
смт.Турійськ вул. Ставецька (частково), с.Ставок, с.Кульчин, с.Мировичі, с.Кустичі, с.Дуліби (частково), с.Растів, с.Дольськ (частково)

 с.Обеніжи с.Соловичі (озеро), с.Бобли, с.Туропин, с.Турія, с.Ревушки, с.Оса

смт.Турійськ (АЗС ВОГ, ветлікарня, агробуд, забійний цех "Спартак"), с.Радовичі, с.Клюськ, с.Тагачин

смт.Турійськ-ТзДВ Турійське РТП, с.Селець, с.Волиця, с.Гаруша, с.Задиби, с.Городилець

смт. Луків АЗС Укр.Петроль, с.Сомин, с.Відути

 с.Нири, с.Новий Двір, с.Дожва, с.Олександрівка, с.Поляна, с.Ловища (частково)

с.Купичів, с.Сушибаба, с.Озеряни, с. Пересіка

с.Миляновичі (частково), с.Торговище, с.Охітники, с.Осерби, с.Перевали

с.Овлочин (частково)

с.Ставки

с.Соловичі, с.Блаженик, с.Мокрець (частково)

смт.Турійськ вул.Левадна, Стуса, Вереснева, Козацька, Озерна, Ранкова, Миру,  Приозерна, Сільськогосподарська, Л.Українки, Троця, Вишнева,Ставецька, 

Підвальна, Підрічна, Жежків, Торгова, Волі, Садова, Багата, Ветеринарна, Молодіжна, Новоковельська, 9 Травня, Надрічна, Мисливська, Нова 

смт.Турійськ вул.Проектна-2, Лісгосп, Агрошляхбуд, Агротехніка, Асфальтний цех "Аміла" 

смт. Луків мікрорайон Стакор, вул. Смідинська, с.Тупали, с.Залісці, с.Перевісся, свинокомплекс ТзОВ Віра-1 (с.Миляновичі)

смт. Луків вул.Шевченка, Грушевського, Жовтнева, Ковельська (частково), Миру (частково), С.Наливайка (частково),Спортивна, Незалежності, 1 Травня, 

І.Франка, Садова, Вишнева, Молєва, Паркова, О.Пчілки, Молодіжна, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична

смт. Луків вул. Грушевського (частково), Шевченка(частково), Миру(частково), Лисенка, Спокійна, Польова, Миколайчука, О.Пчілки, У.Самчука, Л.Українки, 

Галана, Гагаріна, пров.Західний, с.Біличі, с.Зачернеччя, с.Високе

с.Окунин, с.Новосілки, с.Комарів, с.Сомин (озеро)

смт.Луків вул.Б.Хмельницького, вул.С.Наливайка, вул.Ковельська, вул.Зелена, вул.Ставкова

с.Чорніїв, с.Свинарин, с.Серкизів, с.Маковичі (частково), с.Осекрів, с.Вербично, с.Молодіївка

с.Туличів, с. Літин

 с. Маковичі (частково), с.Липа, с.Мочалки, с.Синявка, с.Осьмиговичі, с.Ловища (частково)

с.Миляновичі (частково), с.Кличковичі, с.Туровичі, с.Ружин, с.Клевецьк, с.Зілов

с.Годовичі

с.Туричани, с.Дуліби (частково), с.Дольськ (частково)

смт.Турійськ вул. Ставецька (частково), с.Ставок, с.Кульчин, с.Мировичі, с.Кустичі, с.Дуліби (частково), с.Растів, с.Дольськ (частково)

 с.Обеніжи с.Соловичі (озеро), с.Бобли, с.Туропин, с.Турія, с.Ревушки, с.Оса

смт.Турійськ (АЗС ВОГ, ветлікарня, агробуд, забійний цех "Спартак"), с.Радовичі, с.Клюськ, с.Тагачин

смт.Турійськ вул.Володимирська (частково), вул.Проектна, вул.Першотравнева, вул.Дубівська, вул.Залізнична, провул.Залізничний, вул.Дачна, вул.Лісова, 

вул.Паралельна, вул.Бобрика, пл.Центральна (частково), вул.Ул.Сяркевич (частково)

смт.Турійськ-ТзДВ Турійське РТП, с.Селець, с.Волиця, с.Гаруша, с.Задиби, с.Городилець

смт. Луків АЗС Укр.Петроль, с.Сомин, с.Відути

 с.Нири, с.Новий Двір, с.Дожва, с.Олександрівка, с.Поляна, с.Ловища (частково)

