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Ранні зернові зібрано  
з половини площ

ЖНИВА-2018. Станом на середину липня українські аграрії 
зібрали ранні зернові та зернобобові культури з половини по-
сівних площ, що становить 4,77 мільйона гектарів, з урожай-
ністю 30,9 центнера з гектара. Про це повідомляє прес-служба 
Мін агрополітики.

За даними відомства, загалом намолочено 14,72 мільйона 
тонн зерна.  Якщо проаналізувати цей урожай за культурами, 
то вже зібрано: озимої пшениці — 10,83 мільйона тонн з 3,34 
мільйона гектарів;  ярої пшениці — 18 тисяч тонн з 7 тисяч гек-
тарів; озимого ячменю — 2,79 мільйона тонн з 800 тисяч гекта-
рів;  ярого ячменю — 648,6 тисячі тонн з 345,4 тисячі гектарів;  
гороху — 413,9 тисячі тонн з 263,1 тисячі гектарів.  Також роз-
почато збирання жита, якого намолочено 17,2 тисячі тонн з 7,1 
тисячі гектарів та вівса — 3,8 тисячі тонн з 2,58 тисячі гектарів.

У всіх областях триває збирання озимого ріпаку, якого намо-
лочено 1,96 мільйона тонн, і ярого — 5,1 тисячі тонн.
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1613 медалей
вибороли на міжнародних змаганнях 

високого рівня українські спортсмени 
протягом першого півріччя цього року

«Якби ми були 
членом НАТО,   

чи була б сьогодні 
агресія Росії проти 

України?  
Точно ні».

Дональда Трампа  
розкритикували однопартійці
ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ТЕТ-А-ТЕТ. Позиція американського президента у Гельсінкі викликала хвилю 
невдоволення у США

Побоювання щодо непе-
редбачуваної поведін-

ки президента США До-
нальда Трампа під час пе-
реговорів з російським лі-
дером Володимиром Путі-
ним, що їх висловлювали 
напередодні саміту в Гель-
сінкі американські уря-
довці та журналісти, ви-
правдалися. Так, під час 
спільної прес-конференції 
президентів Трамп  не дав 
прямої відповіді на запи-

тання, чи довіряє він аме-
риканським спецслуж-
бам та їхнім звітам щодо 
втручання Росії у вибори в 
США і не захотів засудити 
кібератаки на сервери Де-
мократичної партії США, 
імовірно, здійснені росій-
ськими спецслужбами. 

«Прес-конференція в 
Гельсінкі була одним з 
найбільш ганебних висту-
пів американського пре-
зидента, які пам’ятаю», 

— написав у Twitter сена-
тор-республіканець Джон 
Маккейн. На його думку, 
Трамп довів, що він «не ли-
ше не спроможний, а й не 
хоче протистояти Путіну. 
Президент зробив свідо-
мий вибір захищати тира-
на проти чесних запитань 
вільної преси і надати Пу-
тіну безумовну платфор-
му для поширення пропа-
ганди і брехні для світу», 
— йдеться в заяві сенато-

ра, оприлюдненій на його 
сайті. 

Деякі інші провідні одно-
партійці Трампа теж різко 
його критикують. Так, спі-
кер Палати представників 
Конгресу США республі-
канець Пол Раян закликав 
Трампа визнати, що «Ро-
сія — не наш союзник». 
Раян підкреслив, що не 
має жодних сумнівів що-
до втручання Росії в аме-
риканські вибори. 

Лідер демократів у Се-
наті Чак Шумер написав 
у Twitter, що «за всю істо-
рію нашої країни амери-
канці ще ніколи не бачи-
ли президента США, який 
підтримує американсько-
го супротивника так, як 
Дональд Трамп підтримав 
президента Путіна». Зірка 
Голлівуду екс-губернатор 
штату Каліфорнія Ар-
нольд Шварценеггер в емо-
ційному відеозвернені до 

Дональда Трампа у Twitter 
сказав: «Поруч з Путіним 
ви стояли як маленький 
фанат, і я запитував себе, 
коли ви попросите у ньо-
го автограф». Він обурився, 
що своїми висловлювання-
ми Трамп фактично під-
дав сумніву роботу амери-
канської розвідки та судо-
вої системи. «Ви президент 
США і не повинні так роби-
ти. Що з вами не так?» — 
запитав актор. 
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Як реформувати 
медицину  
в прифронтовій зоні

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. Луганщина та Донеччина просять 
підтримати регіональний пілотний проект

Президент України про НАТО як дієвий інструмент 
глобальної безпеки 2
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата спільно з Кіровоградською митни-
цею ДФС проводить 02 серпня 2018 року о 12-00 год. за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. 
Преображенська, 79-А, кім. 215 аукціон з продажу майна, що перейшло у розпорядження мит-
ниці.

