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Міністр закордонних справ про «новий рекорд 
свавілля» в РФ через масові затримання та арешти 
мирних протестувальників 

Перший парад 
за три роки

ЮВІЛЕЙ. Парад із залученням військової техніки має відбутися 
під час святкування 30-річчя Незалежності України. «Має бути не 
лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою 
залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як по-
вноправного партнера на міжнародній арені», — наголосив Пре-
зидент Володимир Зеленський на нараді із представниками уря-
ду щодо напрацювання єдиної концепції відзначення найбільшо-
го державного свята. 

Очікують на приїзд лідерів багатьох держав — партнерів і дру-
зів України, повідомляє Офіс Президента. Напередодні буде про-
ведено саміт «Кримська платформа» із залученням міжнародних 
партнерів. Відбудуться заходи, присвячені зміцненню міждержав-
них відносин і розвитку культурної дипломатії. Увечері 24 серпня 
відбудеться святковий концерт.

«Цьогоріч ми відзначаємо і 150-річчя Лесі Українки й гідно нага-
даємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особли-
ву увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й 
річниці Незалежності. Покажемо, що українцям є чим пишатися», 
— наголосив Президент.
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ЦИТАТА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

4%
додаткового зростання ВВП на рік 

забезпечить цифровізація національної 
економіки, за розрахунками 

Міністерства цифрової трансформації 

«Росія не хоче поважати 
права та свободи 
людини. Значить, 

 її слід змусити 
їх поважати. 

Це завдання 
міжнародного 

співтовариства».

Країна повернеться 
до адаптивного 
карантину

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Відповідне рішення уряд 
ухвалить найближчим часом
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Закріпивши два роки тому в Конституції 
незворотність стратегічного курсу на 
набуття  членства в ЄС та НАТО,  ми нарешті 
визначилися з головними пріоритетами 
економічного розвитку держави

ТОЧКА ЗОРУ

Указ Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України 
від 2 лютого 2021 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних  
та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

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 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 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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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Втрачені документи, а саме: копію Договору 
купівлі-продажу та оригінал Договору дарування 
на квартиру за адресою: м. Київ, пр-т М. Бажана, 

буд. 7Б, кв. 281, власник Пугач Ядвіга Станіславівна 
та Пугач Олег Віталійович, вважати недійсними.

Втрачені документи на судно марки «Maxum» 

№USKF81NRL899, реєстраційний номер «АК ЯК», 

видані на ім’я Таха Ділявер Саїд-Ісламович, 

вважати недійсними.

Втрачене посвідчення громадянки, потерпілої  
від Чорнобильської катастрофи категорії 1 серії  

А № 026398 від 07.10.1993 року та вкладка до нього 
№ 026398 від 28.12.1998 року, видане Київською  
облдержадміністрацією на ім’я Шкідченко Олена  

Іванівна, вважати недійсним.

Посвідчення інваліда 

3 групи номер Б 020342, видане 09.02.16 р. 

на Якобчук Юрія Володимировича, 

вважати недійсним.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 від 05 листопада 2015 року, за 
обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених час-
тиною третьою статті 368, частиною другою статті 375, частиною третьою статті 358, частиною першою стат-
ті 263 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 2020 року постановлено здійснювати спеціальне 
судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною другою статті 375, 
частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова Апос-
толівського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Луганська область, Кремінський 
район, місто Кремінна, вулиця Тітова, будинок 7, квартира 1, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною другою статті 375, частиною тре-
тьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 16 лютого 2021 року о 12 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду 
(місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя Сікора К. О., судді: Гавриленко Т. Г., Танасевич О. В. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судового про-
вадження у кримінальному провадженні за  № 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за обвинуваченням 
Цибульського Юрія Олександровича,  у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 
ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.05.2020 року постановлено здійснювати спеціальне судове 
провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням: Цибульського Юрія Олександровича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28,  
ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв’язку з чим викликається Цибульський Юрій Олександрович, 29 березня 1962 року народження, гро-
мадянин України, який народився у м. Миколаєві, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 16, кв. 1, фактично проживає за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 20, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у судові засідання, які відбудуть-
ся 15 лютого 2021 року о 09:30 год., 22 лютого 2021 року о 09:30 год., 15 березня 2021 року о 09:30 год. у при-
міщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя Шкодін Я. В.,  
судді: Дубас В. М., Федорак Л. М.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Роздільнянський районний суд Одеської області 
повідомляє відповідача Голову правління садівничо-
го товариства «Мрія-3» Потапова Іллю Олександро-
вича, адреса: Садівниче товариство «Мрія-3» Єгорів-
ська сільська рада Роздільнянського району Одеської 
області, що 22 лютого 2021 року о 10 год. 30 хвилин в 
залі судового засідання Роздільнянського районного 
суду Одеської області за адресою: Одеська область, 
м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А, відбудеться су-
дове засідання по цивільній справі № 511/1917/20, 
провадження № 2/511/74/21, за позовом Нікітіної  
Любові Петрівни до Голови правління садівничого то-
вариства «Мрія-3» Потапова Іллі Олександровича про 
визнання дій незаконними та зобов’язання вчинити 
певні дії.