с.Купичів, с.Сушибаба, с.Озеряни, с. Пересіка

с.Миляновичі (частково), с.Торговище, с.Охітники, с.Осерби, с.Перевали

с.Овлочин (частково), с.Крать, с.Ягідне, с.Замости, с.Руда, с.Гайки, с.Мокрець (частково)

с.Овлочин (частково)

с.Ставки

с.Соловичі, с.Блаженик, с.Мокрець (частково)

смт.Турійськ вул.Левадна, Стуса, Вереснева, Козацька, Озерна, Ранкова, Миру,  Приозерна, Сільськогосподарська, Л.Українки, Троця, Вишнева,Ставецька, 

Підвальна, Підрічна, Жежків, Торгова, Волі, Садова, Багата, Ветеринарна, Молодіжна, Новоковельська, 9 Травня, Надрічна, Мисливська, Нова 

смт.Турійськ вул.Проектна-2, Лісгосп, Агрошляхбуд, Агротехніка, Асфальтний цех "Аміла" 

смт. Луків мікрорайон Стакор, вул. Смідинська, с.Тупали, с.Залісці, с.Перевісся, свинокомплекс ТзОВ Віра-1 (с.Миляновичі)

смт. Луків вул.Шевченка, Грушевського, Жовтнева, Ковельська (частково), Миру (частково), С.Наливайка (частково),Спортивна, Незалежності, 1 Травня, 

І.Франка, Садова, Вишнева, Молєва, Паркова, О.Пчілки, Молодіжна, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична

смт. Луків вул. Грушевського (частково), Шевченка(частково), Миру(частково), Лисенка, Спокійна, Польова, Миколайчука, О.Пчілки, У.Самчука, Л.Українки, 

Галана, Гагаріна, пров.Західний, с.Біличі, с.Зачернеччя, с.Високе

с.Окунин, с.Новосілки, с.Комарів, с.Сомин (озеро)

смт.Луків вул.Б.Хмельницького, вул.С.Наливайка, вул.Ковельська, вул.Зелена, вул.Ставкова

с.Туличів, с. Літин

 с. Маковичі (частково), с.Липа, с.Мочалки, с.Синявка, с.Осьмиговичі, с.Ловища (частково)

с.Миляновичі (частково), с.Кличковичі, с.Туровичі, с.Ружин, с.Клевецьк, с.Зілов

с.Годовичі

с.Туричани, с.Дуліби (частково), с.Дольськ (частково)

смт.Турійськ вул. Ставецька (частково), с.Ставок, с.Кульчин, с.Мировичі, с.Кустичі, с.Дуліби (частково), с.Растів, с.Дольськ (частково)

 с.Обеніжи с.Соловичі (озеро), с.Бобли, с.Туропин, с.Турія, с.Ревушки, с.Оса

смт.Турійськ (АЗС ВОГ, ветлікарня, агробуд, забійний цех "Спартак"), с.Радовичі, с.Клюськ, с.Тагачин

смт.Турійськ вул.Володимирська (частково), вул.Проектна, вул.Першотравнева, вул.Дубівська, вул.Залізнична, провул.Залізничний, вул.Дачна, вул.Лісова, 

вул.Паралельна, вул.Бобрика, пл.Центральна (частково), вул.Ул.Сяркевич (частково)

смт.Турійськ-ТзДВ Турійське РТП, с.Селець, с.Волиця, с.Гаруша, с.Задиби, с.Городилець

смт. Луків АЗС Укр.Петроль, с.Сомин, с.Відути

с.Чорніїв, с.Свинарин, с.Серкизів, с.Маковичі (частково), с.Осекрів, с.Вербично, с.Молодіївка

 с.Нири, с.Новий Двір, с.Дожва, с.Олександрівка, с.Поляна, с.Ловища (частково)

с.Купичів, с.Сушибаба, с.Озеряни, с. Пересіка

с.Миляновичі (частково), с.Торговище, с.Охітники, с.Осерби, с.Перевали

с.Овлочин (частково), с.Крать, с.Ягідне, с.Замости, с.Руда, с.Гайки, с.Мокрець (частково)

с.Овлочин (частково)

с.Ставки

Графік стабілізаційних вимкнень на 01.12.2022 року
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04:00-08:00

08:00-12:00

12:00-16:00

16:00-20:00

20:00-24:00


