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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:  «ЗСУ ніколи  
не порушували мінських угод.  

Але коли є загроза життю 
наших військових  

або втрати позицій,  
ми відповідаємо  

адекватно і жодного 
клаптика своєї землі  

не віддамо».

Опалювальний сезон 
має розпочатися 
вчасно

ПІДГОТОВКА. Дуже важливо в нинішній турбулентний період ви-
борчої кампанії прибрати політику й популізм із питань підготовки ре-
гіонів до нового опалювального сезону 2019—2020 років. І насам-
перед говорити про комплексність заходів щодо технічної підготов-
ки, регламентних робіт, фінансових взаєморозрахунків і найголовні-
ше — забезпечення сталого проходження наступного опалювально-
го сезону. Про це на спеціалізованій селекторній нараді наголосив 
віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ Геннадій Зубко.

«Початок опалювального сезону припадає на період формуван-
ня нової коаліції у парламенті та нового уряду. Всі ці політичні баталії 
не мають вплинути на нього. А для цього всі повинні вже зараз вес-
ти необхідну підготовчу роботу», — цитує Геннадія Зубка його прес-
служба. Віцепрем’єр-міністр ще раз підкреслив, що підготовка до 
опалювального сезону — це планова робота з чіткими зонами від-
повідальності: місцевого самоврядування, ОДА, підприємств ТКЕ і 
комунальних служб.

13,5%
на стільки, порівняно з червнем,  

НАК «Нафтогаз України» знизить з 1 липня 
мінімальні ціни на природний газ  

для промислових споживачів

ПРИМОРСЬКЕ ЛІТО. Курортний сезон на морі та пляжах 
Приазов’я має багато закономірних особливостей

Міністр оборони про ініціативу в Тристоронній контактній 
групі не відкривати вогонь у відповідь 
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РЕПОРТАЖ

Біловодська лікарня 
на Луганщині як 
обличчя медичної 
галузі на сході 
нашої держави

Хоч першу в світі вітроелектростанцію 
1931 року спорудив наш видатний 
вчений Юрій Кондратюк, нині 
частка електроенергії, виробленої 
українськими ВЕС, становить лише 1%

ЕНЕРГОРЕСУРСИ 

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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Прифронтовий берег 
відпочинку
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оголошення

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

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11 кп/824/1356/2019

Київський апеляційний суд Кому: Януковичу В. Ф.
викликає Вас як обвинуваченого на 11 год. 00 хв. «15» липня 2019 року Місцезнаходження/місце проживання:

04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,  
буд. 15, корпус 5, кв. 13

за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинського О.О., Байдика О.А., Сер-
дюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В. і Фозекош А.А. на вирок Оболонського районного суду 
міста Києва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф та за апеляційними скаргами захис-
ників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського районного суду міста Києва від 20 
березня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика О.А. про виправлення описки та заяви 
Байдика О.А. та Фозекош А.А. про роз’яснення вироку суду першої інстанції відмовлено
Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А. Додатково просимо подати такі документи:  

документ, що посвідчує особу ( паспорт)
Пом. судді: Довганич В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 
заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоечасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отриман-
ня ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчою судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 

два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підсіавою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського район-

ного суду Луганської області (Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), 
знаходиться кримінальне провадження, вне-
сене до ЄРДР за № 22017130000000148 від 
27.06.2017 року за обвинуваченням Фролова 
Вадима Вікторовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду 
Луганської області Мартинюк В. Б. викликає 
обвинуваченого Фролова Вадима Вікторови-
ча, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Станично-Лу-
ганський район, с. Красна Талівка, вул. Про-
мениста, буд. 15, у судове засідання, яке від-
будеться 03.07.2019 року о 15-00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосо-
вано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, при-
значає дату нового судового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибут-
тя до суду. Суд також має право постанови-
ти ухвалу про привід обвинуваченого та/або 
ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 
11 та 12 КПК України, та здійснити спеціаль-
не судове провадження.

Суддя В. Б. Мартинюк

В провадженні Попаснянського районно-
го суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження № 423/3812/16-к, вне-
сене до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань стосовно Балацького Олександра Мико-
лайовича, 06.01.1959 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 1, ст. 358 ч. 3 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне 
досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Балацький Олександр Ми-
колайович, зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, Попаснянський район, смт 
Нижнє, вул. Садова, 4.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України По-
паснянський районний суд Луганської облас-
ті викликає Балацького Олександра Микола-
йовича у судове засідання, що відбудеться 01 
липня 2019 року об 11 год. 00 хвилин в залі 
судових засідань Попаснянського районного 
суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається 
суддею Архипенко А. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України 
з моменту опублікування оголошення обви-
нувачена вважається належним чином озна-
йомлена з його змістом.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красноар-
мійський) район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 15.07.2019 року о 10-15 год. та 08.08.2019 року о 09-00 
год. до Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька 
область,смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел.(06131)6-13-20)), для учас-
ті у судовому засіданні як обвинувачений.