Роздільнянський районний суд пропонує від-
повідачу Голові правління садівничого товариства 
«Мрія-3» Потапову Іллі Олександровичу подати по-
яснення, заперечення та усі наявні у нього докази по 
справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути 
розглянута за відсутністю відповідача Голови прав-
ління садівничого товариства «Мрія-3» Потапова Іл-
лі Олександровича або його представника за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя О. В. Іванова

Я, Синельникова Є. Є., приватний нотаріус Харків-

ського міського нотаріального округу, повідомляю, 

що відкрита спадкова справа після смерті 02 черв-

ня 2020 року ТИЧИНІНА ВІКТОРА АНДРІЙОВИЧА,  

16 липня 1935 року народження, громадянина Росій-

ської Федерації.

Рекомендую можливим спадкоємцям за законом 

або за заповітом звернутися за адресою: 61170, місто 

Харків, вулиця Валентинівська, буд. 22.

Судове засідання по спеціальному кримінально-
му провадженню відносно Полторацької І. І., яка об-
винувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України призначене на 09-30 год. 17 лю-
того 2021 року в приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, 
зал 208.

До суду як обвинувачена на 17 лютого 2021 року о 
09-30 год. викликається Полторацька Ірина Іванівна. 

Суддя Троценко Т. А.

Я, Синельникова Є.Є., приватний нотаріус Хар-

ківського міського нотаріального округу, повідо-

мляю, що відкрита спадкова справа після смерті 28 

липня 2020 року СКУБАКОВА ГЕНРІХА ПАВЛОВИЧА,  

31 березня 1934 року народження.

Рекомендую можливим спадкоємцям за законом 

або за заповітом звернутися за адресою: 61170, місто 

Харків, вулиця Валентинівська, буд. 22.

Соснівський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання як обвинуваченого Савчука 
Юрія Дмитровича, 03.05.1974 року народження, уро-
дженця с. Майданецьке, Тальнівського району, Чер-
каської обл., зареєстрований: м. Донецьк, вул. Роз-
дольна, буд. 20, фактично проживає за адресою:  
с. Майданецьке, Тальнівського району, Черкаської 
області.

Судове засідання відбудеться 12 лютого 2021 року 
о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя Кончина О. І.

Розшукується спадкоємець 

САДЛІВСЬКИЙ ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ, 29.03.1975 року 

народження, після смерті 07.09.2017 року

САДЛІВСЬКОГО ЛЕОНІДА ВІКТОРОВИЧА, 

07.12.1946 року народження.

Звертатись до Ставищенської районної державної 

нотаріальної контори Київської області за адресою: 

смт Ставище, Київська область, вул. Цимбала Сергія, 

28 а, к. 27, тел. 0456452830.

Нотаріус Брандіс А. Б. запрошує усіх спадкоємців 

померлого 31 жовтня 2020 року 

ШПИЛЕВОГО ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, 

1959 року народження, звернутися до нотаріальної 

контори за адресою: 65039, м. Одеса, проспект 

Гагаріна, 23, к. 51, тел. 776-02-76, 068-055-46-06, 

електронна пошта — sedom1@ukr.net, 

для оформлення спадщини.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Коршунова Віктора Ігорови-
ча, 30.04.1989 р.н. (місце проживання: Донецька об-
ласть, Старобешівський район, м. Кальміуське, вул. 
Циса, 18) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному прова-
дженні, внесеному до ЄРДР за № 22017260000000004 
від 16.02.2017 (справа № 727/10219/18) за обвину-
ваченням Коршунова В. І. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 17.02.2021 року о 10-00 го-
дині в залі судового засідання за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У ра-
зі неявки обвинуваченого Коршунова В. І криміналь-
не провадження буде здійснюватися за його відсутнос-
ті. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л.,  
судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володими-
рівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному про-
вадженні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 
(справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи 
О. В. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 17.02.2021 року о 13-00 годині в залі судового за-
сідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваче-
ної Катюхи О. В. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за її відсутності. Колегія суддів: головую-
чий суддя Коваленко П. Л., судді Новікова Н. В., Кур-
дюков В. М.

