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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 15 червня 2018 року
USD 2621.9678 EUR 3075.5682 RUB 4.2119 / AU 342245.46 AG 4432.44 PT 235977.10 PD 265605.34

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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НОВОВВЕДЕННЯ НОРМОТВОРЧІСТЬ

2В.о. міністра охорони здоров’я 
Уляна Супрун: заплановано 
модернізувати службу екстреної 
допомоги, а медикам — обов’язково 
підтверджувати свою кваліфікацію

До листопада 2018 року 
має бути ухвалено закон 
про стимулювання розвитку 
регіонів, який значно полегшить  
реновацію депресивних територій

Президент України під час підписання Закону 
«Про дипломатичну службу»

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

333
інвестиційних проекти загальною 
вартістю  майже 35 млрд гривень 

впроваджують нині в українському АПК

«Цей закон 
робить нашу 

дипломатичну 
службу передовою, 

ефективною, 
і головне — захищеною 

та  європейською».
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Хочеш 
стати студентом — 
вчи державну

ВСТУП-2018. ЗНО з української мови та літератури 
провалив кожен сьомий абітурієнт

Омбудсмен вимагає 
побачення із Сенцовим 

#FREE SENTSOV. Уповноважену з прав людини Верхо-
вної Ради Людмилу Денісову вчора не пустили до українсько-
го політв’язня Олега Сенцова, якого незаконно утримують в 
колонії міста Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному 
окрузі РФ. Про обмін візитами української та російської ом-
будсменів було домовлено під час телефонної розмови пре-
зидентів Петра Порошенка та Володимира Путіна. 

За словами Людмили Денісової, начальник колонії заявив, 
що Олег Сенцов — російський громадянин, і українська сто-
рона не має права з ним зустрічатися. Він також відмовився 
надавати інформацію про стан здоров’я в’язня, який голодує 
вже 30 днів. Проте Людмила Денісова наголосила, що й нада-
лі наполягатиме на тому, щоб зустрітися з Олегом Сенцовим. 

На момент, коли верстався номер, тривали телефонні пе-
реговори між Людмилою Денісовою та її російською колегою 
Тетяною Москальковою, яка запевнила, що докладає всіх зу-
силь, аби найближчим часом відбулася зустріч Денісової із 
Сенцовим. 
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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 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

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

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик 

Підозрювана Прокопенко Юлія Анатоліївна, 02.04.1977 р.н., відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається о 14 год. 00 хв. 
19 червня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Федірко Д. В. 
у каб. 452 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А (тел. 044-281-51-60), 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22017000000000347 за ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/343/2018 за обвинуваченням Царьова О.А. за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно з 
Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за № 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 27.06.2018 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб. 

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Втрачений судновий білет 
на самохідне моторне 

прогулянкове судно «Прогрес-4», 
№ Д-01759, бортовий реєстраційний 

номер ДАП-2818-К, власник 
Євтушенко Володимир Дмитрович, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22018160000000063 від 14.03.2018 за ч. 1  

та ч. 2 ст. 258-5 КК України 
Підозрюваний Генко Максим Геннадійович, 31.08.1983 р.н., 

останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Варненська, 
буд. 2/2, кв. 115, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України Вам необхідно прибути в каб. №285 до  ст. слідчого в ОВС 
СВ УСБУ в Одеській обл. Батуріна М. І. за адресою: м. Одеса, вул. 
Єврейська, 43, р.т. 0487226174, о 10 год. 00 хв. 19.06.2018 для 
ознайомлення із матеріалами спеціального досудового роз-
слідування. Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у статтях 138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Коваль Анатолій Павлович, 04.03.1962 
р.н., який зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Висо-
цького, буд. 8, кв. 105, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК 
України Вам необхідно з’явитись 22.06.2018 року о 09 год. 00 хв. 
до 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого На-
зарука А. Д. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження, отримання обвинувального акта та 
реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №12015050000000396 
за ч.1 ст.258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухи-
лення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 
КПК України.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знахо-
диться кримінальне провадження № 185/8058/17 за обвинуваченням Михайлова Олексан-
дра Миколайовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4  
ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено на 
11.00 годину 21 червня 2018 року за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Михайлов Олександр Миколайович викликається в судове засідання в при-
міщення Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52а, яке буде проводитися в режимі відеокон-
ференції головуючим суддею Тимченко С. О. 21 червня 2018 року об 11.00 годині.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Це-
кова Сергія Павловича, 28.08.1953 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадтський, 
8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 27 червня 2018 року об 11 
год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Ко-
легаєвої С. В.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Шувайникова Сергія Івановича, 01.08.1954 року народження 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул.  
Ж. Жигаліної, буд. 1/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 червня 
2018 року об 11 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Ко-
легаєвої С. В.

