918-___

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

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої

діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляють-
ся від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили

про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи-підприєм-

ця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер

телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, вул. Митрополита Василя Липківсь-
кого, 35, Київ, 03035, тел./факс. (044) 206-31-40, (044)
206-31-50,  email: OVD@mepr.gov.ua, контактна осо-
ба: Грицак Олена Анатоліївна.
(найменування уповноваженого органу, місцезна-

ходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, вул. Митрополита Василя Липківсь-
кого, 35, Київ, 03035, тел./факс. (044) 206-31-40, (044)
206-31-50,  email: OVD@mepr.gov.ua, контактна осо-
ба: Грицак Олена Анатоліївна.

Рішенням про провадження планованої діяльності
буде висновок з оцінки впливу на довкілля та інші
документи дозвільного характеру, а саме: отриман-
ня дозволів на здійснення видобувної діяльності на
основі спеціального дозволу на користування над-
рами, що видається Державною службою Геології
та надр України, із дотриманням спеціальних умов
Міністерства захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

(вид рішення про провадження планованої діяль-
ності, орган, уповноважений його видавати, норма-
тивний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35
робочих днів) з моменту офіційного опублікування
цього оголошення (зазначається у назві оголошен-
ня) та надання громадськості доступу до звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації, визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки впливу
на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорен-
ня громадськість має право подавати будь-які зау-
важення або пропозиції, які, на її думку, стосують-
ся планованої діяльності, без необхідності їх обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можуть подава-
тися в письмовій формі (у тому числі в електронно-
му вигляді) та усно під час громадських слухань із
внесенням до протоколу громадських слухань. Про-

позиції, надані після встановленого строку, не розг-
лядаються.

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

Громадські слухання (перші) відбудуться
__________________________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
__________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення

громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує дос-
туп до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, вул. Митрополита Василя Липківсь-
кого, 35, Київ, 03035, тел./факс. (044) 206-31-40, (044)
206-31-50, email: OVD@mepr.gov.ua, контактна осо-
ба: Грицак Олена Анатоліївна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходжен-

ня, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначе-
ного у пункті 5 цього оголошення Міністерством за-
хисту довкілля та природних ресурсів України, вул.
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035,
тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, email:
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Грицак Олена
Анатоліївна.

(зазначити найменування органу, поштову та
електронну адресу, номер телефону та контактну

особу)

8. Наявна екологічна інформація щодо планова-
ної діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля «Видобування та
переробка піщано-гравійної сировини ділянка Цен-
тральна Страшевицького родовища Самбірського
району (раніше Старосамбірського району відпові-
дно Постанови ВРУ від 17.07.2020 № 807-IX)
Львівської області на території Торчиновицької
сільської ради.»

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд
громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що
стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації можна ознайомитись з 24.11.2022
р. від 9 до 17 години, за адресами: Міністерство
захисту довкілля та природних ресурсів України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ,
03035, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50,
email: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Грицак
Олена Анатоліївна.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сам-
бірський кар’єр», ЄДРПОУ 44280796, 82080, Самб-
ірський район, с.Морозовичі, вулиця Центральна,
43-А, телефон +38(097) 431 81 62, керівник Пуцята
Ольга Андріївна та в приміщенні Торчиновицького
старостинського округу, 82080, Львівська область,
Самбірський район, с.Торчиновичі.

(найменування підприємства, установи, органі-
зації, місцезнаходження, дата, з якої гро-

мадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)
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Діда Мороза не існує!
Він не справжній, чесно! Він прийшов до нас з Москви 1937-

го, прямо з-під ялинки на Червоній (Кровавій) площі. Взув ва-
лянки, одяг кожуха, випив 150 для хоробрості на виході, ще
півлітри по дорозі і приїхав в акурат таким, яким його для нас
запланували. Він приїхав навчити розказувати віршики на та-
буретці, водити хороводи навколо ялинки. Привів із собою
“внучку-красавіцу” вельми цікавої зовнішності і обов’язково
в кокошнику.