Повідомлення для Носаль Олексія Олександрови-
ча 23.12.1981 р.н.: на виконанні у Приватного виконав-
ця виконавчого округу Запорізької області Сколибога 
Олександра Сергійовича перебуває зведене виконавче 
провадження ЗВП №60480367, до складу якого входять  
ВП № 59643635 від 24.07.2019 з примусового виконання 
виконавчого листа № 2-1983/11 від 17.01.2012, що видав 
Хортицький районний суд м. Запоріжжя про стягнення 
з Носаль Олексія Олександровича на користь Кравчен-
ко Віталія Олександровича суму боргу та ВП 60475900 
від 01.11.2019 з примусового виконання виконавчого 
листа № 2-1347/10 від 22.02.2011, що видав Хортиць-
кий районний суд м. Запоріжжя про стягнення з Носаль 
Олексія Олександровича на користь ПАТ «ОТП Факто-
ринг Україна» в особі Регіонального відділення AT «ОТП 
БАНК» суму заборгованості за кредитним договором.

Адреса Приватного виконавця: 69035, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. Жаботинського Леоніда, буд. 
50, офіс 106. Дні прийому: щосереди з 10:00 до 12:00.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 
повідомляє обвинуваченого Меденцева Павла Ана-
толійовича, 30 березня 1983 року народження, за-
реєстрованого за адресою: м. Одеса, бул. Французь-
кий, 22, корпус 1, кв.204; проживаючого за адресою: 
м. Одеса, вул. Баштанна, 7/3 про те, що продовження 
розгляду апеляційних скарг захисників Веселова А. В. 
та Безуглого В. Д. на вирок Вищого антикорупційно-
го суду від 07 жовтня 2020 року у кримінальному про-
вадженні № 42014000000000071 від 07 березня 2014 
року по обвинуваченню Меденцева Павла Анатолійо-
вича за ч. 5 ст. 368 КК України, відбудеться 17 люто-
го 2021 року о 10 годині 00 хвилин та 18 лютого 2021 
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: місто Київ, провулок Хрестовий, 4.

Суддя Панкулич В. І.

Повідомляю про відкриття спадкової справи після смерті 

31 січня 2020 року Боруха Степана Васильовича, 

05.01.1944 року народження. Розшукуються його спадкоємці. 

З питань оформлення спадщини спадкоємцям звернутись 

до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального 

округу Дячука О.А. за адресою: місто Львів, вулиця Валова, 

будинок № 3 (тел. +380676735473).

Відкрилася спадщина після  

СТАНКЕВИЧА МИКОЛИ АНТОНОВИЧА,  

померлого 17 липня 2020 р.

Усім спадкоємцям померлого, бажаючим отримати  

спадщину, звертатися до прив.нотаріуса Дніпровського міськ.

нот. округу Жукової Ю. Ю. за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, вул. Дунаєвського, буд. 31, протягом місяця  

з дня опублікування цього оголошення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ 
усім зацікавленим особам та кредиторам

ПРЕДСТАВНИЦТВО «КРКА» (ідентифікаційний код 20020465) повідомляє про при-
йняття уповноваженим органом власника — акціонерного товариства «KRKA, d.d.,  
Novo mesto» (Словенія) рішення про ліквідацію (припинення діяльності) Представни-
цтва в Україні з 01.01.2021 р.

Ліквідатором Представництва призначено Колєснікова Вадима Вікторовича. Вимоги 
кредиторів подаються до Представництва протягом двох місяців з дня публікації цього 
повідомлення у письмовій формі (направляються поштою або подаються особисто) за 
адресою: Україна, 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13, оф. 125, п/с 42.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 лютого 2021 р. № 67 
Київ

Деякі питання оплати праці медичних 
працівників закладів освіти 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Запровадити з 1 січня 2021 р. та до відміни карантину, встановленого Кабіне-

том Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 лютого 2021 р. № 69 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 27 квітня 2020 р. № 308

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2020 р. № 308 «Про ви-

ділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування на випадок безробіття» (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 36, ст. 1199) зміни, що додаються.

