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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНТОН КОРИНЕВИЧ:
«Позиція щодо 

непостачання води 
Північнокримським 

каналом до Криму 
правильна. Україна 
має застосовувати 

наявні механізми  
для тиску  

на державу-
окупанта».

Депутати вчаться 
бути політиками

АЗИ ДЕРЖАВНОСТІ. Близько 260 представників партії «Слу-
га народу», обраних до Верховної Ради, зібрались на навчання 
у курортному Трускавці. Упродовж семи днів викладачі Київської 
школи економіки і знані вітчизняні економісти навчатимуть їх дер-
жавного управління, безпеки, оборони, макроекономіки, інфра-
структури, оподаткування. Новоспечених політиків вчитимуть, як 
працює Верховна Рада і які обов’язки мають народні депутати, 
повідомляє Радіо Свобода. 

Учнів поділили на групи, які відповідають комітетам Верховної 
Ради, кожен обирає той напрям, за яким хотів би працювати в 
парламенті. Новообрані депутати мають практичні заняття, під 
час яких повинні підготувати законопроект та інші стратегічні до-
кументи. До слова, навчання народних новобраних депутатів — 
не нове в українській політиці. 

Заняття тривають із 8.30 до 21 години із трьома перервами по 
20 хвилин. «Слуги народу» мешкають у трьох готелях, зокрема в 
найдорожчому «Ріксос Прикарпаття», де й відбуваються заняття. 

15,551 млрд м3

становлять запаси природного газу 
в підземних сховищах. Це на 22,2% 

більше, ніж було рік тому
ТЕНДЕНЦІЇ. Садівнича галузь вийшла на той рівень, коли 
подальший її розвиток залежить від наявності робочих рук

Нові ринки збуту 
повернуть заробітчан 

Представник Президента в АРК про непохитність точки 
зору  Української держави

6 8
ДОКУМЕНТИ

Тваринники вважають, 
що новий законопроєкт 
«Про управління 
відходами» не враховує 
їхніх потреб

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
запровадження пілотного проекту щодо 
маркування контрольними (ідентифікаційними) 
знаками та проведення моніторингу обігу 
лікарських засобів»
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Реконструйована школа в Авдіївці стане опорною
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Уряд 
Литви підтвердив наміри щодо допо-
моги в реконструкції опорної школи 
у прифронтовій Авдіївці на Донеччи-
ні. Під час нещодавньої зустрічі з ке-
рівниками Донецької обласної вій-
ськово-цивільної держадміністрації 
наші партнери з цієї балтійської краї-
ни повідомили, що беруться закупити 

і змонтувати навчальне обладнання 
для класів і кабінетів, обладнання для 
їдальні, а також інвентар для сучасно-
го спортивного майданчика. Загалом 
литовці профінансують частину ре-
монтних робіт з відновлення навчаль-
ного закладу на суму мільйон євро. 

У лютому 2017 року загальноос-
вітня школа №2, де тоді розташува-
ли ще й пункт приймання гуманітар-
ної допомоги для потерпілих внаслі-
док гібридної війни, потрапила під по-

тужний обстріл із позицій проросій-
ських незаконних збройних форму-
вань. На жаль, тоді загинула одна з 
місцевих мирних жительок, а примі-
щення навчального закладу зазнало 
значних руйнувань. Нині реконструю-
ють школу, яка стане опорною, фахів-
ці державного підприємства «Спеціа-
лізоване будівельне управління Служ-
би безпеки України», а загальна вар-
тість проєкту перевищує 63 мільйони 
гривень. Ф
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європейський суд з прав людини та україна

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі 
№640/11871/19 за позовом ТОВ «ЛЕО» про визнання проти-
правними та не чинними з моменту прийняття окремих по-
ложень пунктів 5, 8, 9, 10 Порядку розподілу коштів з поточ-
них рахунків із спеціальним режимом використання поста-
чальників універсальних послуг, постачальника «останньої 
надії» та операторів систем розподілу, затвердженого поста-
новою НКРЕКП від 13.06.2013 № 700 (в редакції постанови 
НКРЕКП від 18.01.2019 № 26), підготовче засідання у якій 
призначено на 06.08.2019 р. об 11:30 в приміщенні Окружно-
го адміністративного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Велика Васильківська, 81-А, зал судового засідання № 214.

 Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новоа-
зовськ, вул. Леніна, 12, фактично проживає: Донецька область, 
м. Новоазовськ, вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 15.08.2019 року о 10-00 год. та 18.09.2019 
року о 09-00 год. до Якимівського районного суду Запорізької 
області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25,  
тел.(06131)6-13-20) для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ 
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ — ВІДБІР КОМПАНІЙ)

УКРАЇНА
Міністерство охорони здоров’я України
Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 
Позика № 8475-UA 

Назва договору: Юридична підтримка розробки та супроводу нормативно-правових актів, 
які потрібні для реалізації медичних гарантій у 2020 році

Номер договору: (відповідно до плану закупівель): CQ-2.9 
Уряд України отримав від Світового банку позику на фінансування проекту «Поліпшення 

охорони здоров’я на службі у людей» і має намір витратити частину цієї позики для оплати 
консультаційних послуг. 

Консультаційні послуги (далі — Послуги) включають, але не обмежуються, наступним: 
Консультант має надати консультаційну юридичну підтримку під час розробки та супрово-

ду НПА під модель програми медичних гарантій (ПМГ) у 2020 році:
1. Впровадженням ПМГ на 2020 рік та її бюджетне фінансування;
2. Впровадження нових механізмів фінансування та контрактування НСЗУ суб’єктів госпо-

дарювання у сфері охорони здоров’я за видами медичної допомоги в ПМГ;
3. Правові відносини взаємодії розпорядника коштів, надавача послуг та пацієнта при по-

дальшому розвитку системи електронного здоров’я.
Орієнтовний термін надання Послуг — 3 місяці з дати підписання договору. 
Детальний перелік послуг наведено в Технічному завданні, що опубліковано за посилан-

ням: http://moz.gov.ua/article/announcements/ogoloshennja-20190725-2?preview=1 
Міністерство охорони здоров’я України цим запрошує правомочні консультаційні компа-

нії (далі — Консультанти) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених По-
слуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають 
необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг. 

Критерії включення Консультантів до «короткого списку» наступні:
• Юридична особа, зареєстрована в Україні;
• Мінімум 5 років професійної діяльності;
•  Досвід надання юридичних консультацій уряду України  у сфері розроблення та (або) 

впровадження політик в галузі охорони здоров’я;
•  Досвід розробки та супроводження прийняття проектів нормативно-правових актів  в га-

лузі охорони здоров’я.
Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 «Керівництва з відбору 

та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальника-
ми Світового банку», затвердженого в січні 2011 року (переглянутого у липні 2014 р.) («Ке-
рівництво із закупівлі послуг консультантів»), в якому визначається політика Світового Бан-
ку щодо конфлікту інтересів. 

Консультанти можуть об’єднуватися з іншими компаніями у формі об’єднання компаній 
або на умовах субпідряду з метою підвищення їх кваліфікації. 

Відбір консультантів здійснюватиметься відповідно до процедури відбору на основі квалі-
фікації консультанта (CQS) відповідно до Керівництва із закупівлі послуг консультантів.

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче у робочий час 
з 10:00 до 17:00 місцевого часу. 

Висловлення зацікавленості у письмовому вигляді просимо направляти на адресу, зазна-
чену нижче (поштою, або електронною поштою, або особисто) до 17:00 за місцевим ча-
сом 14 серпня 2019 р. У разі надсилання висловлення зацікавленості електронною поштою 
обов’язково зазначте у темі листа назву та номер договору «CQ-2.9 Юридична підтримка 
розробки та супроводу нормативно-правових актів, які потрібні для реалізації медичних га-
рантій у 2020 році».

