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24 серпня Україна 
відзначила найбільше 
державне свято – День 
Незалежності. Воно 
встановлене на честь 
виняткової історичної 
події – ухвалення у 
1991 році Верховною 
Радою Української РСР 
Акта проголошення 
незалежності України. 
Цей документ увінчав 
тисячолітні прагнення 
Українського народу мати 
власну суверенну державу 
і самостійно визначати 
свою долю. У ХХ столітті 
наш народ декілька разів 
здобував державність. Тому 
правильно вважати, що 24 
серпня 1991 року Україна 
відновила незалежність. 
Постання суверенної України 

відіграло вирішальну роль у роз-
паді СРСР, остаточному руйну-
ванні комуністичної тоталітарної 
системи імперського типу. Неза-
лежність України - головна пере-
шкода для російського імперіаліз-
му, який намагається політично, 
економічно та духовно поглину-
ти Україну. Нині в умовах агре-
сії з боку Росії ми продовжуємо 
боротьбу за власну свободу та 
незалежність. 

Сьогодні Україна стримує ро-
сійський збройний напад і бороти-
меться до звільнення від окупан-
та останнього сантиметра української 
землі. Шлях становлення незалежнос-
ті пройдемо до кінця, завершимо роз-
почате в 1991-му. Остаточно визволимо 
всі окуповані території та зруйнуємо ім-
перію – тюрму народів. Від нашої пере-
моги в цій війні залежить також майбут-
нє Європи. Адже росія не обмежиться 
Україною. Вона відкрито заявляє, що її 
мета – Євразія від Владивостока до Лі-
сабона. Якщо російську армію не зупи-
нити зараз, війна рано чи пізно прийде 
в кожен європейський дім. 

Москва постійно випробовувала нашу 
незалежність на міцність. Коли ж при-
йшло усвідомлення, що «гібридні» ме-
тоди боротьби безсилі, Путін зважився 
на повномасштабну війну. На загарбані 
нею землі імперія принесла з епохи без-
державності старі практики нищення 
українства: випалену землю і мародер-
ство, фільтраційні та концентраційні та-
бори, позбавлення власності і депорта-
ції, вбивства і катування, русифікацію 
та деукраїнізацію, фейкові референду-
ми і цинічну пропаганду. Словом, за пів-
року відтворила всі жахи ХХ століття. 

Ми прагнемо такого ж мирного су-
сідства з невеликими національни-
ми і демократичними країнами на схо-
ді, яке вже маємо на заході. Тільки тоді 
Україна і вся Європа почуватимуться в 
безпеці.

Нескорена незалежна Україна – маяк 
свободи для поневолених народів росії, 
новий імпульс для європейського духу 
єднання і солідарності.

Етапи боротьби за незалежність 
у ХХ–ХХІ століттях
Уперше Україна проголосила неза-

лежність 22 січня 1918 року IV Універ-
салом Української Центральної Ради. 
Держава проіснувала 3 роки. Це був час 
безперервної боротьби за її збереження. 
Вже тоді Україна мала всі ознаки дер-
жави: територію, окреслену кордонами, 
герб, військо, грошову систему, мову, на-
лагоджені дипломатичні відносини з ін-
шими державами. Через рік – 22 січня 
1919 року – відбулася не менш вагома 
подія – об’єднання Української Народ-

ної Республіки (УНР) і Західно-Укра-
їнської Народної Республіки (ЗУНР) в 
одну державу. Ця злука продемонстру-
вала можливість цивілізованого демо-
кратичного збирання територій в єди-
ну суверенну державу.

Сам факт існування незалежної со-
борної держави відіграв вирішальну 
роль у подальшому розвитку україн-
ського визвольного руху. 

Знову українська держава постала 15 
березня 1939 року. Коли проголошу-
вали незалежність Карпатської Укра-
їни. Державу довелося відстоювати у 
боротьбі із союзником німецьких на-
цистів – авторитарною Угорщиною. У 
1939 році українці на Закарпатті перши-
ми у міжвоєнній Європі зі зброєю в ру-
ках стали на захист своєї свободи проти 
союзників Німеччини. Історія Карпат-
ської України стала однією зі сторінок 
боротьби українців за встановлення 
української державності.

30 червня 1941 року у Львові Орга-
нізація українських націоналістів про-
голосила Акт відновлення Української 
Держави. Цей процес охопив всю те-
риторію західних областей, Житомир-
ську та західні райони Київської об-
ласті, де представники ОУН (похідні 
групи) проголошували Акт на велелюд-
них зборах. У відповідь нацисти масо-
во арештовують українських патріо-
тів. Зважаючи на це, ОУН переходить у 
підпілля і розпочинає антинацистський 
руху опору, а вже в кінці 1942 року ство-
рюється Українська повстанська армія. 
Ще десять років після поразки Третього 
Райху і закінчення Другої світової війні 
УПА виборювала незалежність України 
у протистоянні з комуністичним тоталі-
тарним режимом. 

Наміри мати власну державу роками 
визрівали у творчості шістдесятників, 
у правозахисному й дисидентському 
рухах, у прагненнях мільйонів україн-
ців. А вже наприкінці 1980-х – почат-
ку 1990-х років стрімко розвивався ма-
совий національно-демократичний рух. 
16 липня 1990 року її оформлено в пер-
ший законодавчий акт – Декларацію 
про державний суверенітет України. 

1 грудня 1991 року на Всеукраїн-

ському референдумі українці підтвер-
дили прагнення жити в незалежній дер-
жаві 90,32 % виборців. У Криму ідею 
незалежності України підтримали 54,19 
% виборців, у Донецькій області – 83,90 
% і 83,86 % – у Луганській. 

Як РФ намагалася знищити 
незалежність України?
Великоросійський реваншизм почав 

агресивно самостверджуватися в 2000 
році з приходом на посаду Путіна. Саме 
він назвав розпад СРСР найбільшою 
катастрофою XX століття, а відпові-
дальність за це поклав на демократич-
ний світ, який, на його переконання, пі-
дірвав радянську економіку. Понад два 
десятиліття, що передували широко-
масштабному вторгненню в Україну, 
росія організовувала та втілювала різ-
ні провокації, економічні та інформа-
ційні війни. Протиріччя між Україною 
та росією за Крим розпочалися в 1992 
році. Тоді росія всіляко перешкоджала 
остаточному переходу Чорноморсько-
го флоту під контроль України. Звину-
вативши Україну в присвоєнні флоту, 
росія розпочала процес відокремлен-
ня Криму від нашої держави, вдаючись, 
зокрема, до провокацій та антиукраїн-
ських інформаційних кампаній. Лише 
після того, як в 1994 році Україна ввела 
в Крим підрозділи Національної гвардії 
України та прикордонні війська, ситуа-
ція стабілізувалася. Восени 2003 року 
росія розпочала будівництво греблі до 
українського острова Тузла в Керчен-
ській протоці. Це була спроба зазіхання 
на українську територію. Україна зроби-
ла все можливе, аби захистити свою те-
риторіальну цілісність. Тоді до війни не 
дійшло: після телефонної розмови Лео-
ніда Кучми із Путіним зупинили будів-
ництво. Але це стало «репетицією» до 
захоплення Криму в 2014 році.

Новий виток ескалації російсько-у-
країнських відносин спровокували ви-
бори Президента України 2004 року, 
які завершились масовими протестами, 
що увійшли в історію під назвою По-
маранчева революція. Кремль тоді зро-
бив спробу розколоти Україну через так 
званий Всеукраїнський з’їзд депутатів 

Верховної ради АР Крим, 
місцевих рад усіх рівнів у 
Сєвєродонецьку (Луган-
ська область). Однак СБУ 
запобігла поглибленню се-
паратистських процесів. 
Тоді розпочався економіч-
ний тиск на нашу держа-
ву, передусім шантаж при-
пиненням постачання газу. 
Під повний або частковий 
контроль російського ка-
піталу потрапили галузі 
зв’язку і телекомунікації, 
частина банківського сек-
тору тощо. Одночасно роз-
горталася й інформаційна 
війна, спрямована на по-
глиблення розколу в укра-
їнському суспільстві та 
посилення недовіри до де-
мократичної влади. 

Експансія активізували-
ся в 2010 році після при-
ходу до влади Янукови-
ча. 21 квітня 2010 року він 
і тодішній президент ро-
сії Мєдвєдєв підписали 
так звані Харківські угоди, 
якими продовжили термін 
перебування російського 
флоту в Україні. Це мало 
стати стартом спецопера-
ції зі встановлення повно-
го контролю над Україною. 
Спецслужби рф активізу-
вали агентурні мережі в 
Україні. На українську ау-

диторію транслювалися міфи про єд-
ність народів і про переваги приєднан-
ня України до росії.

Нині Путін активно експлуатує ос-
новні міфи часів холодної війни. Агре-
сивне протистояння із Заходом пода-
ється як відновлення геополітичної 
величі. Стрижнем путінської моделі є 
культ лідера і його монополія на владу. 
Це забезпечується численними сило-
вими органами та репресивно-караль-
ним апаратом, ручними засобами масо-
вої (дез)інформації. 

Канали поширення пропаганди не об-
межуються ЗМІ. Підключили також кі-
нематограф, шоу-бізнес, книговидання 
– практично весь культурний простір 
працює на демонстрацію російсько-у-
країнської спільності або вторинності 
України. Всі «рупори» пропагують 
«обраність» росіян, їх унікальність як 
«старших братів» у рамках ідеологічної 
концепції «руского міра». Саме вона ле-
гітимізувала право росіян втручатися у 
справи сусідніх держав, зокрема Украї-
ни, через буцімто «нерозривну єдність» 
з Москвою, спільну історію, російську 
мову, культуру та православну віру.

Рф розгортає свій імперський проєкт. 
Його ключовою передумовою є погли-
нання України, наших матеріальних та 
людських ресурсів. Крім того, Путіним 
керує страх перед європейською Укра-
їною. Переваги та успіхи демократії в 
Україні стануть антитезою путінській 
росії, покажуть її громадянам безвихідь, 
в яку їх загнав державний олігархат. Єв-
роатлантичний вибір України, її курс на 
європейську інтеграцію є викликом осо-
бисто для Путіна, оскільки може розві-
яти вибудований ним образ успішного 
президента росії.

А ще Путіну потрібна українська іс-
торія. Спадщина середньовічної Русі, 
центром якої був Київ, і землі сучасної 
України є вагомими елементами росій-
ського імперського міфу. Саме тому Пу-
тін прагне забрати в українців право на 
власне минуле і власну ідентичність.

Олена Охрімчук та Ганна Байкєніч, 
співробітниці УІНП

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ – МАЯК СВОБОДИ
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На своїй сторінці у Фейсбук, Агентство місцевих 
доріг опублікувало рейтинг співпраці із об’єднаними 
територіальними громадами у 2022 році ( під «співп-
рацею» мається на увазі співфінансування ремонту 
доріг 50 на 50). Станом на 18 серпня 31 громада ви-
значила ділянки та виділила кошти на ямковий ре-
монт. До рейтингу увійшли і наші громади:

Великобудищанська громада посіла 5 сходинку 
рейтингу із сумою 12 млн. грн;

Сергіївська громада опинилась слідом, зайнявши 6 
місце із сумою 10,57 млн. грн;

Гадяцька громада на 17 місці витратила 2 млн. грн;
Лютенська громада зайняла 28 місце виділи 700 

тис. грн.
У Полтавській області на ремонт доріг найбільше 

витратила Сенчанська громада – 38 млн. грн.
Підсумковий рейтинг опублікують у кінці року і 

визначать 5 найкращих громад.
«БМ»

Президент України Володимир Зеленський, 18 
серпня, підписав закон від 29 липня 2022 р. №2479-
IX «Про особливості регулювання відносин на ринку 
природного газу та у сфері теплопостачання під час дії 
військового стану та подальшого відновлення».

Цим законом забороняється збільшувати тарифи на 
тепло та гарячу воду для населення. Про це йдеться на 
сайті Верховної Ради.

Відповідно до закону, протягом дії військового ста-

ну та шести місяців після його закінчення в Україні 
вводиться мораторій на підвищення тарифів на тепло-
ву енергію (її виробництво, транспортування та поста-
чання), послуги з постачання теплової енергії та по-
стачання гарячої води для всіх категорій споживачів. 
Таким чином, тарифи на тепло та гарячу воду для на-
селення не зміняться.

«БМ»

У Гадячі, 19 серпня, на великому кругу, відбувся 
шостий благодійний концерт, у якому взяли участь 
творчі колективи: КЗ «Гадяцький будинок культури» 
та школи сучасного танцю «Step by Step», а також 
ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище».

Також була організована виставка декоратив-
но-прикладного мистецтва робіт викладачів Гадяць-
кого фахового коледжу культури і мистецтв імені І. 
П. Котляревського. 

Усього зібрали 16100 грн. Загальна сума коштів 
від усіх благодійних заходів, проведених працівни-
ками Гадяцького будинку культури - близько 90 тис. 
гривень. 