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

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37GL27433
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними  

договорами та договорами забезпечення 
виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

02.08.2018 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-rozv/37964- 
asset-sell-id-171843

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про представлення у Верховній Раді України 
кандидатур для призначення на посади 
Надзвичайного і Повноважного Посла 

України, Надзвичайного і Повноважного 
Посла України з резиденцією в Києві, 
Постійного представника України при 

міжнародній організації, Представника 
України при міжнародній організації, Глави 
Місії України при міжнародній організації

Відповідно до пунктів 3 i 5 частини першої статті 106 Конституції України та 
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про дипломатичну службу» від 7 черв-
ня 2018 року № 2449-VIII ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запровадити представлення у комітеті Верховної Ради України, до пред-
мета відання якого належать питання дипломатичної служби, кандидатур для 
призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Надзви-
чайного і Повноважного Посла України з резиденцією в Києві, Постійного пред-
ставника України при міжнародній організації, Представника України при між-
народній організації, Глави Місії України при міжнародній організації.

2. Встановити, що порядок представлення кандидатур для призначення на 
посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Надзвичайного і Повно-
важного Посла України 3 резиденцією в Києві, Постійного представника Украї-
ни при міжнародній організації, Представника України при міжнародній органі-
зації, Глави Місії України при міжнародній організації затверджується Міністер-
ством закордонних справ України за погодженням із комітетом Верховної Ради 
України, до предмета відання якого належать питання дипломатичної служби.

3. Цей Указ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про 
дипломатичну службу» від 7 червня 2018 року № 2449-VIII.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
15 червня 2018 року
№168/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 травня 2018 р. № 373-р 
Київ

Про уповноваження першого заступника 
Міністра охорони здоров’я на прийняття 

рішень про проведення обов’язкових 
профілактичних щеплень за епідемічними 

показаннями
Тимчасово, до внесення змін до законодавства, уповноважити першого за-

ступника Міністра охорони здоров’я за обґрунтованим поданням державної 
установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни», що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я, при-
ймати передбачені законодавством рішення про проведення обов’язкових про-
філактичних щеплень за епідемічними показаннями, повноваження щодо при-
йняття яких належить до компетенції головного державного санітарного ліка-
ря України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

В провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія 
суддів у складі: головуючого судді В. В. Стрельбицького, суддів І. Р.  
Волоско, В. Є. Радченко) знаходиться кримінальне провадження про 
обвинувачення Литовченка Олександра Леонідовича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 22.06.2018 ро-
ку о 12.30 годині.

Попереджаємо Литовченка Олександра Леонідовича, 08.11.1976 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська обл.,  
м. Лисичанськ, вул. Красна, буд. 73, що у випадку вашої неявки в су-
дове засідання на вищевказані дату та час справу буде розглянуто 
у вашу відсутність на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Сихівський районний суд м. Львова повідомляє обвинувачену в кримі-
нальному провадженні Бутковську Галину Георгіївну, 25 червня 1956 ро-
ку народження, зареєстровану за адресою: Львівська область, м. Мико-
лаїв, вул. Зелена, 81-б, судове засідання з розгляду обвинувального акта 
в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 32012150000000019 від 24.11.2012 року, про обвину-
вачення Бутковської Галини Георгіївни у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, від-
будеться 26 червня 2018 року о 09 год. 30 хв. у залі судових засідань Си-
хівського районного суду м. Львова.