Міністерство охорони здоров’я України
вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна, 
Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП)
Ел. пошта: moz.wb.procurement@gmail.com, з копією на moz2000677@gmail.com 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИИ РОЗГЛЯД СПРАВИ
В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області 

перебуває кримінальне провадження № 12015230000000454 за обви-
нуваченням Анісіна Івана Миколайовича, 23.02.1991 р.н., Горбунова 
Олександра Миколайовича, 27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст. 187 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє потерпі-
лу Фоміну Марину Миколаївну, 26.02.1978 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Пархоменко, 24,  
кв. 65, потерпілу Масловську Марину Вікторівну, 19.03.1980 року наро-
дження, останнє місце проживання: Херсонська область, Каховський 
район, с. Коробки, вул. 40 років Перемоги, 6, кв. 2, відповідно до ч. 1  
ст. 325 КПК України, що судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 14.08.2019 року о 15 год. 45 
хв. в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала судового засідан-
ня 908.

Суддя Г. С. Смирнов

В провадженні Галицького районного суду  
м. Львова перебуває справа за позовом Кузьми Ольги 
Дем’янівни до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Вердана», третя особа Хомин Степан Васильович, про стяг-
нення додаткових витрат на лікування.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердана» ви-
кликається як відповідач в судове засідання.

Повідомляємо про те, що судове засідання по справі при-
значено на 09.08.2019 року о 10 годині 00 хвилин у при-
міщенні Галицького районного суду: м. Львова за адре-
сою м. Львів, вул. Чоловського 2, каб. 10. Явка учасників 
обов’язкова.

У випадку неявки учасників в судове засідання, справу бу-
де розглянуто за їх відсутності на підставі наявних в матері-
алах справи доказів.

Суддя І. Р. Волоско

Прокуратурою Автономної Республі-
ки Крим здійснюється процесуальне ке-
рівництво у кримінальному провадженні 
№ 12017010000000054 за фактом створення 
та діяльності непередбачених законом зброй-
них формувань за ч. 2 ст. 260 КК України.

Повідомляємо, що в рамках кримінального 
провадження за участь у діяльності на тимча-
сово окупованій території Автономної Респу-
бліки Крим незаконного збройного формуван-
ня «самооборона Криму» повідомлено про під-
озру  у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 260 КК України наступним особам:

— Франчетті Олександру Сталінславовичу, 
02.03.1973 р.н.;

— Резунік Ірині Петрівні, 04.06.1980 р.н.;
— Деяну Берічу (російською: Деяну Беричу), 

25.09.1974 р.н.
Вказаним особам необхідно з’явитись 

05.08.2019 р. о 10:00 до прокурора у кримі-
нальному провадженні Рогова В. В. або слід-
чого слідчого відділу ГУНП в АР Крим та  
м. Севастополі Шевчука Д. В. за адресою 
м. Херсон, пр. Адмірала Сенявіна, 128 для про-
ведення слідчих  та процесуальних дій.

Приватний нотаріус Криничанського РНО 

Дніпропетровської обл. Овчаренко Леся Леонідівна сповіщає 

про відкриття спадкової справи після померлого 03.10.2018 року 

Баштаненка Миколи Івановича. Спадкоємцям прохання звертатися 

за адресою: 52300, Дніпропетровська обл., 

Криничанський р-н, смт Кринички, вул. Грушевського Михайла, 3,   

тел. 0504528303.

ПАТ «Комерційний банк «Український Фінансовий Світ» (код  
ЄДРПОУ 26444836) повідомляє про втрату правовстановлюючих доку-
ментів на нежитлове приміщення загальною площею 2411,5 кв.м в бу-
дівлі банку літ. А-3, що розташоване за адресою: м. Донецьк, пр. Миру, 
5-Б, реєстраційний номер запису про право власності 23646569, та будів-
лю загальною площею 5417,9 кв.м, що розташована за адресою: м. До-
нецьк, просп. Дзержинського, 24, реєстраційний номер запису про пра-
во власності 2187358.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народження, 
викликається о 9.00 годині 09 серпня 2019 року до Куп’янського міськрайон-
ного суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, 
вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засідання у про-
вадженні № 1-кп/628/183/19, справа № 628/165/17. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя А. О. Шиховцова 

ДП «Пропан» повідомляє 
населення Київської області, що орієнтовно 
з 10 серпня 2019 року відбудеться зниження 
відпускної ціни на скраплений газ у балонах 

для потреб населення до 279 грн 00 коп. 
за 1 балон (об’ємом 50 л, вагою 21 кг).