Номер лота
Найменування майна,  
його характеристика,  
місце знаходження

Одиниця
виміру Кількість

Вартість  
майна за оцін-
кою суб’єкта 

оціночної діяль-
ності (грн.)

1

Одна комплектна пакувальна лінія 
«benhil» у кількості 1 шт., яка скла-
дається з: — однієї повністю авто-
матично пакувальної машини «benhi 
cartomart 8562» для додаткового па-
кування брикетів в обгортальний 
картонний короб;  
—однієї повністю автоматичної сис-
теми керування роботи лінії; — од-
ного універсального напівавтома-
тичного пакувальника у картонні ко-
роби «benhil» тип 8507. Пакуваль-
но-фасувальний автомат «benhil» 
німецького виробництва, обладна-
ний системною панеллю для авто-
матизації виробництва, призначений 
для фасування харчових продуктів 
(вершкове масло, маргарин, спред 
тощо) в брикети різних форматів, 
обгортання пакувальним матеріалом 
та укладкою в гофрокартонні ящики 
вагою до 10 кг. Продуктивність  
шт/хв-195-220. Об’єм пакувально-
го матеріалу гр.100-250. Розмір мм 
4200*2800*200. Обладнання не екс-
плуатувалося

шт. 1     31174649

            
Стартова ціна продажу 31 174 649 грн., з урахуванням ПДВ. 
Майно знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова (Торези), 27-б. Ознайо-

митись з майном можна щоденно за попередньою домовленістю з організатором аукціону з по-
неділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00 год., перерва з 13-00  до 14-00 год за місцезнаходженням 
майна.

Учасники аукціону сплачують реєстраційний внесок 17 грн. шляхом безготівкових розра-
хунків на р/р 26000052906524 в Кіровоградській філії ПАТ «Приватбанк» в м. Кропивницький,  
МФО 323583, отримувач Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, код ЄДРПОУ 
02944863. 

Прийом заяв на участь в аукціоні разом з документом  про сплату реєстраційного внеску  про-
водиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 79-А,  та закінчується за три ро-
бочі дні до початку його проведення.

Організатор аукціону: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 79-А, тел. (0522) 35-18-56,  
(050) 488-44-43;  з 9-00 год. до 18-00 год., крім вихідних (субота, неділя)

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає Пушкарську Марину Ігорівну, як обвинувачену в 
судове засідання по кримінальній справі № 426/9012/17 за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Пуш-
карської Марини Ігорівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 лип-
ня 2018 року об 11.00 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Тейцман Ірину Володимирівну, як обвинува-
чену в судове засідання по кримінальній справі № 426/7279/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Тейцман Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 30 липня 2018 року о 10.30 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Кашпуренка Ігоря Павловича, як обвинуваче-
ного в судове засідання по кримінальній справі № 426/1535/17 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Кашпуренка Ігоря Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 
липня 2018 року об 11.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Віхтаря Валерія Михайловича, як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/4978/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Віхтаря Валерія Михайло-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 липня 2018 року о 12.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ка-
мінського Івана Олексійовича, як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/14378/16-к за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Камінського Івана Олексійович за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 31 липня 2018 року о 15.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірош-
ниченка Дениса Миколайовича, як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/8595/17 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Мірошниченка Дениса Миколайовича за ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 липня 2018 року о 12.30 
годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кулін-
ченка Володимира Васильовича, як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 433/226/18 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Кулінченка Володимира Васильовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 31 липня 2018 року о 14.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Скрипник С. М., Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Говтві-
на Юрія Миколайовича, як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/3321/18 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Говтвіна Юрія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
31 липня 2018 року о 14.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Єрешко Дар’ю Сергіївну, 27.10.1996 р.н., яка 
мешкає та зареєстрована за адресою: с. Бетманове 
(Красний Партизан) Ясинуватського району Доне-
цької області, як обвинувачену у кримінальному про-
вадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 31 липня 2018 року 
о 16-00 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Ка-
федральна, 4, кабінет №12.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розпорядження обвинувачена вважається належ-
ним чином ознайомлена із її змістом.