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

Суддя Нестеренко Т. В.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснюється спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Городовіченко Володимир Анатолійович, 09.11.1975 року на-
родження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 01 липня 2019 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Одеська область, Комінтернів-
ський район, с. Візирка, вул. Центральна, 1, Бабініна Олена Василівна, 
23.10.1973 року народження, зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. 
25 Чапаївської Дивізії, 20, кв. 8-а, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 
КПК України викликаються в судові засідання, що відбудуться 27 черв-
ня 2019 року о 15 годині 00 хвилин та 22 липня 2019 року об 11 годині 
00 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачені.

Суддя С. М. Кічмаренко

Власник / утримувач господарства, з якого вибули тварини

(підпис та пе-
чатка спеціа-

ліста державної 
установи (за-

кладу) ветери-
нарної меди-

цини)

Дата заповнення ������ ��

                    (П.І.Б. власника)

Працівник
Адміністратора
Реєстру тварин 
���� ��
(код)

(підпис власника)

         (підпис)

                            ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН             (2)
Вид тварин: ______________________________________________
1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини 
Реєстраційний номер господарства       Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин        платника податків* 
                     або код згідно з ЄДРПОУ  
  
��������        �������� ��   
__________________________________________________________________

(найменування — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

Код КОАТУУ�������� ��       Поштовий індекс ��� �� 
Місцезнаходження / адреса господарства _______________________________

(область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
__________________________________________________________________

2. Дані про тварин           Дата вибуття ��������                     Причина вибуття �� 

№ 
з/п

Ідентифікаційний 
номер

При-
бут-
тя не 
від-

було-
ся

Кіль-
кість 

тварин 
у гру-
пі**

№ 
з/п

Ідентифікаційний  
номер

При-
бут-
тя не 
від-

було-
ся

Кіль-
кість 
тва-

рин у 
гру-
пі**

1 �������� ���� �� � �� … �������� ���� �� � ��
2 �������� ���� �� � �� … �������� ���� �� � ��
… �������� ���� �� � �� … �������� ���� �� � ��

3. Дані про перевізника
______________________________

(найменування — для юридичних осіб;  
прізвище, ім’я, по батькові —  

для фізичних осіб)

______________________________
       (вид, марка та реєстраційний номер  

транспортного засобу)

Купівля без переміщення до власного 
господарства                          �    ☒ так
Дата прибуття �� ���� �� 
Причина прибуття ��
Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин �� ���� ��

_______________________________
(найменування — для юридичних осіб;  

прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)
Дата вибуття �� ���� �� 
Причина вибуття ��

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини
Реєстраційний номер господарства       Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин        платника податків* 
                     або код згідно з ЄДРПОУ  
��������        �������� ��  

__________________________________________________________________
(найменування — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

Код КОАТУУ�������� ��       Поштовий індекс ��� �� 
Місцезнаходження / адреса господарства _______________________________

(область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
__________________________________________________________________

Дата прибуття ��������                          Причина прибуття ��
Власник / утримувач господарства,            Власник / утримувач господарства,
з якого вибули тварини                      до якого прибули тварини

(підпис та 
печатка 

спеціаліс-
та держав-
ної устано-
ви (закла-
ду) ветери-
нарної ме-
дицини)

Дата заповнення �������� Дата заповнення ��������
(підпис та 
печатка 

спеціаліс-
та держав-
ної устано-
ви (закла-
ду) ветери-
нарної ме-
дицини)

(П.І.Б. власника) (П.І.Б. власника)

Працівник  
Адміністратора  
Реєстру тварин
������
(код)

(підпис 
власника)

(підпис власника)

Працівник 
Адміністратора  
Реєстру тварин
������
(код)

(підпис) (підпис)

____________________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовили-

ся від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідоми-
ли про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Кількість тварин у групі зазначається для тварин з груповим ідентифікаційним номером.                                                                                                     

Додаток 12 
до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней 

(пункт 26 розділу ІІІ)
ЗВІТ 

про наявність та рух поголів’я свиней в господарстві 
 за період _______________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*                      Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин
або код за ЄДРПОУ�������� ��		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		��������

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          (найменування господарства суб’єкта господарювання / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – власника (утримувача))
Місцезнаходження / місце проживання �������� ��, ��� ��			 _________________________________________________________________________________        
             (код КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)

Технологічно-вікові групи
свиней

На початок звітного  
періоду, голів
(__________)

дата

Прибуття Вибуття На кінець звітного  
періоду, голів
(__________)

дата
народжено переведено з інших груп з інших господарств продано забито переведено до ін-

ших груп загинуло

Племінні свині (за наявності)
…

Товарні свині 
…

Усього:

Власник (утримувач) ______________________________________________________ Дата підписання �������� 
                                                                           (П.І.Б., підпис)  
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і ма-

ють відмітку у паспорті).

