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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АРСЕН АВАКОВ:       «Розроблено
розпорядження щодо 

обмеження кількості пунктів 
пропуску через державний 

кордон і пунктів контролю 
для запобігання 

загрозам занесення  
та поширення  

в Україні коронавірусної 
інфекції».

Верховна Рада 
обмежує доступ 

ДИСТАНЦІЯ. Пропозицію повністю обмежити доступ журналіс-
там до парламенту не було підтримано. «Ми розуміли, що ви все 
одно працюватимете», — повідомив на брифінгу Голова Верховної 
Ради Дмитро Разумков, пояснюючи принципи роботи в період об-
межувальних заходів із протидії коронавірусу. Ухвалено рішення 
обмежити доступ усім, крім журналістів, аби вони могли працюва-
ти в кулуарах третього поверху Верховної Ради. У пресцентрі в ку-
луарах має відбуватися спілкування народних депутатів з медійни-
ками, повідомляє УНІАН. 

«Ми запроваджуємо систему: від одного каналу — одна знімаль-
на група. Щодо інших ЗМІ буде один представник від одного засо-
бу масової інформації, — пояснив Дмитро Разумков. — Ми запро-
понували компромісний варіант: це пресцентр, де і повинна працю-
вати преса. Ці обмеження тимчасові. Коли негативні наслідки коро-
навірусу спадуть і ризики зменшаться, повернемося до штатної ро-
боти Верховної Ради». Він запевнив, що парламент не закриваєть-
ся для журналістів: «Сприйміть це розпорядження як бажання убе-
регти і вас, і тих, хто поруч з вами».

374 млрд грн
становив у лютому обсяг готівки в обігу 

поза банківською системою.  
За місяць він зріс на 1,1%

ПРЕВЕНЦІЯ. Українці, які повертатимуться звідти, де вирує 
коронавірусна інфекція, проходитимуть обсервацію 

На два тижні кордон 
для іноземців  
буде закрито 

Міністр внутрішніх справ про рішення уряду, покликане 
убезпечити співгромадян від COVID-19

2
Українців закликають за змогою обмежити подорожі за кордон 

3 6
МЕДИЦИНА

Про деякі підсумки пілотного проєкту щодо зміни 
механізму фінансування спеціалізованої медичної 
допомоги «Урядовому кур’єру» розповідає 
директор Інституту кардіології імені академіка  
М.Д. Стражеска, академік Володимир Коваленко

Відтепер процес отримання  
державних послуг у галузі  
будівництва буде прозорим, зручним  
і з мінімальним впливом чиновників  
на ухвалення таких рішень

ЗАСІДАННЯ УРЯДУ

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

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 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 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у криміналь‑
ному провадженні відносно Бабаніна Сергія Миколайовича, який обвину‑
вачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258‑3 КК України, відбудеться о 09‑30 год. 02 квітня 2020 року в примі‑
щенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область,  м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 02 квітня 2020 року о 09 годині 30 хвилин 
викликається Бабанін Сергій Миколайович.  

Суддя Троценко Т. А.

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у кримі‑
нальному провадженні відносно Луценка Олександра Олександрови‑
ча, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочи‑
нів), передбачених ч. 1 ст. 258‑3, ч. 2 ст. 260 КК України, відбудеться о  
09‑30 год. 31 березня 2020 року в приміщенні суду за адресою: Запо‑
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 31 березня 2020 року о 09‑30 год. ви‑
кликається Луценко Олександр Олександрович.  

Суддя Троценко Т. А.

Підозрюваний Меладзе Валерій Ілліч, 22.12.1959 р.н., зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, пр‑т Гагаріна, 13а, кім. 58, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 17, 18 та 19 березня 2020 року о 10 год. 
00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано‑Франків‑
ській області Мельника С. М., р.т. (0342)590593, за адресою: м. Івано‑Фран‑
ківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №22019090000000020. Поважні причини не‑
прибуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в  
ст. 139 КПК України.