Суддя  О. В. Семенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Агеєва Андрія Євгеновича, як об-
винуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11233/17 за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Агеєва Андрія Євгеновича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 31 липня 2018 року о 15.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Приватний нотаріус Горова Я. О., Гуляйпільсько-
го районного нотаріального округу Запорізької об-
ласті (м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд.17, кв. 2, 
Гуляйпільського району Запорізької області) запро-
шує Онучко Андрія Вікторовича прибути до нотаріуса 
в строк до 18.08.2018 року для прийняття спадщини 
на майно померлої Онучко Ніни Петрівни. У разі не-
явки у вказаний строк, свідоцтво про право на спад-
щину буде видане спадкоємцям, які своєчасно при-
йняли спадщину.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Андріянова Олександра Олександро-
вича, як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/11865/18 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Андріянова Олександра Олексан-
дровича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110. ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
31 липня 2018 року о 15.15 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000145 від 

17.06.2016 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2  
ст. 15, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 263 КК України 

Підозрюваний Дерусов Сергій Григорович, 15.12.1971 р.н., за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 
48/1, кв. 87, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитись до слідчого СВ УСБУ в Одеській обл. 
Катушенка С. В. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т. 
0487792431, о 10 год. 00 хв. 23.07.2018 для допиту як підозрю-
ваного та о 10 год. 00 хв. 24.07.2018 для ознайомлення із мате-
ріалами спеціального досудового розслідування. Поважні при-
чини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у статтях 138-
139 КПК України.

Печерський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Приказюка Анатолія Васильовича, 
25.12.1980 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
вул. С. Лазо, 28, м. Сімферополь, АР Крим), у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК Укра-
їни в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 6 серпня 2018 року о 12 год. 00 хв. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 11, 
під головуванням судді Білоцерківця О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням.

Розгляд апеляційної скарги прокурора гру-
пи прокурорів у кримінальному провадженні Ге-
неральної прокуратури України Шевчука В. П. на 
ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 
22 травня 2018 року у кримінальному проваджен-
ні №42016000000002626 щодо Власенка А. П., об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України відкладено на 18 лип-
ня 2018 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні Апе-
ляційного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. 
Солом’янська, 2-а.

Головуючий суддя Кепкал Л. І.

Втрачений паспорт СМ 222541, 
виданий Переяслав-Хмельницьким 

МРВГУ МВС України в Київській області 
7 липня 2000 року 

на ім’я Погасій Олени Василівни, 
вважати недійсним.

Втрачений Договір купівлі-продажу квартири 

за адресою: м. Київ, вул.  Ушинського, 14Б, 

кв.121 від 10 грудня 2014 р., зареєстрований 

в реєстрі за № 2831 приватним нотаріусом  

Сліпченко А. В.,  вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 липня 2018 р. № 550 
Київ

Про визнання такими,  
що втратили чинність, деяких постанов  

Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАнОВЛяє:
1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України 

згідно з переліком, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2018 року.

 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 липня 2018 р. № 550

ПЕРЕЛІК, 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 740 «Про затвер-
дження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» (Офіційний 
вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1623).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1007 «Про вне-
сення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» (Офі-
ційний вісник України, 2009 р., № 74, ст. 2533).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 9 «Про внесення змін 
до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 2, ст. 106).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1350 «Про вне-
сення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» (Офі-
ційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3707).

5. Пункт 42 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з 
прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постано-

вою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2012 р., № 71, ст. 2870).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 247 «Про внесен-
ня змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» (Офіцій-
ний вісник України, 2013 р., № 29, ст. 996).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 401 «Про внесен-
ня змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» (Офіцій-
ний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1603).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 400 «Про внесення 
змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» (Офіційний 
вісник України, 2016 р., № 54, ст. 1894).

9. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 10 (Офіційний ві-
сник України, 2017 р., № 8, ст. 246).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 липня 2018 р. № 486-р 
Київ

Про передачу єдиного майнового комплексу 
 державного підприємства  

«Укрекоресурси»  до сфери управління 
Фонду державного майна

1. Передати єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрекоресур-
си» (код згідно з ЄДРПОУ 20077743) до сфери управління Фонду державного майна 
у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію.