Суднові реєстраційні документи 
на судно «Bombardier RXT 255hp»,  

з реєстраційним бортовим номером  
«ua 0048 MK», судновласник Нагірний Олександр 

Іванович, вважати недійсними.

У зв’язку зі смертю Кожушко Лідії Наумівни, 06 квітня 1940 р.н., 
померлої 14 січня 2019 р., приватним нотаріусом Харківського міського  

нотаріального округу Харківської області Колядою Юлією Сергіївною відкрито  
спадкову справу №50/2019. Можливі спадкоємці можуть 

звернутися до приватного нотаріуса Коляди Ю. С. протягом 30 днів від публікації  
оголошення за адресою: м. Харків, вул. Біблика, 57.

СПРАВА «ЖУКОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ZHUKOV AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 45326/12 та 2 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 27 червня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 

скаржились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість досудового триман-
ня під вартою. Заявники у заявах № 42074/13 та № 51782/18 також скаржилися 
за іншими положеннями Конвенції відповідно до усталеної практики Європей-
ського суду, а саме за підпунктом «с» пункту 1 та пунктом 4 статті 5 Конвенції, 
а також за пунктом 1 статті 6 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський 
суд, посилаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов 
проти України», дійшов висновку, що у цій справі тривалість досудового три-
мання заявників під вартою була надмірною, та констатував порушення цього 
положення Конвенції. 

Європейський суд також розглянув інші скарги заявників та, посилаючись 
на свою попередню практику у справах щодо України, дійшов висновку, що бу-
ло порушено підпункт «с» пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з незаконним 
досудовим триманням під вартою, пункту 4 статті 5 Конвенції у зв’язку з недо-
ліками у провадженні щодо перегляду законності тримання під вартою, а та-
кож пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінально-
го провадження.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Кон-

венції у зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою;
4. Постановляє, що у заявах № 42074/13 та № 51782/18 було порушення Кон-

венції щодо інших скарг, поданих відповідно до усталеної практики Суду (див. 
таблицю у додатку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 

у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка 
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

СПРАВА «ЄРЬОМІНА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF YERYOMINA AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 30510/18 та 2 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 27 червня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 

скаржились за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кри-
мінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефектив-
ного засобу юридичного захисту.

Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінальних прова-
джень була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявни-
ків не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їхніми скарга-
ми. Посилаючись зокрема на рішення у справі «Меріт проти України» (Merit v. 
Ukraine, заява № 66561/01, від 30 березня 2004 року), Європейський суд кон-
статував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

Заявниця у заяві № 31773/18 також скаржилася за статтею 2 Протоколу  
№ 4 до Конвенції на надмірну тривалість застосування підписки про невиїзд. 
Розглянувши всі наявні у нього матеріали, Європейський суд дійшов висновку 
про порушення цього положення Конвенції у світлі його висновків у рішеннях у 
справах «Нікіфоренко проти України» (Nikiforenko v. Ukraine, заява № 14613/03, 
від 18 лютого 2010 року) та «Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine, заява  
№ 15007/02, від 07 грудня 2006 року).

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та 

статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень;
4. Постановляє, що було порушено статтю 2 Протоколу № 4 до Конвенції що-

до інших скарг, висунутих за усталеною практикою Суду у заяві № 31773/18 
(див. таблицю у додатку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам суми, зазначені в таблиці у додатку; ці суми мають бути конвертовані в на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка 
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

СПРАВА «СОЛОПОВА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SOLOPOVA v. UKRAINE)

(заява № 17278/18)

Стислий виклад рішення від 27 червня 2019 року
Відбуваючи покарання, заявниця проходила лікування у зв’язку з онкологіч-

ним захворюванням у медичній частині при «Дніпровській установі виконан-
ня покарань (№ 4)» та «Клінічному онкологічному диспансері» Дніпропетров-
ської обласної ради».

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявни-
ця скаржилась за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) на ненадання їй належної медичної допомоги 
під час тримання під вартою. 