Підозрювана Меладзе Людмила Вікторівна, 16.10.1961 р.н., зареє‑
стрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Паризької Ко‑
муни, 6, кв. 45, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід‑
но з’явитися 17, 18 та 19 березня 2020 року о 13 год. 00 хв. до старшо‑
го слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано‑Франківській області  
Мельника С. М., р.т. (0342)590593, за адресою: м. Івано‑Франківськ, вул. 
Сахарова, буд. 15, для проведення слідчих та процесуальних дій у кримі‑
нальному провадженні №22019090000000020. Поважні причини неприбут‑
тя зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 
КПК України.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «Тріалтрейд»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 39197502)
За результатами розгляду справи 81/1/21/1‑р‑02‑04‑18 про вчинення 

товариством з обмеженою відповідальністю «Доненергоекспорт» (іден‑
тифікаційний код юридичної особи 36276649) і товариством з обмеже‑
ною відповідальністю «Тріалтрейд» (ідентифікаційний код юридичної осо‑
би 39197502) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 
6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкурен‑
ції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотво‑
рення результатів торгів на закупівлю «Профіль типу СВП‑27, Профілі не‑
замкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвай‑
них колій, зі сталі, гарячого обробляння за кодом ДК 016:2010‑24.10.7 (про‑
філів за кодом СРV за ДК 021:2015 — 44334000‑0)», яку проводило дер‑
жавне підприємство «Красноармійськвугілля» відповідно до оголошення  
UА‑2016‑11‑28‑000720‑а, Антимонопольний комітет України прийняв рі‑
шення від 07 серпня 2019 р. № 57‑р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб‑сайті 
Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua).

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої стат‑
ті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

 Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебу‑

ває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків 
Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володими‑
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого 
Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє ві‑
доме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в су‑
дове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 
2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судово‑
го провадження, яке відбудеться 17 березня 2020 року о 14 год. 00 хв. в примі‑
щенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне‑
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здій‑
снюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належ‑
ним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

СУДОВА ПОВІСТКА 
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судо‑
ве засідання на 17.03.2020 року о 10.00 год. обвинуваченого Тофана Сер‑
гія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою:  
с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набереж‑
на, буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської об‑
ласті, вул. Дружби народів, 6/18, для участі в продовженні розгляду кри‑
мінального провадження № 486/939/16‑к по обвинуваченню Тофана Сер‑
гія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4  
ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Южноукраїнського міського суду за адресою: вул. Дружби народів, 3‑«А», 
головуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі в розгляді да‑
ної справи.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення до суду.

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 рі‑

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі‑

док 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 сер‑
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло‑

го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред‑
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс‑
перта — статтею 327 КПК України.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кри‑
мінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1‑кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвину‑
вачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого Сича 
Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівнен‑
ської області, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська область, 
Рокитнівський район, вул. Радянська, 18‑А у судове засідання, яке визначено судом та призначено до судового роз‑
гляду на таку дату: 24 березня 2020 року о 15 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду  
(м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №1.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Нєвойту Віталія Олександровича, 
02.05.1991 р.н. (місце проживання: Донецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевченка, 7) у судо‑
ве засідання у кримінальному провадженні № 1‑кп/328/35/19 (справа № 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 року 
до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12014050380001088 за обвинуваченням Нєвойти В. О. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України, яке відбудеться 01.04.2020 року 
о 13‑00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У ра‑
зі неявки обвинуваченого Нєвойти В. О. кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія 
суддів: головуючий суддя Новікова Н. В., судді: Коваленко П. Л., Курдюков В. М.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви‑
кликає Філь Миколу Івановича, 20.09.1990 р.н. в підго‑
товче судове засідання по кримінальному проваджен‑
ню № 1‑кп/323/92/20 (справа № 323/96/20) за обвинува‑
ченням Філя М. І. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258‑3 КК України, яке відбудеться 25.03.2020 року о 10‑
00 годині в приміщенні суду за адресою: Запорізька об‑
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева,23, каб. № 16. 