«БМ»

За час війни, Гадяччина прийняла велику кількість 
переміщених осіб, що недивно – адже тиха і спокійна 
місцевість дає змогу хоч трішки віддалитись від жа-
хів війни. Вулиці стали більш людними, черги довши-
ми, а житлова площа тіснішою. Хто всі ці люди? Звід-
ки приїхали? З якими проблемами вони стикаються 
та хто їх вирішує? Як це, працювати з переселенцями? 
Скільки ще людей Гадяцька громада може розмісти-
ти? Із цими запитаннями ми звернулись до начальни-
ка Відділу соціального захисту населення Лесі Ільїної.

Загальна статистика
Станом на 17 серпня у Гадяцькій громаді прожива-

ють 1909 переселенців, з них 449 дітей. Офіційно за-
реєстровано 187 дітей шкільного віку, з них 119 звер-
нулись у місцеві заклади освіти. З переміщених людей 
51 особа з інвалідністю, з них 4 дитини. За загальним 
підрахунком 2673 осіб були переміщені через нашу 
громаду з початку вторгнення. Найбільше переселен-
ців із Харківської області та м. Харків, трішки менше 
з Луганської та Донецької областей. Мешканців Сум-
ської області у нашій громаді майже не залишилось. 
Поселення переміщених осіб продовжується і зараз, 
а на цілодобову гарячу лінію Відділу соціального за-
хисту населення щоденно надходить від 30 запитів 
на поселення. Окрім цього, громада розглядає мож-
ливості розміщення примусових переселенців із До-
нецької області.

Переселенці з Донеччини
Масове розміщення примусових переселенців поч-

неться з 1 жовтня. До цього моменту є час знайти при-
стойне місце для проживання та обладнати його. За 
словами Лесі Ільїної, Гадяцька громада вже майже 
вичерпала свій потенціал поселення, тому шукають 
можливості серед приміщень обласного підпорядку-
вання. «У нас таких приміщень кілька. Зараз прово-
диться їх обстеження. Перевіряємо наявність укриттів 
та їх стан, нормального опалення і взагалі підраховує-
мо можливу кількість ліжко-місць. Одна будівля вже 
перевірена, планується до вересня перевірити й інші. 
Система вже налагоджена: спочатку ми розраховуємо 
скільки зможемо прийняти, а вже після цього подає-
мо цю кількість до обласної військової адміністрації. 
Тобто ми приймемо саме ту кількість переселенців, 
яку зможемо розмістити та забезпечити гідними умо-
вами проживання, не більше».

Чого не вистачає?
«Найбільше не вистачає ліжок. Варильні поверхні, 

душові кабіни, пральні машини – всім цим ми регу-
лярно забезпечуємо, та і потрібно їх не дуже багато. 
А от ліжка потрібні кожному і це проблема. На по-
чатку було дуже важко із розміщенням. Бувало таке, 
що о 9 вечора телефонують і кажуть, що на такому 
то блок-пості такий то автобус, така то кількість лю-
дей. Треба було дуже оперативно знайти для них хоч 
якесь місце для ночівлі, на вулиці зима, холодно. А 
вже вранці ми намагались розселяти людей на своє 
ліжко-місце, а не залишати жити на матрацах. Для нас 
це найголовніший критерій», – говорить Леся Ільїна.

Готуємось до зими
Через кілька місяців почнеться опалювальний пе-

ріод. Цього року він буде непростим. Військова адмі-
ністрація взяла на себе зобов’язання забезпечити гро-
мади необхідними енергоносіями, коштом державного 
бюджету. Зі свого боку, Відділ соціально захисту насе-
лення повинен надати повний перелік потреб для за-
безпечення ВПО теплоенергією. Зараз над цим пра-
цюють спеціалісти.

Робота над забезпеченням продуктами на зиму та-
кож ведеться. Сформували деякий продуктовий ре-
зерв для переселенців, а видача гуманітарної допо-
моги вже стала системною – у цьому допомагають 

міжнародні організації, благодійні фонди та ОВА.
У військовий час може статись будь який форс-ма-

жор – нас запевнили, до цього також готуються. У разі 
критичної ситуації розглядаються варіанти поселен-
ня ВПО у приміщеннях де є опалення.

Проблемність роботи з ВПО
«Найбільша проблема це самі люди. Багато хто із 

переселенців втратили речі, житло і навіть сім’ї. Їм 
дуже важко адаптуватись на новому місці, змиритися 
з новою реальністю. Наша робота часто зустрічаєть-
ся в «штики», наче як ми їм винні. Нажаль, таких лю-
дей більшість. Зустрічаються і прояви агресії як і до 
нас, так і до таких самих переселенців. Перші місяці, 
щоб видати гуманітарну допомогу нам потрібно було 
4 чоловіки із роти охорони. Зараз вже такого немає, 
всі звикли до порядку. 

Дуже важливою є робота психологів із такими 
людьми. Ми залучаємо міжнародні організації, які 
надають кваліфіковані послуги психологічної допо-
моги в індивідуальному порядку. Саме в індивіду-
альному порядку, групова терапія не підходить. Тут у 
кожного своя точка зламу, до кожного потрібен свій 
підхід. Результати вже є, але психологічне відновлен-
ня це довгий процес».

Як справляєтесь із навантаженням?
«Працювати з людьми звісно важко. Спочатку люди 

у колективі дуже боялись, трішки згодом з’явилось 
розуміння, що треба допомагати. У нас є свій штат 
психологів, то коли ми залишались на чергування, я 
намагалась спланувати роботу так, щоб у кожній гру-
пі людей був психолог та медичний працівник. Дуже 
важливо підтримувати один одного. Якщо ми поміча-
ємо, що хтось із колективу «втомився», що є якісь на-
тяки погіршення емоційного стану – надаємо додатко-
ві вихідні чи змінюємо вектор роботи для цієї людини. 

Ми намагаємось ставитись до всього з розумінням. 
Не очікуємо вдячності і робимо, як для себе».

Ми, українці, твердо стоїмо на своїй землі та робимо 
все, щоб забезпечити майбутнє, як для себе так і для 
тих, хто вимушений був покинути свої домівки. Ко-
жен на своєму місці, робить ту роботу, яку повинен. 
Допомога ближньому у скрутну годину – одна із най-
благородніших справ. Долучайтесь. Можливо, ваше 
ліжко, яке лежить покрите пилом на горищі дасть на-
дію на завтрашній день нужденному. Тільки згуртова-
ні ми зможемо вижити, тільки разом ми Переможемо.

Влад Лидзарь.
На фото: Леся Ільїна, начальник Відділу соціального 

захисту населення Гадяцької міської ради.

У жовтні минулого року, міська рада проводила ре-
монт колектора по вул. Гетьманська. По завершенню 
робіт, комунальники залишили після себе відкриті 
люки, так прикрили чим попало, про людське око. 
Тоді ж міський голова та його заступник обіцяли, що 
найближчим часом, після перевірки роботи колекто-
ра, їх закриють відповідно норм і правил. Відтоді ми-
нув майже майже рік.

У п’ятницю, 19 серпня, у один з люків колектора 
провалився хлопчик, років 9-ти. Добре що встиг роз-
кинути руки та зачепитись, а поряд були друзі та ви-
падкова перехожа, яка й допомогла витягнути дити-
ну. Дуже пощастило, що малий відбувся переляком, 
збитими ліктями та колінами. Навіть страшно уяви-
ти, що могло б статись з ним після падіння у 4-5 ме-
трову яму. 

Інцидент стався прямо «під вікнами» редакції, то 
ж ми одними із перших оглянули місце події. На ви-
клик прибули й поліцейські, вони поспілкувались із 
очевидцями та відвезли хлопчика додому.

Незабаром, після нашої публікації в соцмережах 
сталось «диво» – приїхала бригада робітників, з ог-
ляду на все - це представники підрядної організації, 
яка за звичкою не змогла довести роботи до кінця, як 
того вимагають правила. Мабуть на Акті виконаних 
робіт давно красується підпис відповідальної особи 
та й кошти «освоїли», з цим у нас швидко.

Правда, люків там чотири, по дорозі до гаражно-
го кооперативу: два зверху та два внизу. Оскільки у 
нижні ніхто не провалювався, то про них закономір-
но забули. Вони так і залишаються прикриті: один – 
гнилим листом ДСП, інший – щитом із дошок, одна з 
яких вже тріснула. Це тільки питання часу, коли туди 
хтось впаде. Робітники підрядної організації відпові-
дають: «Не було команди».

Влад Лидзарь

«НЕ ЧЕКАЮЧИ ПОДЯКИ РОБИМО, 
ЯК ДЛЯ СЕБЕ»

РАЗОМ ДО 
ПЕРЕМОГИ

ТАРИФИ НА ГАРЯЧУ ВОДУ І ТЕПЛО НЕ ЗБІЛЬШАТЬСЯ

«НЕ БУЛО 
КОМАНДИ»

РЕМОНТ ДОРІГ 
ГАДЯЧЧИНИ: 
РЕЙТИНГ
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Минулого тижня
народилося 
3 немовлят

9 осіб 
пішли
з життя

4 пари
одружилися

жодна пара 
не розлучилася

пожежа

Контррозвідка Служби безпеки України 
знешкодила ворожого агента, який у перші 
дні повномасштабного вторгнення рф 
«провів» із Сумської до Київської області 128 
одиниць техніки окупантів.

За даними СБУ, зрадником виявився мешканець 
Сумщини, завербований спецслужбами рф. Із пер-
ших днів тимчасової окупації регіону він розпочав 
активну співпрацю з ворогом, запропонувавши ста-
ти провідником і показати безпечні шляхи до Києва.

А після звільнення Сумської області агент продо-
вжив співпрацювати із фсб рф і виконувати завдання 
своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташу-
вання, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні.

Фігурант передавав працівникам фсб координати 
військових об’єктів із прив’язкою до місцевості. Для 
комунікації та передачі даних використовував закри-
ті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків у помешканні зловмисника право-
охоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобіль-
ні телефони із доказами комунікації з російськими 
кураторами.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 
2 ст. 111 (державна зрада та державна зрада, вчине-
на в умовах воєнного стану) Кримінального кодек-
су України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою.

Заходи із викриття проводили співробітники ре-
гіональних підрозділів СБУ Вінниччини та Сумщи-
ни у взаємодії з Департаментом контррозвідки СБУ 
та Департаментом військової контррозвідки СБУ 
за процесуального керівництва Сумської обласної 
прокуратури.

Прес – служба СБУ

20 серпня,  близько 15:00, у Гадячі, по вул. Лесі 
Українки, сталась пожежа у приміщенні старого Бу-
динку культури. На місце прибув екіпаж рятуваль-
ників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини 
м. Гадяч. Пожежа була локалізована та повністю лік-
відована. Причина встановлюється.

«БМ»

У Краснопільській громаді Сумської області внас-
лідок вибуху міни загинув голова обласної асоціації 
фермерів Іван Дейнека, який вантажівкою перевозив 
зібраний врожай.

Про це повідомив голова Сумської обласної 
військової адміністрації Дмитро Живицький у 
Телеграмі.

«19 серпня близько 16 години у Краснопільській 
громаді сталася трагічна подія. Дорогою їхав вантаж-
ний автомобіль ЗІЛ. Він розминався із зустрічною 
автівкою та з’їхав на узбіччя з дороги, проігнорував 
попереджувальні таблички «обережно міни». Ванта-
жівка вибухнула, водій загинув на місці».

Загиблий – Іван Дейнека, житель Краснопілля, 
місцевий фермер – власник аграрної компанії та де-
путат селищної ради. Голова асоціації фермерів та 
приватних землевласників Сумської області.

12 серпня, мешканець одного з сіл Котелевської 
громади повідомив правоохоронцям, що натрапив у 
лісовому масиві на схрон зі зброєю. Там були автома-
ти й гранати. Небезпечні предмети вилучили, а дже-
рело їх походження з’ясовує слідство поліції та СБУ.

За інформацією відділу комунікації поліції Полтав-
ської області, на місці поліцейські знайшли п’ять ав-
томатів Калашникова, кулемет, два пістолети, близь-
ко двох десятків гранат та запалів до них, а також 
набої до автоматичної зброї. Їх вилучили та напра-
вили на експертне дослідження. Поліція нагадує, що 
придбання та зберігання зброї, боєприпасів, вибухо-
вих речовин і пристроїв без законних на те підстав 
тягне за собою настання кримінальної відповідаль-
ності. Уникнути негативних юридичних наслідків 
можна за умови добровільної їх здачі органам влади 
(ч. 3 ст. 263 ККУ).

Тож заради безпеки в громадах правоохоронці за-
кликають мешканців області повідомляти про за-
боронені предмети до поліції для їх подальшого 
знешкодження, знищення чи передачі ЗСУ. Це мож-
на зробити за номером 102. 