Повістка про виклик в суд обвинуваченої 
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 433/1869/17 стосовно Степіної Олени Сергіївни, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч.1  ст. 258-3 КК України.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Степіну Олену Сергіївну в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 03 липня 2019 року о 10 годині 30 хвилин у залі судових засідань 
Марківського районного суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, 
смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас О. В., 
суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, який народився 24 жовтня 1961 
року, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, проспект Античний, 
6, кв. 5; проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Тараса Шевчен-
ка, 17, кв. 15, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 01.07.2019 року об 11 годині 00 хвилин в залі судо-
вих засідань №131 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Риживанов Владислав Олександрович, 05.07.1968 року 
народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Виставочна, 20, від-
повідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання, що відбудеться 27 червня 2019 року о 14 годині 30 хвилин та 22 липня 
2019 року о 10 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя С. М. Кічмаренко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 чЕРвНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

29..34
16..21

30..35
16..21

29..34
16..21

29..34
17..22

23..28
13..18

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16 +21 +29 +34 Черкаська +16 +21 +29 +34
Житомирська +15 +20 +25 +30 Кіровоградська +16 +21 +29 +34
Чернігівська +16 +21 +29 +34 Полтавська +16 +21 +29 +34
Сумська +16 +21 +29 +34 Дніпропетровська +16 +21 +29 +34
Закарпатська +12 +17 +25 +30 Одеська +17 +22 +29 +34
Рівненська +13 +18 +23 +28 Миколаївська +17 +22 +29 +34
Львівська +13 +18 +23 +28 Херсонська +17 +22 +29 +34
Івано-Франківська +13 +18 +23 +28 Запорізька +17 +22 +29 +34
Волинська +13 +18 +23 +28 Харківська +16 +21 +30 +35
Хмельницька +13 +18 +23 +28 Донецька +16 +21 +30 +35
Чернівецька +13 +18 +23 +28 Луганська +16 +21 +30 +35
Тернопільська +13 +18 +23 +28 Крим +17 +22 +26 +31
Вінницька +15 +20 +25 +30 Київ +18 +20  +31 +33

Укргiдрометцентр

«Кришталева нота» 
плекає таланти

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. У вінниці майже 600 дітей цього року взяли участь у 
першому турі міського конкурсу юних виконавців «Кришталева нота», 
який проводять понад десять років для підтримки талантів, підвищення 
їхньої професійної майстерності, популяризації музичних творів україн
ської і закордонної класики й сучасних композиторів. У другий тур про
йшли понад 200 учнів мистецьких шкіл та студій. У залі засідань місь
кої ради відзначили переможців та призерів конкурсу в номінаціях: піа
ністи, духові й ударні інструменти та дитячі інструментальні ансамблі ве
ликої форми, зокрема бандуристи і вокалісти.  Переможці отримали ди
пломи і грошові премії. «Дякую вам за вашу велику працю, адже ви пе
реможці, культурна еліта нашого міста. Бажаю, щоб поруч із вами і на
далі крокувала удача, радуйте своїми успіхами батьків та наставників. 
Дякую вам за те, що ви берете участь у загальноміських заходах, па
тріотично ставитеся до міста, прославляєте вінницю та країну. Бажаю 
вам здоров’я, добробуту вашим родинам, гарного літнього відпочинку», 
— зазначила, вітаючи юних музикантів та їхніх викладачів, заступниця 
міського голови Галина Якубович.

І влітку до школи — 
лісової

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО. Оригінальну «Школу лісника» про
сто неба відкрили у Роменському лісгоспі на Сумщині. Упродовж червня 
— серпня сюди можна приходити на екскурсію, спілкуватися із друзями, 
відкривати для себе зелений світ лісу. Як розповів директор Роменсько
го лісгоспу Олег Салов, стало доброю традицією на початку літніх кані
кул приймати численних екскурсантів — учнів місцевих шкіл, учителів, 
жителів міста та його гостей, яких цікавить лісовий світ. Ось і вирішили 
спрацювати на випередження — облаштували в дендропарку окремий 
клас, у якому немає ні вікон ні дверей і куди можуть прийти всі охочі. Тут 
встановлено столи, парти, стільці, є розмаїтий інформаційний матеріал. 
Тож, завітавши до лісового класу, можна не тільки з користю провести 
час, а й відпочити, поспілкуватися, пересидіти спеку тощо.  Уже відбувся 
перший урок, на якому лісівники розповіли про ліс, деревні породи, фло
ру і фауну. Першими слухачами стали учні початкових класів першої та 
другої роменських загальноосвітніх шкіл. 