Головуюча суддя Гуцал О. П.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Коршуно‑
ва Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (місце проживання: Донецька область, Старобе‑
шівський район, м. Кальміуське, вул. Циса, 18) у судове засідання для здійснення спе‑
ціального судового провадження у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
за № 22017260000000004 від 16.02.2017 (справа № 727/10219/18) за обвинувачен‑
ням Коршунова В. І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258‑3 КК України, яке відбудеться 01.04.2020 року о 09‑00 годині в залі судового 
засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У ра‑
зі неявки обвинуваченого Коршунова В. І. кримінальне провадження буде здійснюва‑
тися за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Кур-
дюков В. М., Новікова Н. В.

Дніпровський апеляційний суд викликає в судове засідання, яке відбудеться в 
приміщенні Дніпровського апеляційного суду за адресою: вул. Харківська, 13, м. 
Дніпро, о 10 годині 00 хвилин 17 березня 2020 року Сєркова Олександра Олексан‑
дровича, 21.02.1988 року народження, для розгляду матеріалів кримінального про‑
вадження за апеляційними скаргами прокурора Павлоградської місцевої прокурату‑
ри Дніпропетровської області та прокурора відділу нагляду за додержанням законів 
органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержан‑
ням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльнос‑
ті прокуратури Донецької області на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області від 20 грудня 2019 року про повернення обвинувально‑
го акта відносно Сєркова Олександра Олександровича, за ч. 1 ст. 258‑3 КК України.

Суддя О. Ю. Іванченко

Розшукуються спадкоємці померлої 23 липня 
2019 року в місті Суми Тищенко Ганни Панасівни:

Зеленски Вадим Іванович, 20 січня 1968 року на‑
родження;

Тищенко Владлен Іванович, 20 січня 1968 року на‑
родження.

Для подачі відповідних заяв про спадщину про‑
шу з’явитися протягом трьох тижнів з дня публіка‑
ції даного оголошення до приміщення, що є робо‑
чим місцем Приватного нотаріуса Сумського місько‑
го нотаріального округу Саумової Н. Ю. за адресою: 
40014, місто Суми, вулиця Петропавлівська, 119. 
Тел.(0542)611777; (095)6115777.

До уваги
ТОВ «ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ «ОРІОН»,  

код ЄДРПОУ 41091115
У зв’язку з тим, що Херсонське ОТВ Антимонополь‑

ного комітету України не має можливості вручити ТОВ 
«ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ «ОРІОН» рішення адміністратив‑
ної колегії відділення від 03.12.2019 № 71/31‑р/к (спра‑
ва № 71/27‑19), повідомляємо, що повний текст цього 
рішення розміщено на офіційному веб‑сайті Антимоно‑
польного комітету України в розділі «Територіальні від‑
ділення/Херсонська область/Рішення і рекомендації/ 
Архів рішень/2019» (http:/www.amc.gov.ua/amku/control/
khe/uk/publish/article/90030).

Інформація для абонентів  

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961)!

Повідомляємо, що з 15.06.2020 року ПрАТ «Фар‑

леп‑Інвест» припиняє надання телекомунікаційних 

послуг в місті Дружківка  Донецької області.

До зазначеного терміну телекомунікаційні послуги 

будуть надаватись в повному обсязі.

До уваги
фізичної особи-підприємця Кожушко Олени Вікторівни

(місто Херсон)
У зв’язку з тим, що Херсонське ОТВ Антимонополь‑

ного комітету України не має можливості вручити фі‑
зичній особі‑підприємцю Кожушко Олені Вікторівні рі‑
шення адміністративної колегії відділення від 27.12.2019  
№ 71/35‑р/к (справа № 71/30‑19), повідомляємо, що по‑
вний текст цього рішення розміщено на офіційному веб‑
сайті Антимонопольного комітету України в розділі «Те‑
риторіальні відділення/Херсонська область/Рішення і ре‑
комендації/Архів рішень/2019» (http:/www.amc.gov.ua/
amku/control/khe/uk/publish/category/88855).