Європейський суд, розглянувши цю скаргу, зазначив, що лікування заявни-
ці розпочалось із затримкою, надавалось лише частково та не відповідало на-
ціональним керівним принципам щодо лікування. Європейський суд, беручи до 
уваги свою практику з цього питання, дійшов висновку, що у цій справі заявни-
ця не отримала вичерпної та належної медичної допомоги під час тримання під 
вартою та констатував порушення статті 3 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1.  Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця скарга свідчить про порушення статті 3 Конвенції у 

зв’язку з неналежною медичною допомогою під час тримання під вартою;
3. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

ці суму, зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка 
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 ЛИПНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

20..25
12..17

23..28
14..19

23..28
14..19

28..33
17..22

22..27
14..19

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +21 +26 Черкаська +14 +19 +22 +27
Житомирська +13 +18 +21 +26 Кіровоградська +15 +20 +24 +29
Чернігівська +10 +15 +17 +22 Полтавська +14 +19 +22 +27
Сумська +10 +15 +16 +21 Дніпропетровська +15 +20 +24 +29
Закарпатська +14 +19 +26 +31 Одеська +18 +23 +29 +34
Рівненська +13 +18 +21 +26 Миколаївська +17 +22 +28 +33
Львівська +14 +19 +22 +27 Херсонська +17 +22 +28 +33
Івано-Франківська +14 +19 +22 +27 Запорізька +16 +21 +28 +33
Волинська +13 +18 +21 +26 Харківська +14 +19 +22 +27
Хмельницька +14 +19 +22 +27 Донецька +15 +20 +24 +29
Чернівецька +14 +19 +23 +28 Луганська +13 +18 +22 +27
Тернопільська +14 +19 +22 +27 Крим +17 +22 +28 +33
Вінницька +14 +19 +23 +28 Київ +15 +17  +23 +25

Укргiдрометцентр

Традиції  
Залізної дивізії 
переймає молодь

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

УРОКИ МУЖНОСТІ. На приміщенні станції Вапнярка на Віннич-
чині встановили меморіальну дошку на честь вояків третьої Заліз-
ної дивізії Армії Української Народної Республіки, які впродовж 26—
31 липня 1919 року звільнили залізничний вузол від військ більшо-
вицької Росії.

100 років тому влітку українські війська вели важкі бої з чер-
воними за стратегічно важливий вапнярський залізничний вузол. 
Командир третьої дивізії Армії УНР Олександр Удовиченко, ма-
ючи менше війська, обрав тактику 
знищення ворожих підрозділів по 
одному. За мужність і відвагу ди-
візію було удостоєно почесної на-
зви «Залізна». Ця операція стала 
однією з найбільш вдалих у літній 
кампанії українського війська й про-
клала шлях до визволення Вінниці. 
А її проведення — приклад воєнно-
го мистецтва. 

«Це одна зі знакових перемог 
в українській військовій тради-
ції. Героїзм нашого народу неви-
черпний. Нині українські військові 
на сході країни обстоюють суве-
ренітет і незалежність України», 
— зазначив головний спеціаліст 
відділу у Вінницькій області Мініс-
терства у справах ветеранів Олег 
Дмитрійчук. 

Учасники заходу пройшли мар-
шем від залізничної станції до бу-
динку культури селища. Відбула-
ся презентація інтерактивної стели 
про події бою. Цікавий і змістовний тематичний урок для учнівської 
молоді провели волонтери і співробітники КП «Центр історії Вінниці».

В області  цього року планують видати книжкою історичний на-
рис «Вапнярська операція 1919» у контексті заходів з відзначення 
100-річчя Української революції 1917—1921 років та вшанування 
пам’яті її учасників на Вінниччині.

Закарпатський флот  
весело сплавлявся Ужем
ЛІТНІ РОЗВАГИ. В Ужгороді цими вихідними пройшла 
традиційна регата

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Цими вихідними бу-
ло багато пропозицій 

змістовно відпочити і по-
розважатися на всі смаки. 
Хочеш — іди в музей на-
родної архітектури і по-
буту, де проходив «Пікнік 
у скансені». Шанувальни-
кам спорту запропонува-
ли взяти участь у вечір-
ньому забігу. А якщо тебе 
ваблять водні розваги, тоді 
йди до Ужа. Саме цю мож-
ливість обрали сотні жи-
телів і гостей міста. Одні з 
них стартували на само-
робних плавзасобах, інші 
спостерігали з набереж-
них і мостів за ювілейною 
десятою Ужгородською 
регатою.