До поліції, 17 серпня, надійшло повідомлення від 
48-річного мешканця Полтавського району, що він 
добровільно хоче здати виявлені ним боєприпаси. 
Серед виявлених небезпечних предметів – сучасні 
міни та снаряди. Поліцейські подякували чоловіко-
ві за інформацію та громадянську позицію і переда-
ли боєприпаси Збройним Силам України для вико-
ристання за призначенням.

Інформацію про виявлення місцевим мешканцем 
вибухонебезпечних предметів, на місце події одразу 
прибула слідчо-оперативна група поліції та праців-
ники вибухотехнічної служби ГУНП. Під час огля-
ду зазначеної заявником території поліцейські ви-
явили та, з дотриманням заходів безпеки, вилучили 
14 протитанкових мін та 2 осколочно-фугасних сна-
ряди 152 мм. 

 Національна поліція Полтавщини

38-річну річну жительку Хорольської громади за-
судили за спробу вбити своє немовля.

За інформацією прокуратури, у червні 2020 року 
жінка кілька разів повернула голову свого шестимі-
сячного сина, намагаючись зламати йому шию.

Дитина втратила свідомість, однак батько немов-
ляти зміг його реанімувати. Надалі чоловік пояснив, 
що лікарі діагностували у їхнього сина тяжкий діа-
гноз, тому жінка вирішила його вбити.

Втім засуджена постійно змінювала свої показан-
ня і власну провину так і не визнала.

 Суд призначив жінці 10 років позбавлення волі. До 
набрання вироком законної сили жінка перебувати-
ме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

ПІДІРВАВСЯ НА МІНІ 
ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ 
АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ

У ЛІСІ НА КОТЕЛЕВЩИНІ 
ЗНАЙШЛИ СХРОН 
З АВТОМАТАМИ, 
ГРАНАТАМИ І ПАТРОНАМИ

ВИКРИЛИ АГЕНТА 

НАМАГАЛАСЯ 
ВБИТИ СИНА

Голова Щербанівської ОТГ Ігор Процик написав 
заяву до поліції через те, що жителі сіл Малий та Ве-
ликий Тростянець самостійно відремонтували дорогу 
між населеними пунктами. Про це повідомила депу-
татка Щербанівської ради Оксана Гурцева: «Сьогодні 
я давала пояснення у поліції про те… (приготували-
ся?!) як ми з односельцями посміли самостійно ре-
монтувати дорогу загального значення між селами 
Малий та Великий Тростянець. Заяву написав сіль-
ський голова. От мені цікаво, що так пана Процика 
обурило – що відремонтували дорогу без відкатів, чи 
що він не отримав своєї долі ПіаРу?»

23 серпня, близько 5 години ранку, медичні пра-
цівники повідомили поліцейських, що в селі Садки, 
біля Кременчука, на підприємстві смертельно трав-
мовано людину.

Отримавши повідомлення про смерть працівника 
підприємства, 1985 року народження, на місце одра-
зу виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясо-
вує обставини та причини трагедії.

За попередніми даними, чоловіка засипало лу-
шпинням соняшнику. Він загинув на місці події. Про-
водя ть розслідування.

Національна поліція Полтавщини

У селі Засулля, Лубенського району, Полтавської 
області трьом родинам виплатили компенсації за 
пошкодження будинків через обстріли рф. Про це 
йдеться у відповіді Лубенської міської ради на запит 
Антикорупційного штабу. Сума компенсації – 10 ти-
сяч гривень на кожну родину. У документі вказано, 
що пошкоджень зазнали 5 будинів громади. Здебіль-
шого постраждали вікна або дах. Руйнування завдані 
внаслідок ракетного обстрілу 20 травня. Усі будинки 
розташовані на одній вулиці.  При цьому не зазнача-
ється, чому компенсацію отримали саме 3 домогоспо-
дарства, а не усі 5.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція 
Центрального округу 23 серпня.

Держекоінспекція та прокуратура зафіксувала ви-
падок незаконного вилову риби на Кам’янському во-
досховищі, вчинений суб’єктом господарювання. За 
даними Інспекції, браконьєри наловили ляща, су-
дака, плітки, плоскирки, карася, щуки, товстолоба, 
лина, сазана, краснопірки, окуня та сома.  Розрахова-
на шкода від незаконного вилову риби на території 
заповідної зони становить понад 35 млн грн.

Про це повідомив під час брифінгу начальник Пол-
тавської ОВА Дмитро Лунін. Але це мають розгляну-
ти на рівні держави.

Зокрема, реабілітацію можуть проводити на 
«Миргородкурорті», де вже є відповідна база, інф-
раструктура та фахівці. Логістика зручна. Є тра-
са М 03, є залізнична дорога, швидкісні потяги 
ідуть по ній. Є розвинена інфраструктура самого 
«Миргородкурорту».

Начальник ОВА додав, що необхідне незначне 
доукомплектування, щоб курорт відповідав вимо-
гам НСЗУ і міг підписати відповідні контракти на 
реабілітацію.

«Міністр (ред. – охорони здоров’я Віктор Ляшко) 
пообіцяв прислати нам спеціалістів, щоб курорт до-
лучився до процесу отримання від НСЗУ коштів 
щодо реабілітації. Йдеться про медичну та психо-
логічну реабілітацію. Її зможуть пройти як цивіль-
ні, так і військові.

Також серед варіантів розглядають й інші санато-
рії на території Миргородської громади. Про реорга-
нізацію не йдеться.

 Нагадаємо, 17 серпня начальник Полтавської ОВА 
Дмитро Лунін разом із міністром охорони здоров’я 
Віктором Ляшком, міністеркою соціальної політики 
Оксаною Жолнович та народним депутатом Олегом 
Кулінічем відвідали місцеву лікарню в Миргороді, са-
наторій та один із курортів.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 
НАПИСАВ ЗАЯВУ ДО 
ПОЛІЦІЇ ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО 
ЛЮДИ В СЕЛІ САМІ 
РЕМОНТУВАЛИ ДОРОГУ

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА 
ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО

НЕЗАКОННИЙ 
ВИЛОВ РИБИ

РЕГІОНАЛЬНИМ 
ЦЕНТРОМ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
МОЖЕ СТАТИ ОДИН ІЗ 
КУРОРТІВ МИРГОРОДА

ЗАСИПАЛО 
ЛУШПИННЯМ
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Я, гадячанка з дідів – прадідів і завжди пишалась 
малою батьківщиною. Після закінчення Київського 
лінгвістичного університету була направлена до Ні-
жинського державного педінституту ім. М.В. Гоголя 
на посаду викладача. Мій робочий стаж у цьому вузі 
становить пів століття. За цей час підготувала сот-
ні фахівців, які працюють у середніх та вищих закла-
дах освіти, державних установах, перекладачами та 
референтами в дипломатичних відомствах. Чернігів-
щина і Нижинщина, зокрема, стали моєю другою ма-
лою батьківщиною.

Обставини змусили мене повернутись до рідного мі-
ста. Відбулись разючі зміни і я була без перебільшен-
ня шокована. Хліб їмо не гадяцький, молокопродукти 
– не гадяцькі, м’ясні та ковбасні вироби не гадяць-
кі. Не працює жодне підприємство соціальної інфра-
структури, які забезпечували потреби міста і району. 
Та найбільшим «надбанням» є втрата Гадячем стату-
ту районного центру. Він перетворився на селище. І 
ще більш шокуюче! Виявляється, за такі «великі здо-
бутки» можна отримувати ордени, як це сталося з вла-
дою в Гадячі. Королівство кривих дзеркал та й годі!

Займатись блогоустроєм – блогородна справа, щоб 
мешканцям свіжіше дихалось, щоб чистота і квіти ми-
лували око.

Для цього, напевно, з’явилась у міській раді посада 
інспектора з благоустрою, який займається … розта-
шуванням контейнерів для сміття. Так було в жовтні 
2021 року, коли встановлювали сміттєбаки на почат-
ку вулиці Білохи. Були присутні кілька функціонерів. 
Для урочистої царемонії не вистачило лише оркестру 
та червоної стрічки. 

Міський голова був частим відвідувачем вулиці, 
коли будували паркан біля будинку № 58 на Гетьман-
ській. Але у нього не знайшлося ні часу, ні бажання 
поспілкуватись із мешканцями початку вулиці Біло-
хи, де згідно прийнятого рішення були встановлені ці 

«подарунки від влади». Напевно, вважає нас безли-
кою, електоральною біомасою. 

Баки для сміття були встановлені з губим порушен-
ням санітарно – епідеміологічних норм. Відходи не 
сортуються, баки жодного разу не дезінфікувались. 
Після вивантаження в машину частина сміття зали-
шається в контейнерах і процес гниття продовжуєть-
ся. Звичайно ж мухи, сморід, витікання з баків.

Якби існувала повноцінна санітарна служба, то на-
кладення штрафу було б гарановано.

Окремі мешканці будинку № 58 по Гетьманській 
жбурляють пакети зі сміттям через паркан. Потрапи-
ти чи не потрапили в бак – то пусте. Питається: для 
чого тоді обгородили?

На моє запитання, адресоване інспектору з бла-
гоустрою, чия була постанова встановити баки для 
сміття саме в цьому місці, він конкретної відповіді 
не дав. Це було то КП Гадяч-житло, то Полтавський 
політехнічний університет, то ще якась установа чи 
особа. Так все – таки, чиє це було рішення? З не-
прихованим роздратуванням він прокоментував моє 
звернення на гарячу лінію Кабміну, восени 2021 року. 
Якщо і в майбутньому вимагатимуть обставини, ми 
скористаємось правом звертатись на всі «лінії», не пи-
таючи дозволу чи згоди, щоб протистояти рішенням, 
які спрямовані на шкоду людям.

Відрізок нашої вулиці перетворився на міське смітт-
єзвалище. І це не перебільшення. З інших вулиць при-
бувають автівки, часто з причепами і вивантажують 
тут сміття мішками.

І на завершення. Якщо наша вулиця стала «філі-
єю міського сміттєзвалища», то наступним кроком у 
діяльності благоустрою нашого міста має бути вста-
новлення таких баків перед або поряд із помешкан-
нями представників місцевої влади. Адже всі люди 
рівні, чи не так?

Олена Бартиш

Гадяцький ВП ДУ «Полтавський ОЦ КПХ МОЗ» 
інформує, що радіаційний фон в місті Гадяч за мину-
лий тиждень становив 13,2 мкр/год при середніх ба-
гаторічних показниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

Згідно моніторингу з 15.08.2022р. по 21.08. 2022р 
відібрано та лабораторно досліджено 7 проб води від-
критих водойм (р. Псел – 5 проб, р. Грунь – 2 проби).

Патогенних мікроорганізмів в воді не виявлено.

Згідно «Гігієнічних нормативів якості води водних 
об’єктів для задоволення питних, господарсько-побу-
тових та інших потреб населення», затверджених на-
казом МОЗ України №721 від 02.05.2022р. відхилень 
по санітарно-хімічних і мікробіологічних показниках 
не виявлено. 

Проводились дослідження стану забруднення ат-
мосферного повітря шкідливими речовинами на вміст 
фенолу, свинцю, аміаку, азоту діоксиду, ангідриду сір-
чаного, вуглецю оксиду. В місті Гадяч лабораторний 
контроль проведено в 1 точці спостереження : пл. Со-
борна, 15.

В атмосферному повітрі шкідливих речовин в кон-
центрації, що перевищує ГДК не виявлено.

З джерел централізованого питного водопостачан-
ня (водорозподільна мережа) в м. Гадяч досліджено 
7 проб питної води на відповідність вимог ДСанПіН 
2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної при-
значеної для споживання людиною». Відхилень по 
санітарно - хімічних та мікробіологічних показниках 
не виявлено. 

З джерел децентралізованого питного водопоста-
чання (шахтні колодязі в селах: Сергіївка, Сватки, 
Бірки) досліджено 3 проби питної води на вміст ні-
тратів, перевищення гігієнічного нормативу (50 мг/
дм3) виявлено в 2 пробах води (с. Сергіївка 74,9 мг/
дм3, с. Бірки 117 мг/дм3).

Сергій Бабак, в. о. завідувача Гадяцького ВП ДУ 
«Полтавський ОЦ КПХ МОЗ»

Систему медичних закладів формуватимуть з ог-
ляду на рівень складності допомоги, яку потребують 
пацієнти. Хворі потраплятимуть до лікарні, яка від-
повідає його стану. Про це 17 серпня повідомив Пол-
тавський обласний центр громадського здоров’я.

У межах продовження медичної реформи на Пол-
тавщині сформують госпітальний округ з 14 медич-
них закладів, зокрема 2 лікарні визначать як надклас-
терні, 6 кластерних та 6 лікарень стануть загальними. 

Реформа передбачає, що найпростіші захворюван-
ня лікуватимуться якомога ближче до пацієнта – у 
загальних лікарнях. Складніші проблеми зі здоров’ям 
лікуватимуть у кластерних та надкластерних лікар-
нях, де надаватимуть високоспеціалізовані послуги. 