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Ради національної безпеки  

і оборони України
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року 

№ 929 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, вне‑
сеними Указами від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 року № 410, від 
22 квітня 2016 року № 166, від 16 травня 2016 року № 212, від 29 серпня 2016 року 
№ 372, від 13 вересня 2017 року № 274, від 19 січня 2018 року № 10, від 28 березня 
2018 року № 90, від 22 березня 2019 року № 86, від 31 травня 2019 року № 340, від 
15 липня 2019 року № 520, від 6 вересня 2019 року № 665, від 15 жовтня 2019 року 
№ 752, від 21 листопада 2019 року № 862 та від 12 лютого 2020 року № 52):

a) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України:
ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну — тимчасово виконуючу обов’язки Директора 

Державного бюро розслідувань;
КУЛЕБУ Дмитра Івановича — Міністра закордонних справ України;
ТАРАНА Андрія Васильовича — Міністра оборони України;
УМАНСЬКОГО Ігоря Івановича — Міністра фінансів України;
ШМИГАЛЯ Дениса Анатолійовича — Прем’єр‑міністра України;
б) затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони Украї‑

ни ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича — Віце‑прем’єр‑міністра з питань європей‑
ської та євроатлантичної інтеграції України;

в) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України О. Гончарука,  
А. Загороднюка, О. Маркарову, Р. Рябошапку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 228‑р 
Київ

Про призначення Семиволоса А. В.  
заступником Міністра охорони здоров’я України

Призначити Семиволоса Андрія Володимировича заступником Міністра охорони 
здоров’я України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 229‑р 
Київ

Про призначення Ляшка В. К.  
заступником Міністра охорони здоров’я України —  
головним державним санітарним лікарем України
Призначити Ляшка Віктора Кириловича заступником Міністра охорони здоров’я 

України — головним державним санітарним лікарем України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Приватний нотаріус Трач Г. М. 

(м. Київ, вул. О. Мишуги, 3‑В, оф. 15‑а) 

запрошує спадкоємців померлої 16.01.2017 року 

Саввіної Ольги Миколаївни, 1929 р.н.

Атестат про середню освіту, виданий  

загальноосвітньою школою № 161  

ім. Юрія Олексійовича Гагаріна в 1977 році на ім’я 

Халіберди Ніни Наумівни, вважати недійсним.

Мною, Кареліним Олексієм Володимировичем,  
було втрачено виконавчий лист, виданий на підставі 

рішення Дніпровського районного суду м. Києва  
від 24.07.2019 року по цивільній справі  

№ 755/8658/17. 

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТИКАЛІ» 
(ідентифікаційний код 36890617) 

повідомляє про втрату печатки товариства  
та скасовує усі видані 

до 04 березня 2020 р. довіреності.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 березня 2020 року
№ 80/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 226‑р 
Київ

Про звільнення Семиволоса А. В. з посади першого 
заступника Міністра охорони здоров’я України

Звільнити Семиволоса Андрія Володимировича з посади першого заступника Мі‑
ністра охорони здоров’я України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 227‑р 
Київ

Про звільнення Ляшка В. К. з посади заступника 
Міністра охорони здоров’я України

Звільнити Ляшка Віктора Кириловича з посади заступника Міністра охорони 
здоров’я України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Чернігівська -1 -6 0 +5 Полтавська -1 -6 0 +5
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Укргiдрометцентр

А у Рівному — 
електронні щоденники

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НОУ-ХАУ. У Рівненській ЗОШ №2, яка бере участь у всеукраїн-
ському пілотному проєкті електронного обліку успішності, запра-
цювали електронні журнали та щоденники. Ця програма для шко-
ли цілком безплатна. Тепер батьки можуть бачити не лише оцінки 
дітей у режимі онлайн, а й відстежувати їхню присутність на уро-
ках. Їм надіслали код, за яким можна увійти в систему OSHKOLA, 
батьки зареєструвалися там і встановили відповідні додатки на те-
лефони. Для них тепер доступні розклад уроків, номери кабінетів, 
прізвище кожного вчителя, рейтинг дитини. Звісно, лише тим, хто 
дав згоду на участь у проєкті. А це, до речі, зробили не всі. Але мо-
жуть долучитися до нього пізніше.