Суддя Теслюк Д. Ю.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедикто-
вича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевчен-
ка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України, у 
судове засідання, яке відбудеться 27.06.2018 року o 15 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного  

суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, під головуванням судді  
Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 червня 2018 р. № 393-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною 
Радою України Протоколу між Урядом 

України і Урядом Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії  

про внесення змін до Конвенції між Урядом 
України і Урядом Сполученого Королівства 

Великобританії і Північної Ірландії  
про усунення подвійного оподаткування  
та запобігання податковим ухиленням 

стосовно податків на доход і на приріст 
вартості майна, вчиненої у Лондоні  

10 лютого 1993 року
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Протокол між Урядом України і 

Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення 
змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобри-
танії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання подат-
ковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, вчиненої у 
Лондоні 10 лютого 1993 року, вчинений у м. Лондоні 9 жовтня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 червня 2018 р. № 395-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок
Відповідно до статей 13, 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України надати 

підприємству об’єднання громадян «Всеукраїнський реабілітаційно-відновлюваль-
ний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України» дозвіл на 
розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 
землеустрою проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтов-
ною площею 40,9 гектара (землі державної власності лісогосподарського призна-
чення (ліси), що перебувають у постійному користуванні державного підприємства 
«Дніпропетровське лісове господарство», розташованих у районі вул. Набережної 
Заводської на території м. Дніпра Дніпропетровської області (Новокодацьке лісни-
цтво, квартал 11, виділи 2, 3, 4, 10, 11; квартал 12, виділи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12; 
квартал 13, виділи 1, 2, 3, 4, 19, 20), з подальшим вилученням та наданням їх за-
значеному підприємству в постійне користування із зміною цільового призначен-
ня для проектування та будівництва об’єктів Всеукраїнського реабілітаційно-віднов-
лювального спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України.

Підприємству об’єднання громадян «Всеукраїнський реабілітаційно-відновлю-
вальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України» від-
повідно до законодавства передбачити у зазначених проектах землеустрою роз-
рахунок розміру збитків, що будуть завдані землекористувачу внаслідок вилу-
чення земельних ділянок.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 червня 2018 р. № 396-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Відповідно до статей 122, 123, 124 і 149 Земельного кодексу України надати 

публічному акціонерному товариству «АрселорМіттал Берислав» дозвіл на розро-
блення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері зем-
леустрою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 16,4 
гектара (кадастровий номер 6521855200:03:001:0103) (землі державної власнос-
ті сільськогосподарського призначення (рілля), що перебуває у постійному корис-
туванні Архангельського професійного аграрного ліцею, розташованої на території 
Високопільського району Херсонської області, з подальшим вилученням і переда-
чею її зазначеному товариству в оренду на строк дії спеціального дозволу на корис-
тування надрами від 16 вересня 1999 р. № 1985 із зміною цільового призначення 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо-
руд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, для видобування вап-
няків Старосільського родовища в межах існуючого гірничого відводу.

Публічному акціонерному товариству «АрселорМіттал Берислав» передбачити 
відповідно до законодавства у зазначеному проекті землеустрою розрахунок роз-
міру втрат сільськогосподарського виробництва та збитків, що будуть завдані зем-
лекористувачу внаслідок вилучення земельної ділянки для потреб, не пов’язаних із 
сільськогосподарським виробництвом.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 червня 2018 р. № 397-р 
Київ

Про передачу ділянки проїзної частини 
автомобільної дороги та окремого 
індивідуально визначеного майна  

у власність територіальної громади  
м. Енергодара

Передати ділянку проїзної частини автомобільної дороги по вулиці № 15 до 
вулиці № 10 протяжністю 0,499 кілометра та 16 світлофорів на перехресті ву-
лиць Козацької і Молодіжної (інвентарний номер 208098) у власність територі-
альної громади м. Енергодара (Запорізька область).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 червня 2018 р. № 401-р 
Київ

Про передачу будівлі у м. Києві до сфери 
управління Державного бюро розслідувань
Передати будівлю (корпус Б) по вул. Симона Петлюри, 15, у м. Києві із сфе-

ри управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства до сфери управління Державного бюро розслідувань.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Сумським щепкінцям 
аплодувала столиця