Після формування госпітальних округів пацієнт 

потраплятиме до лікарні, яка відповідає його стану 
та матиме необхідне обладнання для діагностики та 
лікування. 

На Полтавщині в якості надкластерних визначили 
обласну дорослу та дитячу лікарні. Там надаватимуть 
допомогу пацієнтам у важкому стані зі складними ви-
падками хвороб. Лікарні будуть максимально оснаще-
ні й матимуть найширший спектр послуг.

6 кластерних лікарень прийматимуть пацієнтів з 
найбільш поширеними хворобами у середніх і важких 
випадках. Заклади розташовуватимуть з розрахунку 
1 медзаклад на 150 тисяч населення. Час доїзду до та-
кої лікарні складатиме близько години.

Загальні лікарні будуть розраховані тільки на ба-
зові та найпростіші послуги для пацієнтів. Одна за-
гальна лікарня розрахована на 50-80 тисяч населення.

До прикладу, з початку 2023 року пацієнти з інсуль-
тами та інфарктами зможуть отримати лікування ви-
ключно у кластерних та надкластерних медичних за-
кладах, де розташовуватимуться кардіоцентр.

Гадяцька МЦЛ

Комунальне підприємство теплового господарства 
«Гадячтеплоенерго» має намір встановити економіч-
но обґрунтовані тарифи на теплову енергію, її ви-
робництво, транспортування та постачання, послуги 
з постачання теплової енергії та постачання гарячої 
води з початку опалювального сезону 2022-2023 ро-
ків. З детальною інформацією можна ознайомитися 
на веб-сайті КПТГ «Гадячтеплоенерго» https://www.
gadyachte.com. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридич-
них осіб та їх об‘єднань, приймаються за адресою: 
37300, Полтавська обл, м. Гадяч, вул. Полтавська, 19 
«А», на електронну адресу:

g-kptg@ukr.net та/або за телефоном: (05354) 22568 
протягом 7 днів з моменту розміщення цього пові-
домлення в друкованих засобах масової інформації . 

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо за-
значати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юри-
дичних осіб – повне найменування), що їх подала, та 
її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.

Звертаємо увагу! Відповідно до ст.1 Закону Украї-
ни «Про особливості регулювання відносин на рин-
ку природного газу та у сфері теплопостачання під 
час дії воєнного стану та подальшого відновлення 
їх функціонування» протягом дії воєнного стану в 
Україні та шести місяців після місяця, в якому воєн-
ний стан припинено або скасовано, КПТГ «Гадячте-
плоенерго» застосовуватиме тарифи на послуги те-
плопостачання, які діяли протягом опалювального 
періоду 2021-2022 років.

Олександр Гавриленко,  
директор КПТГ «Гадячтеплоенерго»

Навчальний рік для студентів денного та заочно-
го відділень Гадяцького фахового коледжу ім. І.П. 
Котляреського, 1 вересня, розпочинається у режимі 
офлайн (очно).

Дирекція і колектив зробили для цього все можли-
ве і неможливе. Всі заходи безпеки враховані на най-
вищому рівні. За результатами обстеження укриття 
рекомендовано до використання та включено до фон-
ду захисних споруд України.

Обладнано як укриття на 350 місць підвальне при-
міщення гуртожитку коледжу.

Обладнано як укриття на 100 місць внутрішній ко-
ридор центрального корпусу коледжу.

Укриття мають:
евакуаційні входи та виходи;
стаціонарне та автономне освітлення;
централізоване опалення;
медичні пункти;
засоби пожежогасіння: пожежні щити, вогнегасни-

ки, пожежні рукави;
посадкові місця (стільці, лави, кушетки, матраци);
запаси питної води та харчових продуктів;
запаси технічної води;
антисептичні розчини для рук, дезрозчини;
стаціонарний телефон;
доступ до марежі Інтернет;
туалети(вбиральні).
У коледжі та гуртожитку діє пожежна сигналізація 

та кнопка виклику охорони.
Необхідний вчасний доступ до укриттів для усіх 

учасників освітнього процесу передбачено розкладом 
занять та використанням аудиторного фонду.

Беріть приклад.
«БМ»

«Благоустрій» по – гадяцьки

НА ПОЛТАВЩИНІ ФОРМУЮТЬ 
НОВУ МЕРЕЖУ МЕДИЧНИХ 
ЗАКЛАДІВ: ЩО ЗМІНИТЬСЯ

Місце відбору 
проб води

(населений пункт)

Всього 
досліджено 
проб води

Індекс 
ЛКП 

фактично

Індекс ЛКП 
згідно сан.
норм (ДСП)

до 5000

р. Псел
м. Гадяч (пляж) 2 4300 5000

р. Грунь, м. Гадяч 1 3900 5000

р. Псел
с. Плішвець 1 3900 5000

р. Грунь с. Хитці 1 4300 5000

р. Псел (до скиду 
стічних вод)
с. Сари 1 3900 5000

р. Псел (після 
скиду стічних вод)
с. Сари 1 4400 5000

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ

УКРИТТЯ 
УЧИЛИЩА 
КУЛЬТУРИ 
ВКЛЮЧЕНО ДО 
ФОНДУ ЗАХИСНИХ 
СПОРУД УКРНАЇНИ

«Повідомлення про намір 
встановити економічно 
обгрунтовані тарифи на теплову 
енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, 
послуги з постачання теплової 
енергії та постачання гарячої 
води з нового опалювального 
сезону 2022-2023 років

Р
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Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО
Корів, биківКорів, биків

телят, коней, свинейтелят, коней, свиней
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Термінові 
виклики

Цілодобово

ДОРОГО
ЗАКУПОВУЄМО 

У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738Те

л.
 

Оголошення, реклама

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

Тел.: +380950630599, +380679586247
Вул. Гетьманська, 1 (2-й поверх)

КОНДИЦІОНЕРИ
Продаж, монтаж, 

налаштування,
СЕРВІСНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ
ГАРАНТІЯ

КОНДИЦІОНЕРИ

Тел. 0959453150
0500666218

КУПЛЮ СВИНЕЙ 
ДОРОГО

те
л.

СВИНЕЙ 
0502541132

КУПЛЮ

Тел. 0674603183
КУПИМО ПАЙ 

КУПЛЮ 
ДОРОГО

0668309648, 
0985629180

Термінові виклики за 
вимушеним дорізом. 

Живою вагою.
Самовивіз в будь-який час

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Ж
е

н
я

СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Бичків, теличок 150-400 кг, 
телиць парувального віку, 
корів дійних.
В Будь-якій кількості

Тел. 066 817 57 96
097 90108 07

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
ЗАКУПОВУЄ

Закуповуємо 
корів, биків, 

телиць, коней, 
кіз, баранів

ДОРОГО

Тел. 0501814950, 0981001813

Доріз 
Цілодобово

Дивани, крісла, стільці, 
кухонні куточки

Ремонт

Тел. 0992458874

П Е Р Е Т Я Ж К А 
М’ЯКИХ МЕБЛІВ

Яйце велике, цегляно - кремового кольору.
Привеземо у ваш населений пункт

Від 1.5 місяця – 120 грн.
До 3-х місяців – 135 грн. 

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ НА 
ПОРОДИСТУ КУРОЧКУ- МОЛОДКУ

Червоні
Лащурно-чорні
Попелясто-блакитні
Зозулясті
Сріблясті

Тел. 095 485 56 29 Катя Грищенко

від чеського стада першої лінії
«Чеський домінант»

П’ять сортів та п’ять кольорів:

Завдяки схрещуванню, курочка 
починає нестись в 4,5 - 5 місяців, 

та зносить 1 - 2 яйця на день.

40

м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те
л

. 

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

Тел. : 066�41�80�929
 068�108�40�70ДОРОГО! 

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
36

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

Тел. 0508859882, 0960958788 Сергій

м. Харків закуповує 
ЦІЛОДОБОВО 

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ Вимушений забій

0991447457
0987518586Те

л.

(С
аш

а)ЦІЛОДОБОВО

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 
за вимушеним дорізом

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ
Висока ціна. Вигідні умови.

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 

Корів, биків, телят,
коней, свиней
Представники 

м’ясокомбінату

ЗАКУПОВУЄМО ДОРОГО

0677298056
09991699992Те

л.
 



№ 31 (1030)
25 серпня 2022 року) 7

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 
113. Газ, вода, з/д 6 соток. Недо-
рого. Тел. 0505976790. 
 БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22. 
Всі комунікації, два входи, від пер-
шого власника. З/д 6,9 соток, гос-
подарські споруди, з/п 73 м.кв. Тел. 
0954238850
 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, 
господарські споруди. Ціна дого-
вірна. Тел. 0951350748
 1/2 БУДИНКУ, потребує ремонту. 
З/д 7 соток. Ціна 2500 у.о. з вашим 
переоформленням. Тел. 0500339845
 ЧАСТИНА БУДИНКУ, неподалік 
центру. Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д 7 соток, приватизована. 
Можливий обмін. Тел. 0955711574.
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 м.кв. 
Всі господарські споруди, зруч-
ності. З/д 10 соток. Недорого. Тел. 
0953995098.
 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 м.кв, 
газ, колодязь, господарські спо-
руди,  + пічне опалення. З/д при-
ватизована. Сінокіс. Ціна дого-
вірна. Можливі всі варіанти. Тел. 
0957757334
 ДАЧА, КООП «Нафтовик». 
2-поверхова, плита, камін, сарай, 
полив води, сад, огород. Тел. 
0667011653, 0975799474. 
 БУДИНОК, по вул. Першотрав-
нева. Оформлено право влас-
ності на будинок та з/д. Два гаражі, 
л/кухня, сараї, два погреби, сад, 
огород. Ціна договірна. Деталі по 
телефону. Тел. 0503751528 
 1/2 БУДИНКУ. Всі зручності, 
центр. Деталі по телефону. Тел. 
0978238683.

КВАРТИРИ
Продаж

 3-КІМН.кв., у будинку, де раніше 
був м-н «Горизонт». Можливий 
обмін на 1-, 2-кімн. квартиру. Тел. 
0995412446, 0664116050
 1-КІМН.кв. Терміново! 1-й поверх, 
вул. Тельмана. З/п 39,2 м.кв. Тел. 
0663496363
 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, р-н В. Круга. Газ, 
вода, лічильники. Без зручностей. 
Сарай, погріб. Недорого. Торг при 
огляді. Тел. 0669129442.
 2-КІМН. кв., р-н Черемушки. Тел. 
0958357038.
 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, вул. Лохвицька . 
Індивідуальне опалення, сарай, з/д 
0,04га. Можливо під магазин або 
офіс. Тел. 0667789136, 0678692045. 
 2-КІМН. кв., 51 м.кв., 3-й поверх, 
лічильники, централізоване опа-
лення, не кутова, р-н Сарський. Тел. 
0505715757, 0953172751. 
 2-КІМН.кв., 35,9 м.кв., у 1-повер-
ховому будинку, центр, р-н м-н 
«Мотовелоспорт». Газ, вода, лічиль-
ники, сарай, погріб. Недорого. 
Торг при огляді. Тел. 0958497388, 
0951234372. 
 3-КІМН.кв., 5-й поверх, лічиль-
ники, опалення централізоване, не 
кутова, вул. Полтавська, 100. Тел. 
0667121463
 КВАРТИРА з усіма зручностями 
та індивідуальним опаленням, р-н 
цегельного заводу. Ціна при огляді. 
Тел. 0956262141





ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 З/Д 16 соток, приватизована, з 
фундаментом, 150 МЗ в «болгар-
ському містечку». Тел. 0953514363 
 З/Д під будівництво житлового 
будинку, площа 25 соток, с. Малі 
Будища (нагорі, біля зупинки ). Тел. 
0953514363 
 З/Д 8 соток, з нежилим 
будинком. Комунікації частково, 
молодий сад. Вул. Першотрав-
нева, 111. Ціна договірна. Тел. 
0956843543
 З/Д 10 соток, приватизована, 
вул. Ставкова. Є сад, погріб, поряд 
великий ставок. Ціна договірна. Тел. 
0955870932

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

 БАЗА у м. Гадяч, р-н з/д вокзалу. 
Або здам в оренду. Тел. 0662297556

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ, 6х4м. Бетонне пере-
криття. Біля складів ЦО. Тел. 
0500385403
 ГАРАЖ і сарай з погребом, знахо-
дяться поруч, центр міста, вул. Гага-
ріна. Тел. 0502743434, 0674373593 
 ГАРАЖ, р-н Сарського пере-
хрестя, з погребом. Тел. 
0682833419