2. Фонду державного майна утворити комісію з питань передачі майна державно-
го підприємства «Укрекоресурси», включивши до її складу  представників Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства екології та природних ресурсів, 
Міністерства фінансів і Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 липня 2018 р. № 489-р 
Київ

Про оголошення конкурсного відбору 
голови правління публічного акціонерного 

товариства «Державна акціонерна компанія 
«Ліки України»

Оголосити конкурсний відбір на посаду голови правління публічного акціонерно-
го товариства «Державна акціонерна компанія «Ліки України».

Заяви від осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі, прийма-
ються протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про про-
ведення конкурсного відбору на зазначену посаду.

Конкурсний відбір проводиться протягом 30 календарних днів.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 липня 2018 р. № 490-р 
Київ

Про реорганізацію науково-дослідного 
центру Збройних Сил України  

«Державний океанаріум»
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо реорганізації науково-

дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» шляхом його при-
єднання до Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська 
морська академія» (м. Одеса).

2. Витрати, пов’язані з виконанням пункту 1 цього розпорядження, здійснити в 
межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті Міністерству оборони.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +21 +26 Черкаська +14 +19 +22 +27
Житомирська +13 +18 +21 +26 Кіровоградська +14 +19 +23 +28
Чернігівська +14 +19 +21 +26 Полтавська +14 +19 +23 +28
Сумська +14..19 +21 +26 Дніпропетровська +14 +19 +24 +29
Закарпатська +14 +19 +23 +28 Одеська +15 +20 +25 +30
Рівненська +13 +18 +21 +26 Миколаївська +15 +20 +25 +30
Львівська +12 +17 +21 +26 Херсонська +16 +21 +25 +30
Івано-Франківська +12 +17 +21 +26 Запорізька +15 +20 +24 +29
Волинська +13 +18 +21 +26 Харківська +14 +19 +24 +29
Хмельницька +13 +18 +21 +26 Донецька +14 +19 +24 +29
Чернівецька +13 +18 +21 +26 Луганська +14 +19 +24 +29
Тернопільська +12 +17 +21 +26 Крим +15 +20 +24 +29
Вінницька +13 +18 +22 +27 Київ +16 +18 +24 +26

Укргiдрометцентр

На ставці «Вервольф» 
шукатимуть 
підземелля

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ. На ставці «Вервольф» неподалік Вінниці, 
яка входить до історико-меморіального комплексу пам’яті жертв 
нацизму, проведуть дослідження, які підтвердять або спростують 
наявність на її території підземелля. Протягом 1942—1943 років 
Гітлер перебував тут тричі — загалом понад чотири місяці. За 
останні десятиріччя про «Вервольф» написано чимало книжок. 
Однак вона досі оповита таємницями. Як повідомила директор 
обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька, до якого вхо-
дить  історико-меморіальний комплекс, вже цього року планують 
розпочати георадарні дослідження без проведення земляних ро-
біт. Так буде визначено і документально підтверджено, чи справді 
є на території комплексу підземні приміщення. 

«Річ у тому, що досі триває полеміка між дослідниками стосов-
но того, якою була ставка «Вервольф» і чи були підземні спору-
ди, чи лише наземні. Зокрема,  дослідник Мартін Богарт з Бель-
гії свого часу приїздив сюди і, на його переконання, тут були ли-
ше наземні будівлі», — зазначила вона. А завідувач історико-ме-
моріального комплексу пам’яті жертв нацизму Сергій Гареник за-
уважив, що за радянських часів, у 1989—1990 роках, на території 
ставки проводили дослідження в межах наукової програми «Гер-
мес», дані яких засекречено. Розкопками тоді керував професор 
московського геолого-розвідувального інституту Леонід Бобров-
ніков. Науковці сканували товщу землі, було пробурено свердло-
вини, проводили ультразвукове дослідження. Але несподівано всі 
роботи згорнули. В одному з інтерв’ю Леонід Бобровніков підтвер-
див наявність під «Вервольфом» порожнеч до 15 метрів завглиб-
шки. Тож чи є підземелля на території ставки, цікаво не лише нау-
ковцям, а й численним туристам, які завертають сюди.

Рівненський Поділ повернув у 1920-ті роки

Готуй шапку влітку
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ОСЬ ТАК! Із таким жар-
тівливим девізом у примі-
щенні Шосткинської 
центральної бібліоте-
ки імені. Л. Толстого на 
Сумщині відкрилася ви-
ставка головних уборів міс-
цевої майстрині Надії Шев-
цової. На перший погляд, ніби 
нічого незвичайного, але ко-
жен з експонатів настільки не-
звичний і креативний, що від-
відувачі не приховують захо-
плення майстерністю земляч-
ки. Адже то не просто головні 
убори, а шапки у вигляді жира-
фа, восьминога, рибальської 
сіті тощо, не кажучи про зви-
чайні жіночі капелюшки, ли-
царські шоломи і навіть у фор-
мі звичайнісінької комбінації… 
з трьох пальців. 

