
1644 — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше вий-
шов на сцену під псевдонімом Мольєр. Своє нове ім'я він згодом про-
славив як драматург

1648 — початок експедиції Семена Дежньова, в ході якої був відкритий Північний морський путь
1663 — у Ніжині відбулася козацька «Чорна рада», на якій гетьманом Лівобережної України обрано 

Івана Брюховецького
1914 — у Сараєво було вбито спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приво-

дом для початку Першої світової війни
1917 (за Юліанським календарем 15 червня) — на засіданні Малої Ради було сформовано перший уряд 

України — Генеральний секретаріат
1988 — Іван Павло II опублікував апостольську конституцію «Pastor Bonus» щодо реорганізації Римської 

Курії.
1989 — у Києві пройшов прощальний матч Олега Блохіна — збірна Радянського Союзу зустрілась зі 

збірною світу.
1992 — «Сигнальщик» став першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український 

прапор.
1996 — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України прийнято Конституцію України.
2012 — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.
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Обов'язки  та 
права 

пішоходів 

Актуальним питанням Правил дорожнього руху, яке 
викликає значний інтерес у громадян, є правовий 
статус пішоходів, а саме весь спектр їхніх прав та 
обов’язків, які вони мають, перебуваючи на дорозі.

лід також зазначити, що частина ав-
топригод трапляється за участі пі-
шоходів та у значній мірі не лише з 

вини водіїв, пішоходи є такими ж учасниками 
дорожнього руху, як і водії. Згідно з Правила-
ми дорожнього руху, пішоходом вважається 
особа, яка бере участь у дорожньому русі поза 
транспортними засобами і не виконує на до-
розі будь-якої роботи. 

До пішоходів прирівнюються також особи, 
які рухаються в інвалідних візках  без двигу-
на, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть 
санки, візок, дитячий чи інвалідний  візок.

Відповідно до Правил дорожнього руху пі-
шоходи повинні рухатися по тротуарах чи пі-
шохідних доріжках, тримаючись правого боку. 
Якщо вони відсутні або пересуватися ними 
неможливо, пішоходи можуть рухатися в один 
ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а 
у разі його відсутності – краєм проїзної части-
ни назустріч руху транспортних засобів. При 

цьому треба бути обережним і не заважати ін-
шим учасникам дорожнього руху.

Слід зазначити, що пішоходам категорично 
забороняється виходити на проїзну частину, 
не впевнившись у відсутності небезпеки для 
себе та інших учасників руху, раптово вихо-
дити, вибігати на проїзну частину, зокрема, на 
пішохідний перехід, допускати самостійний, 
без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного 
віку на проїзну частину, переходити проїзну 
частину поза пішохідним переходом, якщо є 
розділювальна смуга або дорога має чотири і 
більше смуг для руху в обох напрямках. 

Варто наголосити, що від дотримання Пра-
вил дорожнього руху буде залежати ваше жит-
тя і здоров’я, а також життя і здоров’я інших 
учасників дорожнього руху.

Е. ДВОРНІКОВА, інспектор сектору пре-
венції патрульної поліції Барвінківського ВП 
Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області 
капітан поліції. 

28 ЧЕРВНЯ — 179-Й ДЕНЬ РОКУ. 
До кінця року залишається 186 днів.

Ф

(За матеріалами мережі Інтернет)

С

ідбулися матчі 3туру чемпіонату району з 
футболу. Найцікавіша гра відбулася в Гусарівці, 
де місцеві «Вовки» приймали іванівців. Наси-

чені легіонерами, обидві команди показали класний 
футбол.

ановні аграрії! Ми раді повідомити вам, що 2 липня об 11:00 відбудеться 
урочиста церемонія введення в експлуатацію нового високотехнологічного 

перевантажувального термінала ТОВ СП «НІБУЛОН» у с. Тернівка Вільнянського 
району Запорізької області, який знаходиться за 45 км на північ від м. Запоріжжя. 
Тож запрошуємо долучитися до урочистостей. Вхід вільний.

РР ТОВ СП «НІБУЛОН»  
запрошує запрошує 

сільгосптоваровиробників   області  сільгосптоваровиробників   області  

ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!