Адміністратор програми «Онлайн-школа» шкільний учитель ін-
форматики Микола Парфенюк каже: «Учні, особливо старшоклас-
ники, стривожені, адже батьки про них тепер знають усе. Але ма-
ми й тати цілком задоволені. До речі, щось стерти в електронно-
му журналі не вийде. Але є змога перескласти матеріал упродовж 
восьми днів, і тоді вчитель виправить оцінку». 

Якщо бажання долучитися до проєкту виявлять інші школи, 
управління освіти міськвиконкому посприяє їм у цьому.    

У Карпатах «Веселка» 
витанцювала гран-прі

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! Творчі перемоги здобули юні вихованці хоре-
ографічного колективу Косівщинської дитячої школи мистецтв 
Сумського району на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Зірки 
Карпат», що відбувся в Івано-Франківську. За інформацією управ-
ління культури Сумської ОДА, митці привезли гран-прі за майстер-
не виконання сценок «Веселкове розмаїття» та «На гуляння». Во-
ни також здобули перемогу в номінації «народна хореографія», в 
якій виступали Діана Сова, Андрій Цибульняк та Сергій Мусієнко.

Так мистецький заклад у Косівщині підтвердив своє високе 
творче реноме, адже на рахунку його вихованців багато перемог 
на різних рівнях, зокрема міжнародному.

Іванна КУРОВЕЦЬ 
для «Урядового кур’єра»

Однак це не завадило ко-
респондентові «Урядо-

вого кур’єра» побувати на 
допрем’єрному показі кар-
тини в кінотеатрі «Київська 
Русь» і поспілкуватися з ре-
жисером фільму й акторами.

Ідею створення стрічки 
режисер Михайло Іллєнко 
виношував понад 53 роки. 
Вона з’явилася після роз-
мови з братом режисером 
Юрієм Іллєнком. «Колись 
він, показавши на стару ха-
ту промовив: у ній зберегла-
ся велика таємниця україн-
ської незнищенної толоки. 
Хоч би що траплялося, за-
вжди поряд були глина, во-
да, очерет і… толока, яка 
збиралася, щоб побудува-
ти біля зруйнованої хати но-
ву. Толока дає шанс і під час 
спорудження будинку, і під 
час будівництва України. 
Важливо буди одним цілим, 
єдиним організмом», — роз-
повів режисер.

Михайло Іллєнко довго 
шукав відображення толоки 
в літературі, живописі, але й 
так не знайшов. Сам сюжет 
фільму, розказав режисер, 
склався тоді, коли він прочи-
тав рядки балади Шевчен-
ка «У тієї Катерини…» До-
повнили сюжет спогадами з 
дитинства актора Івана Ми-
колайчука, а об’єднавчим 
елементом стрічки стала ав-
торська версія української 
народної пісні «Чорні очка, 
як терен», яку режисер на-
звав «українською народною 
Камасутрою».

Богдан Бенюк, який грає 
у цій стрічці харизматично-
го Ломаку, пожартував: «Я 
трохи на Михайла Гераси-
мовича ображений, бо він 
дає мені ролі, м’яко кажучи, 
блаженних людей. В одному 
фільмі я грав чоловіка, яко-
му в голову вдарила блис-
кавка. У нього з’явився на го-
лові знак й він став мольфа-

ром, який допомагав людям. 
У цьому фільмі я грав роль 
чоловіка, що ловив блискав-
ку, та й ще й польову». 