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БРАВО! Колектив Сумського обласного академічного театру 
драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна успішно виступив на сце-
ні Національного академічного драматичного театру ім. І. Фран-
ка у Києві. Як розповів директор театру заслужений діяч мистецтв 
Микола Юдін, столичному глядачеві Суми презентували прем’єри 
85-го театрального сезону: комедійну гру «Відключені» за п’єсою 
Моріса Панича «Спостерігач» (режисер-постановник Антон Ме-
женін) та антиапокаліптичну феєрію «Лісова пісня» за твором Лесі 
Українки (режисер-постановник Роман Козак), які вже встигли за-
воювати прихильність глядачів різних регіонів України. У виставах 
активно використано великі можливості театрального балету, хо-
ру, оркестру, які додали їм особливого шарму й витонченості. Київ 
теп ло зустрів талановиті вистави сумчан, нагородивши їх щедри-
ми бурхливими оплесками. Обидва твори поставлені по-сучасному 
самобутньо, оригінально, талановито, а гра відомих і моло дих ак-
торів заслужила на високу оцінку театральної критики та глядачів.

25 учнів побували у суді
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ. 25 учнів Золотоніської спеціалізованої шко-
ли №1, що на Черкащині, побували в міськрайонному суд і. Але 
не як позивачі чи відповідачі, а на екскурсії. Організувала її міськ-
районна служба зайнятості спільно з місцевим центром з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги, щоб школярі озна-
йомилися з основними принципами роботи суддів загальної юрис-
дикції, організацією документообігу. Школярі побували в судових 
залах і навіть спробували себе в ролі суддів, захисників, прокуро-
рів та секретарів судових засідань. Учні цієї школи поглиблено ви-
вчають економіку й право, тому відвідини установи, де розгляда-
ють судові справи, виявилися дуже доречними. Чимало школярів 
мріють пов’язати майбутню кар’єру з правом, цікавляться юриспру-
денцією. Фахівець із профорієнтації міськрайонного центру зайня-
тості Надія Журавльова розповіла, що такі професіографічні екс-
курсії дають завтрашнім абітурієнтам змогу обміркувати всі аспек-
ти майбутнього професійного вибору і впевнено йти до мети. 

Ада Роговцева — на позиціях українських бійців 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

НА ЛІНІЇ ВОГНЮ. У Марі-
уполі в офісі громадської ор-
ганізації «Вільний простір 
«Halabuda» напередодні ви-
стави «Соломон у спідни-
ці», що збере глядачів у ту-
тешньому обласному акаде-
мічному драматичному теа-
трі, відбулася зустріч із на-
родною артисткою УРСР та 

СРСР Адою Роговцевою. А 
перед цим гостя зі столиці, 
а також її колеги Світлана 
Орличенко та Катерина Сте-
панкова весь день провели 
на позиціях українських бій-
ців на маріупольському на-
прямку. 

«Ми поїздили по частинах, 
батальйонах. Не вперше на 
передовій, але те, що побачи-
ла, розірвало мені серце. До-
вкола все зруйноване, а в са-

дах троянди, як фонтани чер-
воні. Люди посадили, і воно 
цвіте», — поділилася вражен-
нями артистка від побачено-
го. А ще додала: коли її, бу-
ває, запитують, навіщо вона у 
такому поважному віці нерід-
ко буває на передових пози-
ціях, завжди відповідає: «Щоб 
усе знати і донести тим, хто 
не знає, не хоче знати й іно-
ді каже, що «я їх туди не по-
силав». 

На зустрічі із шанувальни-
ками її таланту Ада Рогов-
цева розповідала про ролі у 
багатьох кінофільмах і теа-
тральних виставах, читала 
власні вірші і твори інших пое-
тів, разом із колегами зіграла 
кілька уривків з вистав. А ма-
ріупольці ще довго не розхо-
дилися, бажаючи сфотогра-
фуватися з улюбленою ар-
тисткою, подарувати їй квіти 
чи взяти автограф. 

«Коронація» проти пенітенціарної естетики
Георгій-Григорій 

ПИЛИПЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДО СЛОВА. За 18 років іс-
нування конкурсу романів, 
п’єс, кіносценаріїв і пісенної 
лірики видано понад 800 кни-
жок накладом понад 10 міль-
йонів примірників. За відзна-
ченими сценаріями знято 32 
стрічки. Цьогоріч у привітан-
ні з подіуму натхненник і орга-
нізатор конкурсу «Коронація 
слова» Юрій Логуш закликав 
письменників і читачів стави-
ти високу мету і побажав усім 
знайти такі книжки, які супро-
воджуватимуть до старості. 