Ш

Перевантажувальний термінал у с. 
Тернівка Вільнянського району стане 
третім підприємством компанії «НІБУ-
ЛОН» у Запорізькій області та створить 
доступ до сучасної інфраструктури зер-
нового ринку для всіх сільгоспвиробників 
не лише Запорізької області, а й сусідніх 
регіонів.Наша компанія протягом ба-
гатьох років зберігає лідируючі позиції 
на зерновому ринку України, тому для 
українського сільгосптоваровиробника 
співпраця з нами– це, в першу чергу,мож-
ливість реалізувати сільськогосподарську 
продукцію за справедливими ринковими 
цінами,оперативна оплата, а також якісні 
послуги зі зберігання та доробки збіжжя.

Вигідне логістичне 
розташування філії 

«Тернівська» надасть вам 
безліч переваг:

* скорочення затрат на транспорту-
вання зерна і оптимізація використання 
транспортних засобів 

Вам не доведеться зазнавати значних 
логістичних витрат натранспортуван-
ня збіжжя за сотні кілометрів через За-
поріжжя, через дамбу гідроелектростан-
ції до перевантажувальних терміналів у 
Біленькому та Кам’янці-Дніпровській, а 
також до портових міст України. Завдяки 
близькому розташуванню, адже ми бу-
дуємо свої підприємства ближче до вас, 
та якісній організації роботи філії «Тер-
нівська»ви зможете ефективно реалізову-
вати збіжжя, встигаючи за день зробити 
3-4 рейси одним транспортним засобом 
(що, безумовно, є важливим фактором 
у період заготівлі). Завдяки скороченню 
плеча доставки підвищиться економічна 
вигода від використання малотоннажного 
транспорту та зменшиться залежність від 
найманого автотранспорту. А заощаджені 
кошти ви зможете інвестувати у розвиток 
вашого підприємства;

* економія часу
Ви зможете доставляти свою продук-

цію на наше підприємство24 години на 
добу та 7 днів на тиждень, не втрачаючи 
при цьому часу чергах через великий по-
тік вантажівок та теплові режими в містах. 
Завдяки використанню сучасного транс-
портного та лабораторного обладнання, 
процес приймання зерна на філії «Тер-
нівська» від візування до вивантаження 
буде тривати не більше 40-50 хв;

*зменшення навантаження на дорогах, 
поліпшення логістики регіону

Запорізька область єдина в Україні, де 
буде три надсучасних перевантажуваль-
них термінала на Дніпрі. Там, де працюють 
підприємства «НІБУЛОНа», вантажівки із 
врожаєм долають набагато менші відстані, 
зменшуючи навантаження на дороги і мо-
сти. Наша компанія сьогодні робить усе для 
аграрного сектору, щоб зерно транспорту-
валося автотранспортом на незначні від-
стані, а дороги не руйнувалися;

*справедливі ринкові ціни на сільгосппро-
дукцію у вашому регіоні

Збільшення перевезень сільськогоспо-
дарської продукції водним транспортом є 
одним із пріоритетних напрямів діяльності 
нашої компанії. Завдякирозвиткурічко-
воїлогістики ми не лише знімаємотисячі 
вантажівок з українських доріг, а й суттєво 
знижуємо затрати на транспортування 
збіжжя, що дозволяє пропонувати вам-
справедливі ринковіціни на сільгосппро-
дукцію у вашому регіоні. 

Ознайомитися із закупівельними ціна-
ми на філії «Тернівська» ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН» ви можете на офіційній інтер-
нет-сторінці компанії www.nibulon.com, 
у розділі «Закупівля сільгосппродукції» – 
«Закупівельні ціни».

Побудований за останніми техноло-
гіями перевантажувальний термінал філії 
«Тернівська» має змогу приймати до 400 
вантажівок на добу, потужність відван-
таження на водний транспорт становить 
12 тис. т, а обсяг одночасного зберігання 
сільгосппродукції на терміналі складає 76 
тис. т. 