ЗДАМ

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790.
 1 КІМН. кв., подобово, р н Чере-
мушки. Тел. 0501607067
 ГАРАЖ у районі автопарка. 
Великий, можна під мікроав-
тобус. На тривалий термін. Тел. 
0994703562 
 1 КІМН. кв., в приватному сек-
торі, на тривалий термін одинокому 
або сім’ї без дітей. Вмебльована, 
пральна машина, душова, холо-
дильник, TV. Гаряча вода є завжди. 
Тел. 0994703562
 МАГАЗИН в центрі міста, по 
вул. Гагаріна, площа 50 м.кв. Під 
магазин, офіс, аптеку та ін. Тел. 
0502743434, 0674373593

ЗНІМУ

 КВАРТИРУ або кімнату у гур-
тожитку у Полтавській області. Тел. 
0969566443
 КВАРТИРУ у центрі міста, 1-, 
2-кімн., вмебльовану, сім’я з 2-а 
дітьми. Тел. 0505250539

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХНІКА 
із Польщі: обприскувачі, дискові 
борони АГ, культиватори, розкидачі 
міндобрив, плуги та інше. Доставка. 
Тел. 0938156531, 0972790378
 СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний 
комплект. Тел. 0680539775
 КАРТОПЛЕКОПАЧ 2-рядний, 
вібраційний. Ціна 8500 грн. Тел. 
0509700672

АВТО
Продаж

 ВАЗ-2104. З/ч до М-412. Тел. 
0501980859. 
 DAEWOO Lanos, двигун 1,5, газ/
бензин, документи в порядку. Ціна 
при огляді. Тел. 0686261990

МОТО
Продаж

 МОТОЦИКЛ BAJAJ Boxer 
BM-150UG, 2019 р.в., КПП 5ст., 
гарний стан. Протикрадіжна 
система, підігрів керма, тахометр. 
Тел. 0957702302.    
 МОТОЦИКЛ «Юпітер-5». Іде-
альний стан. Тел. 0992279628. 
 МОТОЦИКЛ «Мустанг», 2019 р.в., 
з документами. Ціна 18 тис. грн. 
Терміново. Торг. Тел. 0999013881

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з Європи. 
Великий вибір на будь-який 
бюджет. Під замовлення і в наяв-
ності. Тел. 0668088886 (Сергій)

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, дошка, 
шалівка, штахет. Дрова пиляні, 
рубані. Доставка. Тел. 0970787764, 
0999331261
 ЩЕБІНЬ різних фракцій, гран-
відсів, пісок митий, жовтий, 

керамзит, газоблок, кільця кана-
лізаційні ЗБВ, діаметр 1 – 1,5м. 
та кришки до них. Цемент М500 
+ прокат бетонозмішувача. Тел. 
0953514363
 ФОП Чемерис Олександр Васи-
льович: продам пиломатеріали по 
району та області. Тел. 0990239327
 БРУС 10х10х2,50; 15х7х3,0; 
20х8х2,50, дерево діам. 15х8,00; 
шалівка обрізна, дранка (залишки). 
Тел. 0668411837

МЕБЛІ
Продаж

 ЛІЖКО 1-спальне, довжина 2м., із 
висувними ящиками. Ціна 4 тис. грн. 
Ідеальний стан. Тел. 0990654725
 ДИВАНИ б/в: диван-книга – 4000 
грн., малютка – 5000 грн., малютка – 
1000 грн. м. Гадяч. Тел. 0682864668 

РІЗНЕ
Продаж

 ТЕЛЕВІЗОР. Напольний газовий 
котел, насос до котла (байпас). DVD 
програвач б/в. Тел. 0956901822
 ПШЕНИЦЯ. Ціна 5 грн./кг. Мож-
лива доставка. Тел. 0663867758
 ВІДКОСИ зовнішні з підвіконни-
ками, білого кольору. Розмір 1м.(ш)
х 1,5м.(в) на 2 вікна. Недорого. Тел. 
0665435510
 КУКУРУДЗА, пшениця, ячмінь. 
Тел. 0995484823, 0992488500
 КУКУРУДЗА суха. Ціна 5,5 тис. 
грн./т. Пшениця – ціна 6,0 тис. 
грн./т. Є можливість доставки. Тел. 
0663120600, 0964949009
 КУКУРУДЗА, пшениця. С. Хар-
ківці. Тел. 0958077229
 ВЕЛОСИПЕДИ з Європи на 
будь-який смак та бюджет. Тел. 
0668088886 (Сергій)
 ПШЕНИЦЯ, ціна 5000 грн./т.  
Якщо більше 1 тонни, робимо 
доставку. Тел. 0972651259
 ПОСІВНА ПШЕНИЦЯ «ОМАХА» 
двохручка. ЕЛІТА. Ціна 12000 грн./т. 
Можлива доставка від 1 тонни. 
Тел.0972651259
 ЗЕРНО пшениці цьогоріч-
ного урожаю. Ціна договірна. Тел. 
0996877842, 0668865720
 ПЛИТА ГАЗОВА «ARDO», 4-кам-
форна, із нержавіючої сталі, колір 
«металік», б/в, гарний стан. Ціна 4 
тис. грн.. Тел. 0509804216
 ПШЕНИЦЯ та ячмінь. Тел. 
0666235938 (Іван)
 ЗЕРНО ячменю та пшениці. Тел. 
0667388219
 ПШЕНИЦЯ, ячмінь. Картопля. Тел. 
0502241769, 0972210906
 ПШЕНИЦЯ. Урожай 2022 року. 
Недорого, ціна договірна. Тел. 
0953205848
 ПУХ (8 кг.). Стіл 1-тумбовий, візок 
металевий, дошки меблеві (поліро-
вані), граблі, лопати, вила, мішки 
джутові. Тел. 0990549626. 
 ШАХТНА ЗЕРНОСУШАРКА на 
тверде паливо. Ідеальний стан. 
Укомплектована, б/в. Клітки для 
курей несучок на 3,5 тис. голів. Тел. 
0963884747, 0960371215  
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson», розмір 
екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. 
м., Гадяч. Тел. 0999533821. 
 КОМПРЕСОР автомобільний, ста-
ціонарний, 220В. Тел. 0999533821.
 МЕБЛІ. Стільці. Бак для душа, 

зерна. Сітка рабиця.  Велосипеди. 
Палатка. Каністри. Бочки. Взуття 
дитяче,  жіноче 35-37 р. Телевізор. 
Відеомагнітофон, колонки. В’я-
зальна машина. Китайська роза, 
фікус. Тел. 0955711574. 
 Гадяцький геріатричний буди-
нок-інтернат продає б/у БАНКИ
ємністю 0,5л. Ціна 2,5 грн./шт. Тел. 
0535422642
 КОЛОСКИ жита на святкові 
заходи. Тел. 0660408763. 
 КАРТОПЛЯ велика, сорт «рів’єра». 
Ціна 10 грн./кг. Тел. 0662038926
 КОЛЯСКА інвалідна. Тел. 
0502382613
 СТАРІ ГАЗЕТИ «Історії життя». 
Дуже цікаві. Тел. 0952264923. 
 ТЕЛЕВІЗОР «Rainford», стабілі-
затор напруги, стільці м’які, дом-
крат, банки 0,5, 3, 10л., електроди 
д3 мм. Тел. 0666503404. 
 ШИФОН’ЄР невеликого роз-
міру, світлого кольору, із дзеркалом, 
добрий стан. Пилки поперечні з 
2-а ручками, 2шт. Бочка залізна 
150л., німецького в-ва. Чавун 20л. 
Напівакордион Weltmeister, для 
музичної школи. Бутиль 20л. Тел. 
0991417964.
 КАРТОПЛЯ дрібна. Ціна 2 грн./кг. 
Тел. 0999302663. 
 ЦИРКУЛЯРКА електрична (220В). 
Мультиварка нова, 2 тис. грн. Елек-
тром’ясорубка, нова, 2 тис. грн. Тел. 
0967191416

ТВАРИНИ
продаж

 КОЗИ ДІЙНІ. Тел. 0504047052. 
 ТУШКИ бройлерів та кролів. Тел. 
0995484823, 0992488500
 ПОНІ пегової масті, дівчинка. 
Або обміняю. Ціна договірна. Тел. 
0504047052. (18)
 БИЧОК джерсійської породи, вік 
3 міс. Або обміняю на зерно. Тел. 
0504047052. (18)
 ТЕЛИЦЯ, вік 2 роки, тільність 2 
місяці. Тел. 0500512058
 КОРОВА.  Тел. 0662464987
 100% англонубійський козлик 
запрошує на покриття кізок. Має 
родовід, елітна молочна лінія. С. 
Мала Побиванка. Тел. 0506234093 
 ВІДДАМ у добрі руки цуценят, 
вік 3 міс. Тел. 0660408763. 
 КОЗЕНЯТА зааненської породи, 
цапики і кізочки, вік 4 міс. Тел. 
0687469402. 
 ЧЕРЕПАХА річкова. Тел. 
0993642826
 ПОРОСЯТА червонопоясі. 
Вік 1 місяць. Тел. 0990494500, 
0954768247
 КРОЛИКИ. Тел. 0994867747
 КОЗЕНЯТА зааненської породи. 
Цапики і кізочки, вік 4 міс. Тел. 
0995586145
 КОРОВА. Тел. 0961954639

КУПЛЮ

 КІЗ, цапів – 10, 12 грн./кг., овець – 
25, 30 грн./кг. Електронні ваги. Тел. 
0990128098 (Олег)
 ПШЕНИЦЮ, ячмінь, овес, кілька 
тонн. Тел. 0668165445
 МОТОЦИКЛ МТ. Тел. 0953864748
 ДИВАН-ліжко у хорошому стані, 
б/в. Тел. 0950220586

 БУДИНОК у м. Гадяч у будь-
якому стані вартістю до 7 тис. у.о. 
Тел. 0502382613.  
 КАРТОПЛЮ дрібну, кукурудзу, 
овес, ячмінь. Тел. 0995586145

БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНИЙ ДОДАТОК до 
диплома ТА №41368959 виданий 
Полтавським національним тех-
нічним університетом ім. Юрія 
Кондратюка за спеціальністю 
«Облік і аудит» кваліфікація «Спе-
ціаліст з обліку і аудиту» виданий 
30.06.2011 року на ім’я Марії Ана-
толіївни Клименко. Вважати не 
дійсним

ЗНАЙОМСТВА

 ШУКАЮ ЖІНКУ віком від 35 
до 45 років для спільного прожи-
вання. Тел. 0500135679

ПОСЛУГИ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, 
хлібопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт електроін-
струментів. Тел. 0953255822, 
0678862611
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мульти-
варок, блендерів-комбайнів, 
пилососів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «болгарок», 
дрилів та ін. Виїзд на замов-
лення. Досвід роботи 12 років. 
Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471
 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металоп-
ласт – екопласт, каналізація. Вста-
новлення лічильників, бойлерів, 
насосних станцій. Вода, опа-
лення. Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
пилососів, холодильників, чистка 
бойлерів та іншої електротех-
ніки. Виїзд майстра. Зварю-
вальні роботи, пайка. Спилювання 
дерев різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: 
пісок, щебінь, гранвідсів. Вивезу 
сміття, тощо. Доставка по місту 
та району. Тел. 0667030045, 
0987650405
 ТОКАРНІ РОБОТИ, м. Гадяч. 
Тел. 0984628507 (Анатолій)
 РОЗПИЛ ДЕРЕВ будь-якої 
складності. Покос газону та трави. 
Тел. 0502300290 (Юрій)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, 
хлібопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт електроін-
струментів. Тел. 0953255822, 
0678862611
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ по 
району, Україні: ЗІЛ-130 до 7 т. 
самоскид; Mercedes Vario до 5т., 
самоскид; Mercedes Sprinter до 
2,5т., бортовий. Цегла б/в, щебінь, 

пісок, глина, чорнозем, плити 
ПКЖ, гранвідсів та ін. Послуги екс-
каватора. Тел. 0501881470
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263
 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ будь-
якої складності. Тел. 0988654900, 
0505609195
 КОПАЄМО, чистимо та погли-
блюємо колодязі. Копаємо кана-
лізації. Б’ємо скважина до 20м., 
труба 63мм. Тел. 0508392210
 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: якщо 
у вас є тріщини у будинку, то вам 
до нас. Копаємо, армуємо, зали-
ваємо бетон! Монтаж/демонтаж 
дахів та парканів. Тел. 0991447497
 КОПАЄМО КАНАЛІЗАЦІЙНІ 
ЯМИ, туалетні ями (обкладаємо 
цеглою), фундаментні траншеї. 
Виконуємо земельні роботи. Тел. 
0502380458, 0956120524
 УТЕПЛЕННЯ ПРИВАТНИХ 
БУДИНКІВ ТА БАГАТОПОВЕР-
ХІВОК. Комплексний ремонт 
житла. Професійно, якісно, відпо-
відально! Бригада без шкідливих 
звичок. Телефонуйте, за ціну 
домовимось. Тел. 0667103165
 БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ 
виконає роботи: каналізація та 
переливні ями, траншеї, кладка 
цегли та блоків. Дахи, пар-
кани. Бетонування та інші буді-
вельні роботи. Тел. 0960767071, 
0669958382.(9)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, 
хлібопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт електроін-
струментів. Тел. 0953255822, 
0678862611
 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-якої 
складності. Гарантія 15 років. Уте-
плення будинків, всі види вну-
трішніх робіт. Тепла підлога. Виїзд 
по району. Тел. 0661194638, 
0665947293
 ЯКІСНЕ УТЕПЛЕННЯ квартир, 
будинків. Герметизація міжкім-
натних швів. Швидко та якісно. Всі 
види робіт. Тел. 0660236669

РОБОТА

 Пропонуємо роботу ОХОРОНЦЯ
(чоловіки та жінки), вахтовий 
метод 15*15 діб. Проїзд, прожи-
вання за рахунок фірми. Заробітна 
плата від 5000 грн. за вахту. Тел. 
0668008713, 0674627014 
 В продовольчий магазин в м. 
Гадяч потрібні ПРОДАВЦІ. Тел. 
0504044106
 Запрошуємо на роботу ТРАК-
ТОРИСТІВ, МАШИНІСТА екска-
ватора, ВОДІЇВ самоскидів та 
фур, ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРУВАЛЬ-
НИКА. Довідки за телефоном або 
на КПП автопарку (м. Гадяч). Тел. 
0664043389, 0667899390 
 Жінка 60 років, з вищою педа-
гогічною освітою шукає роботу
няні для дитини, по догляду за 
людиною похилого віку. Тел. 
0952264923.
 ШУКАЮ РОБОТУ вантажника, 
двірника, прибиральниці і т.д. Тел. 
0950080976

29.09.2022

0506741605
0975139528

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

Тел. 