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ
КУРИ ЗАСИПАЛИ ЯЙЦЯМИ

Секрети досвідчених господинь
З настанням холодів кури починають нестись менше. Пропонуємо дізнатися, що потрібно

зробити, щоб отримувати яйця в холодну пору року.  Для курей важливу роль відіграє світло.
Тому, варто в курнику провести освітлення. Світло можна вмикати на ніч, тоді кури поч-
нуть частіше нестися. Слідкуйте за тим, щоб кури не клювали яйця. Потрібно обладнати
гніздо так, щоб курка не бачила своїх яєць, які вона знесла. Можна покласти горизонтально
бочку, а вхід накрити тканиною із цуп-
кого матеріалу. Кури не будуть клю-
вати яйця у темряві. Ще курям може
не вистачати білка, тому додавай-
те в корм рибне борошно або
відваріть і подрібніть яйця в їжу. Не
слід забувати про додавання
вітамінів. Потрібно в холодний пері-
од додавати в їжу ракушняк, пшени-
цю, овочі, бур’яни та кропиву.

Кури перестають давати яйця через
паразити, які завелися в пір’ї. Слід по-
ставити їм таз з піском, щоб вони очища-
ли своє пір’я. Ще причиною недостатньої
несучості є линяння, яке відбувається раз
на рік. Усі сили курей спрямовані на цей
процес. Можна прискорити цей процес, додавши кісткове борошно чи сухе молоко. У раціон слід
додати насіння та кукурудзу. Можна скористатися аптечними препаратами. У раціон курей потрібно
внести гарбуз, кукурудзу та кабачки. Від однієї сухої їжі кури погано несуть яйця. У зимовий період
можна варити картоплю, товкти їх і додавати зернові висівки.

Наш кор.

Îôîðìëåííÿ ïåíñ³¿ â Óêðà¿í³:
куди і коли звертатись, щоб її призначили вчасно
Оформлення пенсії в Україні може відбуватися автоматич-

но, без звернення до Пенсійного фонду. Для цього необхідно,
щоб до Реєстру застрахованих осіб зафіксували страховий
стаж до 2004 року. Щоб уникнути зайвих труднощів, потрібно,
щоб роботодавець чи застрахована особа оформили елект-
ронну трудову книжку.

Дізнатися трудовий стаж можна онлайн на сайті електронних
послуг ПФУ, використавши свій електронний підпис. Якщо ж стажу
для отримання виплат поки недостатньо, то пенсія буде призна-
чена за заявою, яку потрібно подавати через сервісний центр ПФУ
або його веб-портал. Зазначається також, що за призначенням
пенсії слід звертатися не пізніше трьох місяців з моменту досяг-
нення пенсійного віку. У такому випадку пенсію призначать вже з
наступного дня.

ДВІ ПОЖЕЖІ
ЗАВДАЛИ ЗБИТКІВ

В осінньо-зимовий період надзвичайники щороку фіксують
дещо більше пожеж, ніж у теплі пори року. Люди палять печі,
які іноді бувають несправними, вмикають обігрівальні прила-
ди, не дотримуючись правил їх експлуатації. Власне через це
виникають надзвичайні ситуації. Вогонь нищить майно, а
буває, що гинуть люди.

Так у четвер, 17 листопада, о пів на восьму вечора, до рятуваль-
ників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку,
критому глиняною черепицею, у с. Яворів. На місце події негайно
вирушили вогнеборці 58-го ДПРП смт. Бориня та МПК с. Верхнє.

Не зважаючи на зусилля рятувальників та місцевих мешканців,
вогонь знищив дах на площі 120 м. кв., проте сам будинок та поруч
розташовану господарську будівлю вдалося врятувати.

Силами п’яти вогнеборців, з допомогою двох одиниць спецтехн-
іки, за півтори  години вогонь таки приборкали.