Історичні приклади надихають молодь
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

І ВИШКІЛ, І ВІДПОЧИ-
НОК. Біля села Ягільниця на 
Тернопіллі на три дні на лі
совому масиві отаборували
ся учасники теренової гри 
«чортківська офензива». 
Організували її вперше. Зі
бралися юнаки та дівчата 
тут невипадково. Адже рівно 
100 років тому село опини
лося в епіцентрі битви, зна
ної в історії як «чортківська 
офензива». Тоді воїни Укра
їнської Галицької Армії піш
ли в переможний наступ і ви
зволили від ворога не лише 
Ягільницю, а й чортків, Тер
нопіль та інші села й міста 
Галичини.

«Приклад героїв надихає 
молодь», — підкреслив ко
мандант вишкільного табору 
василь Панькевич. Старшо
класники чортківського ра
йону об’єдналися в дев’ять 
команд. Їм довелося проде
монструвати не лише фізич
ну підготовку, а й інтелекту
альну. На них чекали різні 
спортивні змагання, команд
ні ігри. Передусім треба бу
ло пройти смугу перешкод, 
позмагатися у пейнтболі. Ін
телектуальний змаг потре
бував і знань історії України. 
Наостанок провели теренову 
гру, під час якої команди від
шукували свій маршрут на 
відповідній території.

Найкращих, звісно ж, від
значили. Зрештою, як зау
важив василь Панькевич, не 
так важливо було, хто пере
може, як власне участь юна
ків і дівчат у вишколі. Аби во
ни змогли побувати на місці 
історичної звитяги, осмисли
ти події, які тут тривали 100 
років тому, коли багато мо
лодих українців влилися в 
лави УГА і стали на захист 
української землі від ворога. 
Про це та інші справи, що ви
значають успіх України в ми
нулому й сьогоденні, говори
ли на гутірках. 

Теренова гра — це ще й  
яскраві враження, нові зна
йомства і друзі,  відпочинко
ві заходи. Увечері хлопці й 
дівчата неодмінно збирали
ся біля ватри, де співали, ве
селилися. 

За підтримки облдерж
адміністрації теренову гру 
«чортківська офензива» ор
ганізував Молодіжний націо
налістичний конгрес. Під йо
го орудою на Тернопіллі вже 
16 років поспіль відбуваєть
ся ще один вишкіл «Леген
да УПА».  

А з 2 до 7 липня в Бережан
ському районі патріотична мо
лодь збереться в наметовому 
таборі «Лисоня ім. Івана Гав
диди». Упродовж двох най
ближчих літніх місяців Моло
діжний націоналістичний кон
грес організує ще кілька та
ких вишколів у Львівській, Ки
ївській, Сумській, ІваноФран
ківській, чернівецькій, Дні
пропетровській областях. 
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 У Полтаві знищують бур’ян-алерген
 Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

 ЕКСПЕРИМЕНТ. У місті над 
ворсклою розпочали перший 
етап боротьби з  амброзією. 
Бригада комунального підпри
ємства «Декоративні культури» 
вже обробила бур’ян розрекла
мованим хімічним засобом на 
території Подільського району. 
Почали з нього тому, що саме 
ця райрада першою склала де
тальну карту поширення амбро
зії на своїй території. 

Засіб діє майже миттєво. Ко
ли бригада переїжджала на 
міські пляжі, листя амброзії на 
обробленій території вже зів’яло. 
Інші рослини на нього реагують 

нейтрально. Для людини цей за
сіб безпечний навіть після по
трапляння на шкіру — його слід 
просто змити водою. За техно
логією, оброблена рослина має 
ще простояти 10—15 днів, щоб 
хімічна речовина потрапила у 
її кореневу систему. Так гаран
товано її повне знищення. Про
цедуру з обприскування повто
рять ще двічі — у липні та серпні 
(можливо, й у вересні).

Бригада поки що працює в 
режимі експерименту, бо досі в 
Полтаві ніхто із комунальників 
не обприскував амброзію. Окре
мі великі ділянки з рослиною об
прискають за допомогою спе
ціально обладнаних невеликих 
тракторів.

Юні змагалися у вишколі, 
спортивних іграх та 
історичних знаннях.  
А ввечері гуртом 
відпочивали та розважалися

Хімічний засіб, яким обприскують амброзію,  
діє майже миттєво
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