Запрошуємо до співпраці за договорами 
поставки та зберігання виробників сільсь-
когосподарської продукції: юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців (у т.ч. не-
платників ПДВ). Також повідомляємо про 
готовність до співпраці з одноосібними го-
сподарствами (фізичними особами). 

Шановні сільгосптоваровиробни-
ки!Співпрацюючи з нами, ви нарешті змо-
жете обійтися без послуг оптових посе-
редників та компаній-перевізників. Частка 
поставокна підприємства ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН» від виробників сільськогосподарсь-
кої продукції складає 86%, і лише 14 % – від 
контрагентів, які обов’язково закуповують 
продукціюбезпосередньо всільгоспвироб-
ників. Наша компанія сьогодні являє со-
бою приклад успішної прямої співпраці з 
сільгосптоваровиробником, що піднімає 
український ринок зерна на новий прозо-
рий рівень.Таким чином, кожен аграрій 
зможе бути учасником зовнішньоекономіч-
ної діяльності України!

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
Перевантажувальний термінал філії «Тернівська» ТОВ СП 

«НІБУЛОН», с. Тернівка, Вільнянський район, Запорізька область
ТЕЛЕФОН ДЛЯ 
ДОВІДОК:
066-670-35-75 – 
менеджер із 
закупівлі зернових 
та олійних культур

Якщо у вас виникли питання, які не можна вирішити на місці, 
до ваших послуг наші висококваліфіковані фахівці в Миколаєві, 
які завжди нададуть вам необхідну допомогу. Телефонуйте за но-
мерами:

(0512) 580403 – відділ закупок (з питань укладення та супро-
воду договорів поставки, фінансові питання); 

(0512) 58 04 17 – торговий відділ (консультації щодо закупівлі 
та зберігання сільськогосподарської продукції).

Бути нашими партнерами вигідно і зручно!

СпорТВБ
Мегафутбол 
у Гусарівці

На 36 хвилині іванівець Гура дальнім 
ударом пробив у нижній кут – 0:1. Але 
в кінці тайму гусарівці відігралися з пе-
нальті, призначеного за гру рукою на лінії 
воріт. Зубко не залишив шансів Дмитрен-
ку – 1:1.

Нічийний рахунок протримався до 
кінця гри. І тут у ворота почало залітати 
все, що летіло туди. На 78 хвилині після 
чергового штрафного Гура «прошив» ви-
шикувану суперником «стінку». Потім 
він же зробив «хет-трик». З лівого кута 
штрафного майданчика обвідним уда-
ром у дальній кут відзначився іванівець 
Мірошниченко, а п'ятий м'яч дальнім 
ударом у «дев'ятку» забив Кришталь. Во-
ротар «вовків» Риженков був безсилим – 
1:5. А перед самим фінальним свистком, 
коли вже йшов компенсований час, Мак-
сименко, вийшовши на побачення з воро-

тарем, закотив круглого у ворота – 2:5. 7 
голів і 7 жовтих карток!

Інші матчі: Африканівка - "Барвінківсь-
киа Стінка" - 2:4 (Бобух, С. Мальков – 
Ільїн, Водоп'янов – 2, М. Домбровський).

"Фортуна" - ФК "Подолівка" - 2:5 (Баг-
нюк, Б. Смагін – Дирда - 2, Дмитренко, 
Лєбєдєв, Пучков, з пенальті). Олександр 
Дирда забив 100 гол у залік районного 
клубу снайперів.

"Іллічівка" - "Сніжок" - 1:9 (Кузнецов 
- Босих, Подереча, В. Мальков, С. Ку-
рочікін, С. Забашта – 2, Коломієць – 2,  
Давидченко, з пенальті).

Максимальну кількість очок мають 
«Барвініквська Стінка», ФК «Подолівка», 
ФК «Іванівка» та «Сніжок».

Бомбардири: Гура (ФК «Іванівка») – 7, 
Водоп'янов («Барвінківська Стінка») – 6, 
Носов (ФК «Подолівка) – 5.                 

С. ЮРЧЕНКО.

Поліція попереджає, роз`яснюЄВБВБ

ВБВБ

facebook.com/gorodnik.ua

м. Барвінкове, вул.Калинова,2 
(050)42-42-814

СьогоднІВБВБ