29

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

ДОРОГО

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

30

коней, 
биків, 
корів, 
свиней
Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ

Тел. 0507747092

СІК
ОЛІЯ
ДЕРТЬ

з вашої сировини

 СІНО в тюках. Можлива 
доставка. Ціна 45 грн./тюк. Тел. 

0995139836. (№34)
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На що скинулися українці замість 
«Байкрактарів» та як супутник 
допоможе ЗСУ
Напередодні фонд Сергія Притули за 

зібрані українцями 600 мільйонів гри-
вень купив супутник і доступ до бази 
даних супутникових знімків. Що це за 
супутник, чому він такий дорогий і чи 
відрізняється від інших?

Турецька компанія Baykar вирішила 
надати українцям ці безпілотники без-
коштовно, тому народним грошам дове-
лося шукати інше застосування. Фонд 
Притули вступив у перемовини з Мі-
ністерством оборони, щоб максималь-
но корисно витратити зібрані кошти. У 
соцмережах намагалися вгадати, що за 
них придбають. Найближчим до істи-
ни виявився варіант космічної станції 
«Зірка смерті». Гроші витратили на ку-
півлю та оренду високотехнологічних 
розвідувальних супутників. Покупка 
виявилася неочікуваною, і багато укра-
їнців не зрозуміли, яка користь ЗСУ від 
космічних апаратів та чому це так доро-
го коштує.

Яка роль супутників 
у війні з Росією
Аналітики американського сайту 

Spacenews називають російське втор-
гнення в Україну «першою комерцій-
ною космічною війною». Українська 
розвідка довго не мала на орбіті влас-
них супутників-шпигунів, тому кори-
стувалася послугами приватних кос-
мічних компаній. Супутникові фото 
поверхні Землі дають можливість від-
стежувати пересування ворожої армії 
ледь не в режимі реального часу, оці-
нити кількість військової техніки і зро-
бити висновки щодо можливих планів 
противника. У грудні 2021 року завдя-
ки знімкам компанії Maxar Technologies 
світ побачив концентрацію сотень тан-
ків та винищувачів біля українського 
кордону, тож іще до великої війни ЗСУ 
мали уявлення про місце зосередження 
основних зусиль ворога. Супутникові 
знімки також дозволяють оцінити на-
слідки «куріння» окупантів на військо-
вих об’єктах. Наприклад, фото компанії 
Planet Labs дозволили виявити знищен-
ня щонайменше восьми російських лі-
таків на аеродромі в Саках. Особливу 
роль супутники відіграють у документу-
ванні російських воєнних злочинів. Так, 
знімки Maxar Technologies стали осно-
вою для розслідування звірств росіян у 
Бучі від New York Times. Також компа-
нія показала масові поховання цивіль-
них неподалік Маріуполя. Українська 
розвідка має доступ до супутникових 
знімків та використовує їх для ухвален-
ня рішень на оперативному і тактично-
му рівнях. Супутники можуть робити 
фото навіть крізь хмари, тому похмура 
погода не здатна їм завадити.

Можливість ЗСУ отримувати такі 
розвідувальні дані дратує Кремль. Ро-
сіяни вклали мільярди доларів у влас-
ний парк супутників, але вони посту-
паються західним космічним апаратам, 
якими користується українська розвід-
ка. Розуміючи загрозу, у листопаді 2021 
року Росія випробувала протисупутни-
кову зброю, знищивши власний апарат 
на орбіті. Проте далі випробувань спра-
ва не зайшла, тому Україна досі бачить 
поле бою у високій якості.

Що придбав 
Фонд Сергія Притули
Фонд уклав контракт 

із фінською космічною 
компанією ICEYE. Укра-
їна отримає на понад рік 
безлімітний доступ до 
фотографій її 21 супут-
ника та безстроково от-
римає повне управління 
одним із них. Послугу з 
передавання супутника 
компанія ICEYE описує 
як можливість самостій-
но організувати управ-
ління апаратом, сплану-
вати місію та визначити 
ціль для збору інформа-
ції. Супутники ICEYE 
використовують техно-
логію Synthetic aperture 
radar (SAR). Такі косміч-
ні апарати замість тра-
диційної оптичної зйом-
ки запускають на Землю 
радіолокаційні хвилі, а 
потім приймають сиг-
нал, який відбивається 
від об’єктів. Це дає змо-
гу отримати картинку у 
високій якості і працю-
вати навіть у характерну 
для України хмарну по-
году. Більш того, SAR-су-
путники можуть бачити 
об’єкти навіть через деякі перешкоди. 
Наприклад, вони здатні помітити БМП 
ворога за маскувальною сіткою під час 
грози. За даними пресслужби Фон-
ду Сергія Притули, космічні апарати 
ICEYE мають високу роздільну здат-
ність – один метр. Це дозволяє не лише 
бачити переміщення ворожої техніки, а 
й визначати її тип. Знімки супутників 
охоплюють площу 15х15 км. Це біль-
ше, ніж Маріуполь. Інженерам компанії 
вдалося розрахувати швидкість апаратів 
таким чином, що за добу вони роблять 
рівно 15 обертів навколо планети. Зав-
дяки цьому супутник щодня в один час 
може пролітати над одним і тим же міс-
цем. Це дозволяє щодня з одного супут-
ника отримувати знімки визначеної ло-
кації. Справжня знахідка для вчених та 
військових розвідників.

Головне управління розвідки матиме 
доступ до фотографій з усіх супутни-
ків компанії. Їх орбіти перетинаються, 
що збільшує кількість знімків. У фон-
ді розповіли, що вся мережа супутни-
ків зможе робити близько 36 світлин 
на добу. ICEYE є провідним гравцем на 
світовому ринку супутникової розвідки. 
У 2020 році компанія уклала контрак-
тів на 50 млн дол, наростивши виручку 
в десять разів порівняно з 2019 роком. 
Вона постачає дані американським роз-
відникам та проводить дослідження ра-
зом з Міністерством оборони США. У 
релізі щодо укладення угоди з Україною 
компанія опублікувала своє фото Кер-
ченського мосту – давньої цілі для ЗСУ.

Навіщо Україні власний супутник
Коли Притула оголосив про придбан-

ня доступу до супутникової мережі 
ICEYE, російські пропагандисти вибух-
нули наративом про те, що фонд нібито 
придбав знімки, доступ до яких україн-
ська розвідка вже мала. Це маніпуля-
ція. ГУР справді отримує високоякісні 

фото від американських спецслужб та 
приватних компаній. Це відбувається 
швидко та з мінімальними бюрократич-
ними процедурами. Проте мати власні 
можливості для супутникової розвідки 
дуже важливо.

По-перше, це гарантує, що Україна 
зможе отримувати якісні розвідданні, 
навіть якщо США обмежать переда-
вання інформації або частково повер-
нуть скасовані бюрократичні проце-
дури щодо обміну даними. Політичне 
протистояння у Штатах посилюєть-
ся, опоненти часто по-різному бачать 
американську зовнішню політику, тож 
Україні треба готуватися до будь-яко-
го сценарію.

По-друге, це нівелює людський та ло-
гістичний фактори, які можуть спри-
чиняти затримки в обміні інформацією 
із спецслужбами та приватними ком-
паніями. За даними пресслужби фон-
ду, процес від замовлення до отриман-
ня фотографій міг займати 8-12 год. На 
власному супутнику це триватиме лі-
чені години.

По-третє, дані з нових супутників 
можна комбінувати з розвідданними со-
юзників та отримувати більш детальну 
картину подій на фронті.

«Зростання кількості супутників по-
кращить нашу ситуаційну обізнаність. 
Інформацію про пересування противни-
ка збирають з різних джерел і одним з 
найнадійніших є космічна розвідка. 
Наприклад, ви бачите велику кількість 
офіцерських машин, які пересуваються 
в бік будівлі. Ви робите висновок, що 
там пункт управління, який потрібно 
знищити.

Щоб отримати точні дані, вам треба 
побачити динаміку, тобто порівнювати 
кількість автомобілів в одному місці за-
раз, через годину, через дві години. Щоб 
бачити цю динаміку, потрібно постійно 
оновлювати знімки», – пояснив голова 

правління Центру оборонних 
стратегій Андрій Загороднюк. 
Один супутник не може часто 
знімати одне і те ж місце та від-
стежувати пересування техні-
ки, бо він постійно рухається 
по своїй орбіті. Тому чим біль-
ше супутників працює на укра-
їнську розвідку, тим краще. У 
майбутньому фотографії з кос-
мосу можна використовувати 
і в цивільних цілях: оцінюва-
ти стан урожаю або масштаби 
руйнувань внаслідок війни чи 
стихійного лиха.

Чи не завелика ціна за 
супутник

Точна вартість контракту з 
компанією ICEYE не розголо-
шується, тож наразі невідомо, 
скільки коштів з 600 млн грн 
було витрачено. У будь-якому 
разі SAR-знімки – дороге за-
доволення. Запуск таких су-
путників, їх обслуговування і 
навіть обробка фотографій ви-
магають передових технологій 
та компетенцій. Фонд Сергія 
Притули не купував окремі фо-
тографії. Він придбав для ГУР 
більш ніж річну підписку на 
безлімітне користування всіма 
високоякісними SAR-фотогра-
фіями з мережі, яка складаєть-

ся з 21 супутника.
Крім того, один космічний апарат 

опиниться в повному управлінні укра-
їнської розвідки. Після завершення вій-
ни він залишиться у власності України 
аж до закінчення терміну його експлуа-
тації на орбіті.

Визначити ринкову вартість тако-
го пакета послуг «на око» неможливо, 
але, схоже, контракти на десятки міль-
йонів доларів є нормальними для цієї 
галузі. Наприклад, у США існує На-
ціональне агентство з геопросторової 
розвідки, яке забезпечує американ-
ських військових та цивільних карто-
графічною інформацією. За даними 
порталу Geoawesomeness, це агентство 
співпрацює з чотирма постачальника-
ми SAR-знімків і щороку платить їм за 
контрактами 85 млн дол.

А як же «Січ-2-30»?
У січні 2022 року на космічну орбіту 

був виведений український супутник 
«Січ-2-30». Хоча він призначений для 
фотографування поверхні Землі, порів-
нювати його можливості з можливостя-
ми апаратів ICEYE не можна. «Січ» бу-
дувався на технологіях початку 2000-х 
років. Він має роздільну здатність 7,8 
метра, що робить його непридатним для 
військової розвідки. Найбільш техно-
логічні західні зразки дозволяють от-
римувати в 15 разів чіткіші зображен-
ня. Українська космічна програма не 
розглядалася як важлива частина на-
ціональної безпеки, тому вітчизняні 
розробки не здатні конкурувати з пе-
редовими західними зразками. Та роль, 
яку відіграють комерційні розвідувальні 
супутники та мобільні термінали супут-
никового інтернету Starlink у війні про-
ти Росії, має стимулювати українську 
владу приділяти більше уваги освоєн-
ню космосу.

«Економічна Правда»
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Cумуємо, пам’ятаємо

У День пам’яті полеглих Захисників України 
на Стіну пам’яті, що на Михайлівській площі 
додадуть нові фото Героїв. Через те, що 
кількість полеглих кратно збільшилася, 
а персональні дані по загальних втратах 
Збройних Сил України поки оприлюднюють 
з обережністю, волонтери ухвалили рішення 
зробити наступну секцію на честь загиблих 
з надписом й датою «24.02.2022». Щоб ті, хто 
втратив своїх побратимів та рідних, могли під 
цю секцію покласти квіти.