А у середу, 22 листопада, об 11 год. 18 хв. надійшло повідомлен-
ня про пожежу  у м. Турка, по вул. Горішня. Тут зайнялася літня
кухня, яка, на жаль, згоріла повністю. Врятовано два житлові бу-
динки та дві господарські будівлі, розташовані поруч. До ліквідації
займання залучили трьох вогнеборців 28-ї ДПРЧ м. Турка та одну
одиницю спецтехніки.

В обох випадках жертв та постраждалих немає.
Рятувальники вкотре наголошують бути обережними, дотри-

муватись правил пожежної безпеки при користуванні печами та
побутовими електроприладами, адже вогняне лихо легше попе-
редити, ніж ліквідовувати.

Наш кор.

Він приїхав не для того, щоби
подарувати мандаринку, цукер-
ку. Не щоби поспівати “у лісі-лісі
темному”. Він прийшов заміни-
ти Миколая і вкрасти Різдво - за-
топтати його валянком, засмія-
ти, заглушити своїм “С Нооооо-
овиииииим гооооодом”. Поста-
вити на Різдво віршик з олів’є і
табуреткою. І йому майже вда-
лося...

Запам’ятайте, Діда Мороза
не існує!

Він не справжній!
До нас приходить СВЯТИЙ! В

нього багато імен - Святий Ми-

колай, Санта Клаус, Пер Ноель,
Сінтер Клаас, Міклаш і ще безліч
інших. Раз на рік він спускаєть-
ся з неба, щоби провідати дітей
- чемних і не дуже, слухняних і
ні, маленьких і зовсім дорослих.

У нього немає табуретки, він
не п’є 150 перед виходом, йому
не важливо, чи знаєте ви віршик
чи ні. І він нікого не заміняє, не
перекрикує, не затіняє - він
дарує Віру В ДИВО.

Діда Мороза не існує!
Для нас, принаймі!
А в Миколая - свято віримо!

ÏÎÌÑÒÈËÈÑß
ÇÀ ÏÎÁÐÀÒÈÌÀ

Ті, хто пройшов війну, або ж сьогодні нищить московсь-
ких окупантів, добре знають, що таке бойова дружба і
почуття відповідальності. Зазвичай  українські захис-
ники, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, жорстоко
мстять окупантам за загиблих побратимів. Отримали
орки серйозний бойовий урок й за загибель великого пат-
ріота, добровольця, уродженця с. Лопушанка, а в  останні
роки жителя с. Дарахів, що на Тернопільщині, Володими-
ра Боберського, який загинув 1 квітня, захищаючи украї-
нську землю від напасників на Донеччині.

На підтвердження, що помста неминуча, побратими напи-
сали на снаряді від гармати : «За Володимира Боберсько-
го!» І немає сумніву, що  він потрапив у визначену ціль.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВІДСУТНЄ СВІТЛО?
Читайте газети та журнали!

Відключення світла у домівках це не привід
сумувати. Адже Укрпошта допоможе влашту-
вати вам цікаве сімейне дозвілля.

Розгадування кросвордів та головоломок, моде-
лювання виробів та  саморобок, розфарбовуван-
ня розмальовок з дітьми, а також вивчення про-
стих рецептів смачних страв -  це те, чим ваша ро-
дина може зайнятися за відсутності освітлення.

 А для тих, хто бажає усамітнитися з цікавою га-
зетою чи журналом є теж безліч варіантів. Перед-
платні каталоги Укрпошти налічують понад 1300
цікавих та пізнавальних видань – громадсько-пол-
ітичних, розважальних, видань для жінок та чо-
ловіків, медична література,  присадибне госпо-
дарство та багато іншого.

Як передплатити?
Дуже просто: у будь-якому поштовому відділенні,
Або на сайті Укрпошти  https://peredplata.ukrposhta.ua Передплативши видання рідним та близь-

ким, можна подарувати їм можливість виграти побутову техніку від Укрпошти - телевізор, мульти-
варку, конвектор, poverbank та багато іншого.

Михайло КОЛЧАР,
начальник ВПЗ м.Турка.