На ці веселі водні зма-
гання, в яких беруть 
участь немоторні плавза-
соби, попередньо зареє-
струвалися два десятки 
учасників, а на старт їх ви-
йшло ще більше. Самі ли-
ше назви номінацій  «Но-
їв ковчег» (найчисленніша 
команда), «Летючий гол-
ландець» (найшвидша), 
«Чорна каракатиця» (най-
швидша серед оригіналь-
них),  «Веселий Роджер» 
(найоригінальніший чо-
вен) викликали усмішку.

Коли ж весь закарпат-
ський флот рушив у пла-
вання, то в емоціях, вигу-
ках на підтримку своїх за-
вирували і річка, і її бере-
ги. Для перемоги потріб-
но було не лише дійти пер-
шим до фінішу, а й зроби-
ти це так, щоб корабель не 
розвалився на мілководді 
й не розгубити моряків. 

У липні в Ужі води не-
багато, тож подекуди са-
моробні човни треба було 
штовхати або тягти за со-
бою. Але учасники мужньо 
долали дистанцію, демон-

струючи і добру спортивну 
форму, і винахідливість. 

Готуючи плавзасоби, 
хтось застосував піно-
пласт, хтось — дерев’яні 
конструкції, треті — на-
дувні човни. Були тут і по-
їзд, і козацька чайка, пла-
вучі бричка й пічка. 

Першою дісталася фі-
нішу команда «Каяк 3», 
найшвидшою серед оригі-
нальних стала «Форель у 
кущах яфини», а команда 
«АС/DС», маючи в складі 

аж 32 моряки, перемогла 
в номінації «Ноїв ковчег». 
Абсолютну ж перемогу, 
яку вручають за найори-
гінальніше судно, здобула 
команда  «Площа Петефі». 

Після фінішу відбуло-
ся символічне посвячен-
ня в моряки. З ложки ко-
ка всі охочі учасники ви-
пивали ковток кипяченої 
води, набраної з Ужа. Зга-
дали й полонених укра-
їнських моряків. Органі-
затори заходу запевняли, 

що наступного року запро-
сять їх і проведуть рега-
ту вже із звільненими мо-
ряками суден «Нікополь», 
«Бердянськ» і «Яни Капу».

На водному святі ви-
словлювали подяку гру-
пі енергетичних компаній 
РЕНЕР, що втілює на За-
карпатті проєкти зеленої 
енергетики. Її приз у су-
мі 10 000 гривень як сти-
мул до творчості на воді 
вручили абсолютним пе-
реможцям.
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«Ужгородська регата» — свято і для гостей, і для учасників

«Сумська сотка» зібрала велосипедистів
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. У межах відзна-
чення 80-річчя утворення Сум-
ської області в Сумах відбув-
ся перший велосипедний заїзд 
«Сумська сотка». Його мета — 
популяризувати здоровий спо-
сіб життя, залучити населення 
до велосипедного руху. Органі-
затори заходу запропонували 
учасникам два маршрути зав-
довжки 50 і 100 кілометрів. На 
старт вийшли понад сто спорт-
сменів й аматорів із Сум, Хар-
кова, Києва, Дніпра, Полтави, 
Кропивницького та багатьох ін-
ших міст, які залюбки подолали 
обрані дистанції. Вони відвідали 

навколишні села, через які про-
лягали маршрути: Нижню Си-
роватку, Старе Село, Низи, Лу-
гове та інші. Тих, хто продемон-

стрував найкращі результати, 
нагородили грамотами і приза-
ми. За словами учасників вело-
сипедної сотки, всі вони одержа-

ли особливе задоволення від та-
кого заїзду, адже зустрілися ті, 
для кого велосипед — друг і по-
мічник у повсякденні. 

Велосипедний маршрут пройшов 
через села навколо Сум

100 років тому 
влітку українські 
війська вели важкі 
бої з червоними 
за стратегічно 
важливий 
вапнярський 
залізничний 
вузол. Ця операція 
проклала шлях 
до визволення 
Вінниці
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