Поки що розміщено до 100 фотографій й створено 
колаж, на якому за допомогою фото героїв зображе-
но наче це насіння соняха розносить вітер. Щоб люди 
бачили, що Стіна продовжується, адже триває війна, 
проте ніхто не буде забутий.

Щороку 29 серпня в Україні відзначається День 
пам’яті захисників України, які загинули в бороть-
бі за незалежність, суверенітет і територіальну ціліс-
ність України. Цей день встановлено Указом Прези-
дента від 23 серпня 2019 року  для увічнення героїзму 
військовослужбовців і добровольців, котрі віддали 

життя за батьківщину, як нагадування про одну із най-
кривавіших подій війни на сході України – Іловай-
ську трагедію. 

Під час виходу сил АТО з оточення під Іловайськом 
російське керівництво порушило домовленості і воро-
жі збройні сили впритул розстріляли з важкого озбро-
єння колони українських військових. Таке віроломне 
вбивство кваліфікується міжнародним гуманітарним 
правом як воєнний злочин. Тоді полягло 366 україн-
ських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безві-
сти, 300 опинилися в полоні. Смертельний для наших 
захисників «зелений коридор» пролягав через поля із 
соняшниками. Тож символом Дня пам’яті захисників 
України стала квітка соняха. 

Згадаємо і бої за Донецький аеропорт, які стали 
зразком незламності українських воїнів. Вони трива-
ли 242 дні – від 26 травня 2014 року по 22 січня 2015-
го – і закінчилися після повної руйнації старого та но-
вого терміналів. 

Бої за Дебальцівський плацдарм – одна з найбіль-
ших військових операцій на Донбасі. Бої  тривали з 
25 січня до 18 лютого 2015 року.

Нажаль, на цьому втрати не закінчились. Ворог про-
довжує вбивати наших захисників. Облога Маріупо-
ля, Азовсталь, ракетні удари по Яворівському поліго-
ну та навчальному центрі «Десна», теракт у Оленівці, 
бої за Харківщину, Херсонщину, Сєверодонецьк, Ли-
сичанськ, Піски, Бахмут та всі інші події кривавої вій-
ни навічно увійдуть в історію вільної та незалежної 
України. 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій 
Залужний 22 серпня озвучив втрати української армії 
– майже 9 тисяч героїв. Схиляємо голови перед світ-
лою пам’яттю загиблих захисників країни. Ми завжди 
пам’ятатимемо відвагу та подвиг наших Героїв!

Вічна памʼять військовослужбовцям, у яких війна 
забрала найдорожче і найцінніше на світі – життя. Ця 
жертва не стане марною – над Україною обов’язково 
буде мирне небо. Їх незламний дух закарбується у ві-
ках та стане фундаментом вільного та незалежного сві-
ту, за який вони боролись, але так і не побачать. 

Щирі співчуття родинам, котрі втратили своїх 
рідних і близьких у цій жахливій війні.
Вічна слава Героям України!

НАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ПОЛЕГЛИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
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інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 3-5
контактний номер телефону: (044)50-61-003 
(місцезнаходження юридичної особи або місце про-

вадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), кон-

тактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.
2.1. Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у технічному пере-

оснащенні установки попередньої підготовки газу 
(УППГ) «Харківці» шляхом влаштування компре-
сорної установки для пониження гирлового тиску 
свердловин.

Видобування природного газу на Харківцівсько-
му родовищі здійснюється структурним підрозділом 
НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на під-
ставі спеціального дозволу на користування надрами 
№ 1643 від 12.11.1998 (строк дії дозволу продовжено 
на 20 років згідно наказу Державної служби геології 
та надр України від 27.12.2018 р. № 525) та висновку з 
оцінки впливу на довкілля № 7-03/12-20192272947/1 
від 05.07.2019.

Родовище облаштоване і має комплекс комунікацій 
для збору, підготовки і внутрішньопромислового тран-
спортування нафти, газу і конденсату.

2.2. Технічна альтернатива 1.
Встановлення та обв’язка компресорної установки 

типу UNIT 600H/2S з двостадійним компресорним 
блоком Ariel JGJ/2 та привідним газовим двигуном 
Caterpillar G3412TA потужністю 600 к.с. (447 кВт) 
призначеним для зниження гирлових тисків сверд-
ловин та підтримання рівня видобутку по Харківців-
ському родовищу. 

Вузол обліку продукції реалізується за методом 
змінного перепаду тиску зі стандартним звужуваль-
ним пристроєм, на базі комплексу вимірювального 
Флоутек-ТМ. 

2.3. Технічна альтернатива 2.
Встановлення та обв’язка компресорної установки 

типу UNIT 600H/2S з двостадійним компресорним 
блоком Ariel JGJ/2 та високовольтним електричним 
двигуном ПК «СИСТЕМАКС» А4-500Y-8У3 потуж-
ністю 500 кВт призначеним для зниження гирлових 
тисків свердловин та підтримання рівня видобутку по 
Харківцівському родовищу. 

Застосування електричного двигуна вимагає про-
ведення реконструкції існуючої мережі електро-
постачання об’єкта (заміна існуючої трансформа-
торної підстанції та проведення додаткових ліній 
електропередач).

Технічна альтернатива 2 передбачає встановлення 
електричного двигуна, тому викиди забруднюючих ре-
човин під час спалювання органічного палива відсутні. 
Однак, якщо розглядати повністю життєвий цикл ро-
боти електричного двигуна, необхідно врахувати ви-
киди, скиди і відходи, що утворюються при виробни-
цтві і транспортуванні електричної енергії. 

Крім того, розширення існуючої мережі електропо-
стачання об’єкта планованої діяльності, супроводжу-
ватиметься збільшенням обсягу відходів.

Беручи до уваги необхідність проектування, будів-
ництва та подальшого обслуговування додаткових 
комунікаційних споруд, а також фінансову складову, 
приймаємо недоцільність технічної альтернативи 2. 

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.
3.1. Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтернатива 1.
УППГ «Харківці» НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ 

«Укрнафта» Харківцівського родовища розташована 
біля с. Харківці, Гадяцької міської ТГ, Миргородсько-

го району, Полтавської області.
Територія проммайданчика з усіх сторін оточена 

сільськогосподарськими угіддями. 
Найближча житлова забудова знаходиться в північ-

но-західному напрямку на відстані близько 1,1 км – с. 
Бутовичеське, Гадяцької міської ТГ, Миргородського 
р-ну, Полтавської обл., в південному напрямку на від-
стані близько 1,3 км – с. Харківці, Гадяцької міської 
ТГ, Миргородського р-ну, Полтавської обл. 

3.2. Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтернатива 2.
Оскільки, планована діяльність полягає у технічно-

му переоснащенні уже існуючого об’єкту, то розгляд 
територіальної альтернативи 2 є недоцільним.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльно-

сті полягає у покращенні якості надання послуг у га-
лузі забезпечення населення та об’єктів промисловос-
ті енергоресурсами. 

Іншим напрямком соціально-економічного впли-
ву планованої діяльності є регулярні надходження 
до місцевого бюджету (в т.ч. плата за користування 
надрами) та поліпшення загальної соціально-еконо-
мічної ситуації в районі.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
щодо технічної альтернативи 1
До основного проектного обладнання відноситься 

компресорна установка типу ARIEL з двостадійним 
компресорним блоком Ariel JGJ/2 та привідним га-
зовим двигуном Caterpillar G3412TA потужністю 600 
к.с. (447 кВт).

Витрата газу компресорної установки становить 
Qmin=5,5 тис.м3/год., Qmax=8,5 тис.м3/год, тиск на вхо-
ді - Рвх=0,2 Мпа, тиск на виході - Рвих=2,5 Мпа.

Габарити компресорної установки становлять: ши-
рина – 2,62 м, довжина – 1,04 м, вага з циліндрами – 
1905 кг.

Розміри технологічного майданчика під компре-
сорну установку становлять: ширина – 2 м, довжи-
на – 3 м.

Максимальна витрата газу газовим двигуном стано-
вить 113,6 нм3/год.

щодо технічної альтернативи 2
До основного проектного обладнання відноситься 

компресорна установка типу ARIEL з двостадійним 
компресорним блоком Ariel JGJ/2 та високовольтним 
електричним двигуном ПК «СИСТЕМАКС» А4-
500Y-8У3 потужністю 500 кВт.

Витрата газу компресорної установки становить 
Qmin=5,5 тис.м3/год., Qmax=8,5 тис.м3/год, тиск на вхо-
ді - Рвх=0,2 Мпа, тиск на виході - Рвих=2,5 Мпа.

Габарити компресорної установки становлять: ши-
рина – 2,62 м, довжина – 1,04 м, вага з циліндрами – 
1905 кг.

Розміри технологічного майданчика під компре-
сорну установку становлять: ширина – 2 м, довжи-
на – 3 м.

Напруга електричного двигуна становить 10 000 В.
6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження під час технічного пе-

реоснащення УППГ «Харківці» шляхом влаштуван-
ня компресорної установки типу ARIEL з двостадій-
ним компресорним блоком Ariel JGJ/2 та привідним 
газовим двигуном Caterpillar G3412TA потужністю 
600 к.с. (447 кВт) наступні:

1) використання сертифікованого в Україні 
обладнання;

2) використання обладнання з відповідними еколо-
гічними характеристиками;

3) здійснення викидів забруднюючих речовин у ат-

мосферне повітря стаціонарними джерелами за наяв-
ності дозволу на викиди;

4) забезпечення на межі санітарно-захисної зони 
концентрацій та рівнів шкідливих факторів не біль-
ше гігієнічного нормативу;

5) забезпечення умов для роздільного збирання від-
ходів, передача небезпечних відходів на утилізацію, а 
ресурсоцінних на переробку згідно попередньо укла-
дених договорів;

6) раціональне використання водних ресурсів, вико-
ристання води питної якості тільки для забезпечення 
господарсько-побутових потреб;

7) недопущення забруднення ґрунтів, поверхневих 
та підземних вод;

8) вжиття заходів щодо раціонального використан-
ня та охорони природних ресурсів;

9) дотримання вимог пожежної та техногенної 
безпеки.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження щодо технічної аль-

тернативи 2 є аналогічними технічній альтернативі 1 
та доповнюються обмеженням щодо реконструкції іс-
нуючої мережі електропостачання об’єкта, зокрема:

1) проектування об’єктів електропостачання вико-
нуються з урахуванням перспективи розвитку про-
мислового підприємства;

2) встановлення та дотримання охоронної зони за 
периметром трансформаторних підстанцій, розподіль-
них пунктів та пристроїв на відстані 3 м від огорожі 
або споруди;

3) елементи мережі електропостачання мають бути 
стійкими до впливу навколишнього середовища або 
захищеними від цього впливу.

щодо територіальної альтернативи 1
Обмеження діяльності під час технічного переосна-

щення УППГ «Харківці» шляхом влаштування ком-
пресорної установки типу ARIEL з двостадійним ком-
пресорним блоком Ariel JGJ/2 та привідним газовим 
двигуном Caterpillar G3412TA потужністю 600 к.с. 
(447 кВт) наступні:

здійснення планової діяльності в межах 
землекористування;

дотримання розміру санітарно-захисної зони відпо-
відно до вимог ДСП 173-96 Державні санітарні прави-
ла планування та забудови населених пунктів;

3) використання земельної ділянки відповідно до ці-
льового призначення.

щодо територіальної альтернативи 2
Оскільки, планована діяльність полягає у технічно-

му переоснащенні уже існуючого об’єкту, то розгляд 
територіальної альтернативи 2 є недоцільним

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка 
і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території під час технічного переоснащення УППГ 
«Харківці» шляхом влаштування компресорної уста-
новки типу ARIEL з двостадійним компресорним 
блоком Ariel JGJ/2 та привідним газовим двигуном 
Caterpillar G3412TA потужністю 600 к.с. (447 кВт) 
включає:

- проведення топографо-геодезичних вишукувань на 
місці влаштування компресорної установки;

- проведення інженерно-геологічних вишукувань на 
місці влаштування компресорної установки;

- розробка та виконання комплексу технологічних, 
технічних, організаційних рішень для забезпечення 
надійної безаварійної роботи; 

- проведення контрольно-аналітичних досліджень 
стану атмосферного повітря, водного, ґрунтового се-
редовища та облік відходів з передачею їх спеціалізо-
ваним підприємствам; 

- періодичне навчання та атестація персоналу з пра-
вил експлуатації обладнання, техніки безпеки та охо-
рони навколишнього середовища;

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
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- використання сертифікованих в Україні сирови-
ни та матеріалів.