Першою розпитую про лі-
тературні враження актрису 
Людмилу Єфименко, яка від-
відала церемонію разом із си-
ном Пилипом Іллєнком (він ка-
же, що через роботу в Держ-
кіно читає самі сценарії). З лі-
тературних вражень пані Люд-
мила відзначила дебют Люб-
ка Дереша, «Ворошиловград» 
Сергія Жадана і «Чорного Во-
рона» Василя Шкляра. Вона в 
захваті від мови «12 обручів» 
Юрія Андруховича, яку чита-
ла вголос, щоб відчути її смак, 
і згадує, що з Юрієм Іллєнком 
хотіли екранізувати «Солод-
ку Дарусю» Марії Матіос ще в 
2005 році, але не знайшлося 
коштів. Вручаючи приз за сце-
нарій, Людмила Єфименко-Іл-
лєнко нагадала слова чолові-

ка, який закликав авторів не 
контролювати свої твори понад 
міру, «щоб не стати в’язнем пе-
нітенціарної естетики».

Наталя Сумська, яка наго-
роджувала за найкращу п’єсу, 
в міні-інтерв’ю для наших чи-
тачів зазначила, що почала 
утримуватися від драматургії 
західних авторів на сцені те-
атру імені Івана Франка, бо 
не хоче психологічно загли-
блюватися у важкі проблеми 
у п’єсах. Вона прагне розра-
дити глядача і воліє залуча-
ти молодь до традицій вітчиз-
няного театру, жалкує, що ви-
кладати її не запрошують. 

На подіумі часто згадували 
бранця Кремля Олега Сенцо-

ва в його смертельній бороть-
бі із системою великодержав-
ності. Незаплановане втру-
чання нагальних проблем в 
урочистість події проявило 
громадянську позицію учас-
ників заходу та їхню заанга-
жованість сьогоденням, хоч 
багато конкурсних творів сто-
сувалися історії в усьому жан-
ровому розмаїтті. 

На «Коронації слова-2018» 
було відзначено нових «зо-
лотих письменників», накла-
ди творів яких перевищили 
в цьому році 100 тисяч при-
мірників: Михайла Шевченка, 
Леоніда Горлача, Олександра 
Мороза і Василя Фольвароч-
ного. 

Уперше відзначено романи, 
що стосуються правосуддя, 
і найкращі рецензії «короно-
ваних» творів, дипломи отри-
мали деякі «інклюзивні опо-
відання», твори про столицю 
й місто Дніпро. Мусульман-
ський культурний центр від-
значив «Вони повертаються». 
Автор — Гарфанг. А часо-
пис із Чикаго «Час і події» на-
звав свого дипломанта за ге-
роїзацію персонажів «із силь-
ною психологією, які долають 
травми, але ці твори легко чи-
тати». Спеціальну відзнаку за 
найглибше та ґрунтовне до-
слідження історії свого роду 
від «Всесвітнього дня виши-
ванки» отримали «Тіні» Ма-
річки Крижанівської. Дипло-
мантами стали автори із Гре-
ції, Словаччини, Швейцарії, 
Польщі та Литви. 

Половина відзначених тво-
рів різних жанрів і обсягів бу-
ла з Києва. 

У номінації «Пісенна ліри-
ка» нагороджено «Червоних 
коней» Ігоря Шохи. Серед 
«Анімації» найкращий «Ко-
роль Данило. Русь проти Ор-
ди» Андрія Ніцоя. Нагородже-
но п’єсу «Собача будка» Ма-
рини Смілянець і кіносценарій 
«Неповернення» Сергія Ба-
женова. Усі відзначені лауре-
ати з Києва. Головний приз і 
20 тисяч гривень отримав ро-
ман «Відступник» Володими-
ра Ворони з Чернігівщини. 

Народна артистка України Ада Роговцева — частий гість на позиціях українських військових

Засновники міжнародного літературного конкурсу 
«Коронація слова» Тетяна та Юрій Логуші вручили 
відзнаку письменникові Володимиру Вороні (ліворуч), 
роман якого «Відступник» цього року визнано найкращим