Ця блискавка відіграє чи-
малу роль у стрічці, пояс-
нює Михайло Іллєнко. Вона 
намагається підпалити ха-
ту то з одного боку, то з дру-
гого, а Катерина намагаєть-
ся позбутися її. Це дуже схо-
же на замкнене коло. Щойно 
нам вдасться позбутися ці-
єї блискавки, яка руйнує все 
навкруги, тоді це коло можна 
розірвати. Це один із симво-
лів, яких у «Толоці» чимало.

Фільм «Толока» — це 
400-річна історія однієї хати, 
де жила шевченкова Катерина 
й чекала на свого брата, яко-
го мав визволити один із трьох 
козаків. За угодою, той, хто 
приведе брата, стане чолові-
ком красуні. Тільки одному ко-
закові вдалося виконати умову 
й повернути брата додому, але 
виявилося, що це був не брат, а 
коханий Катерини. 

На повернення додому 
коханого Катерині довело-
ся чекати аж 400 років, не 
старіючи і не втрачаючи на-
дії. За цей час перед її очи-
ма проходить чимало подій: 
навала татар, Руїна, Пол-
тавська битва, царат, при-
хід більшовиків, Голодомор 

1932—1933 років, Друга сві-
това війна, радянські часи, 
війна в Афганістані, Чор-
нобиль і сьогодення. Кожна 
з цих драм руйнувала Ка-
теринину хату, але її впер-
то всією толокою відбудову-
вали. Катерині довелося пе-
режити смерть дітей, траге-
дії сімей, але вона дочекала-
ся повернення коханого, хоч 
уже німого.

Фільм «Толока» сповне-
ний символізму, режисерові 
вдалося завдяки пісні «Чор-
ні очка, як терен» переходи-
ти від однієї події до другої, 
не перевантажуючи стріч-
ки. Чудові костюми, музика, 

декорації й неймовірна гра 
акторів, особливо Іванни Іл-
лєнко в ролі Катерини й Бог-
дана Бенюка, актора друго-
го плану, створили непо-
вторну атмосферу фільму.

Після перегляду фільму 
розумієш, наскільки силь-
ні і об’єднані українці. Але 
тут виникає запитання: чо-
му вони дозволяють дово-
дити ситуацію до трагедії? 
400-річна історія Катери-
ниної хати схематично зо-
бражує історію України, й 
складається враження, що 
нічого доброго в ній не було. 
Єдине світле — це толока. 
Але ж це зовсім не так!

«Останній лицар гетьмана»
Роман КИРЕЙ, 

 «Урядовий кур’єр»

НОВІ КНИЖКИ. У видавни-
цтві «Український пріоритет» го-
тують до друку історичний роман  
херсонської письменниці Оксани 
Зененко «Останній лицар гетьма-

на». Авторка пропонує читачеві пе-
ренестися в доленосну епоху Геть-
манщини й ніби на власні очі поба-
чити бурхливі події визвольної ві-
йни гетьмана Петра Дорошенка. 

Таємнича доба козацької 
України з її славними воїнами й 
загадковими лицарями-харак-

терниками завжди вражає. Ра-
зом з героями роману пережи-
ти дивовижне кохання й занури-
тися в бурхливі події минувшини, 
відчути смак перемог і дізнатися 
причини гірких поразок. Усе це, 
нібито залишаючись непоміче-
ним, відгукується в сьогоденні.

Письменниця розмістила на 
своєму сайті зображення об-
кладинки книжки на тлі геть-
манської резиденції в Чиги-
рині на Черкащині. На Замко-
вій горі в цьому місті відбува-
ється багато подій, описаних у 
книжці.
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У пошуках 
таємниці толоки
ВРАЖЕННЯ. Саме в день прем’єри 
українського фільму «Толока» 
обмежили масові заходи і скасували 
кінопокази

У пошуках 
таємниці толоки
ВРАЖЕННЯ. Саме в день прем’єри 
українського фільму «Толока» 
обмежили масові заходи і скасували 
кінопокази
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Фільм «Толока» — це історія однієї хати

На повернення додому коханого Катерині довелося чекати 
аж 400 років, не старіючи і не втрачаючи надії