щодо технічної альтернативи 2
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії аналогічна технічній альтернативі 1.
щодо територіальних альтернатив 1,2
Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територі-

альних альтернатив. Об’єкт існуючий.
8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1 
Під час виконання підготовчих і будівельних робіт 

планованої діяльності, вплив на навколишнє середо-
вище буде наступним:

на стадії будівництва:
- на клімат та мікроклімат – не передбачається;
- на атмосферне повітря - викиди забруднюючих 

речовин під час виконання будівельних робіт та при 
монтажі обладнання (зварювання і різка металу, фар-
бування і обробка металоконструкцій, двигуни вну-
трішнього згорання спецтехніки);

- шум, вібрація – передбачається незначний тимча-
совий шумовий та вібраційний вплив під час виконан-
ня будівельних робіт, що створюється спеціальною 
технікою та будівельним обладнанням;

- на поверхневі та підземні води – не передбачається; 
- на геологічне середовище – не передбачається;
-на флору, фауну, заповідні об’єкти – не 

передбачається;
- відходи – утворення промислових та побутових 

відходів, поводження з усіма видами відходів перед-
бачається відповідно до їх класу небезпеки та сані-
тарних норм;

- на соціальне середовище – забезпечення населення 
робочими місцями, відрахування до бюджету; 

- на техногенне середовище – не передбачається.
на стадії експлуатації об’єкта: 
- на клімат та мікроклімат – не передбачається;
- на атмосферне повітря - викиди забруднюючих ре-

човин під час роботи компресорної установки та газо-
вого двигуна;

- шум, вібрація – передбачається шумовий та вібра-
ційний вплив під час роботи компресорної установки;

- на геологічне середовище – не передбачається;
- на поверхневі та підземні води – не передбачається; 
-на флору, фауну, заповідні об’єкти – не 

передбачається;
- відходи – утворення промислових та побутових 

відходів, поводження з усіма видами відходів перед-
бачається відповідно до їх класу небезпеки та сані-
тарних норм;

- на соціальне середовище – відрахування до 
бюджету; 

- на техногенне середовище – не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2: 
Під час виконання підготовчих і будівельних робіт 

планованої діяльності, вплив на навколишнє середо-
вище буде наступним:

на стадії будівництва:
- на клімат та мікроклімат – не передбачається;
- на атмосферне повітря - викиди забруднюючих 

речовин під час виконання будівельних робіт та при 
монтажі обладнання (зварювання і різка металу, фар-
бування і обробка металоконструкцій, двигуни вну-
трішнього згорання спецтехніки);

- шум, вібрація – передбачається незначний тимча-
совий шумовий та вібраційний вплив під час виконан-
ня будівельних робіт, що створюється спеціальною 
технікою та будівельним обладнанням;

- на поверхневі та підземні води – не передбачається; 
- на геологічне середовище – не передбачається;
- на флору, фауну, заповідні об’єкти – не 

передбачається;
- відходи – утворення промислових та побутових 

відходів, поводження з усіма видами відходів перед-
бачається відповідно до їх класу небезпеки та сані-
тарних норм;

- на соціальне середовище – забезпечення населення 
робочими місцями, відрахування до бюджету; 

- на техногенне середовище – не передбачається.
на стадії експлуатації об’єкта: 
- на клімат та мікроклімат – не передбачається;
- на атмосферне повітря - викиди забруднюючих ре-

човин під час роботи компресорної установки;
- шум, вібрація – передбачається шумовий та вібра-

ційний вплив під час роботи компресорної установки, 
також передбачається електромагнітне випроміню-
вання внаслідок роботи високовольтного електрич-
ного двигуна;

- на поверхневі та підземні води – не передбачається; 
- на геологічне середовище – не передбачається;
- на флору, фауну, заповідні об’єкти – не 

передбачається;
- відходи – утворення промислових та побутових 

відходів, поводження з усіма видами відходів перед-
бачається відповідно до їх класу небезпеки та сані-
тарних норм;

- на соціальне середовище – відрахування до 
бюджету; 

- на техногенне середовище – не передбачається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на до-

вкілля обмежені санітарно-захисною зоною УППГ 
«Харківці» НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрна-
фта». Відповідно до Санітарної класифікації підпри-
ємств, виробництв та споруд (Додаток 4 до Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів ДСП-173-96) проммайданчик відноситься до 
3 класу небезпеки (розділ «Підприємства по видобу-
ванню руд та нерудних копалин», клас III, санітар-
но-захисна зона 300 м). 

щодо територіальної альтернативи 2: 
Сфера, джерела та види можливого впливу на до-

вкілля щодо територіальної альтернативи 2 не розгля-
далися через її відсутність. Об’єкт існуючий.

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 частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до другої категорії 

видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля відповідно до п. 3 та п. 14 ч. 3 ст. 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ви-
добувну промисловість: видобування корисних копа-
лин, крім корисних копалин місцевого значення, які 
видобуваються землевласниками чи землекористу-
вачами в межах наданих їм земельних ділянок з від-
повідним цільовим використанням; розширення та 
зміни, включаючи перегляд або оновлення умов про-
вадження планованої діяльності, встановлених (за-
тверджених) рішенням про провадження планованої 
діяльності або подовження строків її провадження, 
реконструкцію, технічне переоснащення, капіталь-
ний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єк-
тів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, 
які не справляють значного впливу на довкілля від-
повідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міні-
стрів України).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля відповідно до ч. 5 ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля:
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, відповідає вимогам ст. 6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

Зокрема, будуть проведені дослідження впливу на 
повітряне, водне, ґрунтове, соціальне і техногенне се-
редовище, рослинний і тваринний світ, клімат, пе-
редбачається виконання розрахунків обсягів викидів, 
розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в ат-
мосферному середовищі, аналіз отриманих концен-
трацій забруднюючих речовин на межі санітарно-за-
хисної зони і на межі житлової забудови, розрахунок 
обсягів утворення відходів, розрахунок канцерогенних 
та неканцерогенних ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність 

може мати значний вплив на довкілля і, отже, підля-
гає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає: 

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

- проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; 

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформа-
ції, отриманої від громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 

результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цьо-
го пункту; 

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень 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 впли-
ву на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робо-
чих днів громадськості надається можливість надава-
ти будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення. 

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 уповнова-
женого органу, громадськість має право надати упов-
новаженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планова-
ної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-
єстрації 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 го-
сподарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зо-
бов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включаєть-
ся до звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

дження даної планованої діяльності буде висновок з 
оцінки впливу на довкілля, в якому визначена допу-
стимість провадження планованої діяльності, що по-
лягає у технічному переоснащенні УППГ «Харківці» 
шляхом влаштування компресорної установки для по-
ниження гирлового тиску свердловин.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 
11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом екології та природних 
ресурсів Полтавської ОВА 

(орган, до повноважень якого належить прийняття 
такого рішення)

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Пол-

тавської ОВА, поштова адреса: 36000, м. Полтава, вул. 
Зигіна, 1, електронна адреса: eko@adm-pl.gov.ua, но-
мер телефону: (0532)56-95-08, контактна особа: т.в.о. 
директора Департаменту екології та природних ре-
сурсів Полтавської ОВА Монастирський Олександр 
Миколайович.

(найменування уповноваженого органу, поштова 
адреса, електронна адреса, номер телефону та контак-
тна особа)



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Саме час навести лад в своїх думках i пере-
стати бажати чудового виконання неможли-
вого i почати вимагати вiд себе того, що ви 
цiлком в змозi досягти самостiйно. Вам за-

хочеться змiн, звiльнення вiд всього, що вас сковує, 
тiльки спробуйте вчасно зупинитися, не варто пiдхо-
дити близько до прiрви i спалювати мости, якi вам ще 
стануть в нагодi.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
Цього тижня ситуацiя на роботi складати-
меться вдало. Ви одержите шанс бути поба-
ченими i почутими. Тiльки не забувайте, що 

ви знаходитеся на очах, тому потрiбно показувати свої 
таланти, а не примхи. Вам необхiдно зiбратися з си-
лами i ухвалити важливе рiшення, яке вплине на вашу 
подальшу долю. У особистому життi можливе розчару-
вання i розрив.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06).
Повсякденнi справи ладнатимуться, творчi 
починання увiнчаються успiхом. З`явитися 
можливiсть одержати солiдний прибуток, вас 
порадує спiлкування в цiкавiй компанiї. Також 

цей тиждень сприятливий для побачень, любовi, нiж-
них визнань. Ви ще раз переконаєтеся, що потрiбнi i 
бажанi. Є можливiсть зробити ривок i досягти того, що 
ви давно хотiли.

РАК (22.06 - 23.07).
Цього тижня однаково важливi i ваш соцiаль-
ний статус, i хорошi вiдносини з родичами. 
Зростає ваша сила переконання, що допо-
магає встановлювати новi кориснi зв`язки. 

У вiвторок дiйте, виходячи з власних iнтересiв, їх зро-
зумiють i врахують. У суботу ви можете ухвалити важ-
ливе рiшення, яке позитивно вплине на моральну i ма-
терiальну атмосферу в сiм`ї.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
В цiлому тиждень може виявитися досить 
морочливим i метушливим. В першу чергу за-
ймайтеся обов`язковими справами, iншi поки 
вiдкладiть. Не критикуйте i не обговорюйте дiї 

керiвництва, якщо не хочете проблем на роботi. У чет-
вер не iгноруйте дружнiх порад. 

ДIВА (24.08 - 23.09).
Вам зараз, схоже, не дуже щастить. I багато 
ваших бiд - вiд утомленостi, що накопичи-
лася. Вiрогiднi конфлiкти i затяжнi з`ясуван-
ня вiдносин на роботi. Може гостро вста-
ти питання про зарплату i про професiйне 

зростання. Має сенс щось змiнити, можливо, коло 
знайомств або iмiдж. I якщо ви ще не були у вiдпустцi, 
спробуйте, нарештi, її узяти.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
Цього тижня вас може чекати творчий пiдйом 
i несподiвано вдале рiшення важливих задач, 
що вимагають узгодження з вищими iнстан-
цiями. У понедiлок i вiвторок не варто пори-

нати у мрiях, на це не буде часу. Важливо не упустити 
iнiцiативу i зробити крок вперед кар`єрними сходами. 
У суботу порадуйте себе спiлкуванням з друзями, а в 
недiлю спробуйте насолодитися тишею i затишком.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11).
Вдалий час для вас. На початку тижня вас 
чекає великий прибуток, хорошi новини i 
приємна зустрiч. Вам запропонують робо-
ту вашої мрiї. I вам залишиться тiльки по-
годити деталi i поставити свої умови. Вашу 

думку враховуватимуть, ваш авторитет i доходи рiзко 
зростуть.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12).
Намагайтеся розпланувати весь тиждень, 
можливо, незайве буде навiть скласти собi 
чiткий графiк i список справ. Вiвторок - вда-
лий день для реалiзацiї смiливих задумiв. 

В середу не варто йти на ризик, скiльки б ви нi були 
упевненi у виграшi. Не виключено, що створиться ситу-
ацiя, коли найвищу цiннiсть набуде ваше самовладан-
ня. Отже будьте готовi узяти себе в руки в потрiбний 
момент.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01).
Цього тижня вам вдасться знайти чимало 
оригiнальних i несподiваних способiв виходу 
з непростих ситуацiй. Не варто вiдступати пе-

ред труднощами, навпаки, їх подолання принесе вам 
задоволення. Дух заперечення i непоступливостi може 
оволодiти вами. Постарайтеся все ж таки не влаштову-
вати суперечки i конфлiкти. 

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02).
Цього тижня добре б повчитися самодис-
циплiнi. Вам успiшно вдаватиметься багато 
чого в роботi, але не в особистому життi. Там 
на вас можуть не зважати, вам можуть збре-
хати i зрадити. Не будьте дуже наївнi i подат-

ливi. У п`ятницю проведiть час з друзями. Недiля - най-
бiльш вдалий день для незнайомої дiяльностi.

РИБИ (20.02 - 20.03).
На початку тижня вас особливо часто вiдвi-
дуватимуть новi iдеї, проте прагнiть не мiня-
ти роботу i не кидати сiм`ю, не забувайте, 
що вiд добра добра не шукають. Звернiться 

за порадою, самому буде важко зробити правильний 
вибiр. У серединi тижня ваша неуважнiсть може послу-
жити вам погану службу, будьте гранично уважнi, пра-
цюючи з документами. У вихiднi дрiбнi домашнi справи 
займуть велику частину вашого часу.

вул. Гетьманська, 62 б. Email granitaleks@gmail.com
Тел.: 0951750493, 0989224216

Гранітні вироби
Пам’ятники в наявності 

та на замовлення 
(гранітні та з бетону, модулі)

Магазин пам’ятників

УСТАНОВКА ТА РЕСТАВРАЦІЯ
Гарантія та розстрочка

вул. Гетьманська, 62 б. Email granitaleks@gmail.com
Тел.:

(гранітні та з бетону, модулі)

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

Астрологічний гороскоп
29 серпня - 4 вересня 2022 року


