
Варто наголосити, що в інших мумів. Муніципальну допомогу 
містах України, зокрема в Одесі, отримають 19 родин.

Додаткові соціальні гарантії с ім ’ям за- 
гиблих/померлих (незалежно від вста-

законодавства.

Про що кричить яструб у міському парку?
Щ о б  розігнати  зграї ворон, комунальники купили спеціальний пристрій, який імітує 

понад  1 0 0  криків яструба та інш их хиж их птахів,.. Як реагую ть на це ворони ?
Почувши у серєдмісті 

Червонограда, у міському 
парку, крики яструба, меш
канцям лякатися не слід. Це 
комунальники намагаються 
розігнати зграї ворон, що 
окупували міський парк.

(, Тож спробують це зроби
ти за допомогою акустич
ного відлякувана птахів 
«Балобан».

«Акустичний відлякувач 
птахів придбали для того, 
аби зменшити кількість 
ворон у парку, оскільки 
останні два роки дуже ба
гато скарг з цього приводу 
надходить від червоноград- 
ців. - розповів «Віснику» ди
ректор КП «Комунальник» 
Володимир Рибак. - Зако
нодавчого регулювання чи
сельності цих птахів немає, 
а знищувати, травити, від
стрілювати - поводитись 
з птахами так не можна.

Акустичні відлякувані ви
користовують на митних 
переходах на кордоні із 
Польщею, а також сільгосп
виробники, щоби зберегти 
урожай. Вирішили спробу
вати і ми. Це, на нашу думку, 
єдиний законний метод, що 
може вплинути на ситуацію 
із чисельністю ворон у пар
ку. Крім того, це обладнання 
може використовуватись як 
засіб оповіщення, бо є ба
гатофункціональним. Звук 
розповсюджується на площі 
10 гектарів».

За словами Володимира 
Рибака, відлякувач птахів 
«Балобан» українського ви
робника, обійшовся у 3500 
гривень. Його придбали 5 
лютого і минулого тижня 
змонтували у міському пар
ку, вже майже тиждень він 
працює у тестовому режи
мі. Пристрій імітує крики

хижих птахів під час полю
вання, або птахів, що по
трапили в біду, відтак ці 
звуки лякають інших пта
хів на інстинктивному рівні. 

«Пристрій налічує понад 
100 криків яструбів та ін
ших хижих птахів, яких у 
природі бояться ворони і 
голуби. Тому майже тиж
день пробуємо різні зву
ки, експериментуємо,ре
гулюємо гучність. Адже 
коли вмикаємо один звук

- ворони полетіли, а голуби 
не реагують. Або навпаки. 
Буває, що всі полетіли, або 
всі сидять, дивляться... Але 
помітно, що вранці ворони 
збираються у парку вели
кими зграями, а після того, 
як вмикається відлякувач

-  розлітаються», - зазначив 
пан Рибак. За його словами, 
система «Балобан» почи
нає працювати тоді, коли

¥

вимикається освітлення у 
парку, його гучність упро
довж дня наразі регулює в

ручному режимі працівник 
«Комунальника». Автома
тично вимикається відля

кувач увечері, коли вмика
ється освітлення.

О л е к са н д р а  Г у з ій

Повідомлення про оприлюднення проекту 
Детального плану території (ДПТ) та Звіту 

про стратегічну екологічну оцінну (СЕ0)
Детального плану території з метою визначення параметрів земельної 

ділянки необхідної для завершення будівництва СЗШ 1-11 ступенів на 150 
учнів з двома дошкільними групами по 15 дітей і фельдшерським пунк
том в с. Пристань Сокальського району Львівської області. Коригування.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДПТ — Великомос- 
тівська міська рада.

Письмові зауважень і пропозиції приймаються з 20.02.2020 до 20.03.2020 р.;
Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: 20.03.2020 р. 

о 13.00 год в приміщенні народного дому с. Пристань, вул. Свободи, 40
Ознайомитися з проектом ДПТ та звітом про С-ЕО і подати зауважен

ня та пропозиції можна з 09.00 до 17.30 год. за адресою: Великомостівська 
міська рада (Львівська обл., Сокальський р-н, м. Великі Мости, вул. Шев

ч ен к а , 6, 80074).

КП «Комунальник»,
(з питань роботи підприємства та здійс- (03249) 3-95-08

Диспетчер, 
аварійна служба 
КП «Червоноград- 20 лютого, четвер