Шапки майстриня плете 
звичайним гачком, деякі — 

руками, не використовуючи 
спеціальних інструментів. За 
її словами, на такий експери-
мент надихнули вироби пред-
ставниць жіночого клубу «Від-
рада», що в сусідньому Воро-
ніжі, який очолює невтомна 

Ніна Полякова. Це вже чет-
верта персональна виставка 
Надії Анатоліївни, хоч до цьо-
го виготовляла незвичні види 
варення, а тепер захопилася 
образами немовлят для фо-
тосесій.

До слова, на виставці обла-
штовано фотозону, де відвід-
увачі можуть зробити світли-
ну на згадку в тому чи іншому 
головному уборі, що викли-
кає особливі неповторні вра-
ження.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

21..26
14..19

24..29
14..19

22..27
14..19

25..30
15..20

21..26
13..18

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

СВЯТО ВУЛИЦІ. Днями в центрі сучасного Рівного можна було 
потрапити майже на сотню років тому. Тут на святі однієї з найста-
ріших вулиць —  Поштової, яке цього року відзначили вп’яте, луна-
ли ретромотиви, працювали з десяток найрізноманітніших виставок 
і панувала атмосфера 1920—1930-х років. Її новий імідж підтримува-
ли не лише музейники та майстри вжиткового мистецтва, а й прості 
рівняни, які залюбки перевтілилися у городян минулої епохи. 

Рівненський міський голова Володимир Хомко навіть одразу не 
впізнав багатьох знайомих. Серед них і таємнича незнайомка, донь-
ка всесвітньо відомого художника Георгія Косміаді Надія, яка че-
рез багато десятиліть на схилі віку повернулася до міста свого наро-
дження й віддала нам частину спадщини батька. Навіть злива не за-
вадила колоритному дійству, яке було зіткане з любові. А коли ще ви 
отримаєте такі неповторні емоції й фото, які рівняни залюбки поши-
рюють в інтернеті вже другий день?!
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У Львові грають Моцарта
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

СВЯТО МУЗИКИ. Упро-
довж десяти днів у Льво-
ві триватиме міжнародний 
фестиваль класичної музики 
LvivMozArt. Його організували 
вдруге.

«1808 року молодший син 
Вольфганга Амадея Моцарта 
Франц Ксавер приїхав з Від-

ня до Львова, щоб присвяти-
ти себе творенню та подаль-
шому розвитку музичних тра-
дицій, — зазначила засновник 
та арт-директор фестивалю 
LvivMozArt Оксана Линів. — 
Як він згуртував навколо себе 
тодішню мистецьку та суспіль-
ну еліту міста, так і ми  збира-
ємося на 10 насичених подія-
ми днів — для втілення нових 
ідей, пошуку вражень і  неза-

бутніх емоцій для всіх учасни-
ків та слухачів фестивалю».

Учасники цього велико-
го музичного свята виступа-
тимуть не лише у Львівсько-
му національному театрі опе-
ри та балету ім. С. Крушель-
ницької. Як поінформували 
у прес-службі міської ради, 
фестивальними місцями ста-
нуть також палац Потоцьких, 
трамвайне депо, Свірзький 

замок, новозбудований тим-
часовий концертний майдан-
чик Mozart Arena. Організато-
ри нинішнього музичного свя-
та обіцяють прем’єри, експе-
риментальні проекти, виступи 
визнаних зірок міжнародно-
го масштабу, відкриття нових 
імен. У програмі LvivMozArt — 
симфонічні та камерні концер-
ти, опери, звучатиме духовна 
музика тощо.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 157) розглядає  кримінальне про-
вадження №233 /2955/18 за обвинуваченням Рибальченка Г.О. за ч . 1 ст. 258-3  
КК України. Обвинувачений Рибальченко Григорій Олександрович, 24.07.1961 
року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, 
вул. Токарева, 12/15, викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 03 серпня 
2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі у підготовчому судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження. 

Суддя Т.Б. Сітніков

Плетені головні убори Надії Шевцової у вигляді тварин діти не хотіли знімати
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