2. У Порядку використання коштів, виділених для надання фінансової допомоги 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок без-
робіття, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 та абзаці третьому пункту 3 слова «на поворотній основі» замінити 
словами «на безповоротній основі»;

2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту: 
«Невикористані бюджетні кошти Державний центр зайнятості повертає Мінеконо-

міки для їх подальшого спрямування до державного бюджету.»;
3) пункт 8 виключити.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 лютого 2021 р. № 66 
Київ

Про внесення зміни до пункту 4  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 29 липня 2020 р. № 667
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Вибір має бути відповідальним
БУДЕ ПРЕМ’ЄРА. Режисер-дебютант Дмитро Чоповський 
запропонував тернопільським глядачам чорну комедію 
«Одного разу в морзі»

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

За час карантину, що 
вже триває ледь не рік, 

у Тернопільському акаде-
мічному драматичному те-
атрі імені Тараса Шевчен-
ка все-таки вдалося запро-
сити глядачів на прем’єрні 
покази вистав. Цікаво, що 
за жанром вони комедій-
ні. Заслужений діяч мис-
тецтв України В’ячеслав 
Жила поставив типову ко-
медію «Естроген», а народ-
ний артист України Олег 
Мосійчук запропонував 
«страшно смішних» «46 
моментів щастя».  Страш-
но смішна комедія аж ніяк 
не означала, що панувати-
ме в ній безтурботність, ве-
селість, регіт. Навпаки, по-
стало життя у всьому дра-
матизмі. 

І ось нова робота, яку 
вперше мають показати 
шанувальникам Мельпо-
мени 6 лютого, теж озна-
чена як комедія, але чор-
на. Щоправда, такий вид 
п’єси визначив не режи-
сер, а сама авторка. Ціка-
винка прем’єрної вистави в 
тому, що це дебютна режи-
серська робота Дмитра Чо-
повського.

Дмитро навчався в Тер-
нопільському національ-
ному педуніверситеті іме-
ні Володимира Гнатю-
ка, де є факультет мис-
тецтв, на курсі професора, 
народного артиста Укра-
їни В’ячеслава Хім’яка. 
Уже десять років актор ви-
ступає на сцені драмтеа-
тру імені Тараса Шевчен-
ка. Каже, у вільний час за-
вжди любить скачувати 
з інтернету п’єси й чита-
ти. Зайшов на вебсторінку 
української драматургині 
Надії Мірошниченко, яку 
театрали і глядачі знають 
як Неду Неждану. Дми-
тра захопила її п’єса «Той, 
що відчиняє двері». Кілька 
разів перечитав і вирішив 
сценічно втілити цю чорну 
комедію. Але це мала бути 
самостійна робота. 

У ролі молодої дівчи-
ни Віки одразу побачив 
провідну акторку театру 
Оксану Левків. Поділився 
з нею роздумами. Оксана 
погодилася втілити цей об-
раз. Уже разом дійшли ви-
сновку, що роль другої ге-
роїні Віри мала б зіграти 
заслужена артистка Укра-
їни Оксана Малінович. Го-
ловний режисер театру 
народний артист України 
Олег Мосійчук цей твор-
чий задум підтримав і на-
далі допомагав молодому 
постановникові.

У дебютну роботу Дми-
тра Чоповського внесла 
свою частку його дружина 
Анна. П’єса Неди Нежда-
ної «Той, що відчиняє две-
рі» витримала кілька пере-
кладів (польською, росій-
ською та англійською мо-
вами), її ставили в різних 
театрах України й за кор-
доном. Дмитро вирішив де-
бютну виставу зробити з 
іншим заголовком. Дружи-
на й запропонувала назва-
ти її «Одного разу в мор-
зі». Так називатиметься її 
прем’єра, і так вона зали-
шиться в репертуарі теа-
тру. 

Режисер та акторки роз-
повідають, що працюва-
ли над новою виставою на-
тхненно й самовіддано. Во-
на мала б з’явитися на ма-
лій сцені театру, але тут 
карантин, напевно, допо-
міг творчій групі. Терно-
пільський глядач диви-
тиметься її у великій за-
лі. Про сценографію й кос-
тюми подбав заслужений 
художник України Григо-
рій Лоїк. Музичне оформ-
лення здійснив сам режи-
сер. Дмитро вирішив, що 
найкраще спектакль допо-
внять композиції, які ви-
конують українські гур-
ти «Один в каное» та «Цвіт 
кульбаби». 

Майже годину 20 хвилин 
глядач не розставатиметь-
ся із двома героїнями — Ві-
рою та Вікою. Віра, якій, за 
визначенням самої автор-
ки, 30—32 роки, працює са-
нітаркою в морзі. На кілька 
літ молодша від неї дівчина 
Віка — «помилковий труп». 
Обидві вони перебувають у 
трупарні, їм телефонують 
невідомі особи. Героїні на-
магаються трактувати си-
туацію, збагнути, що відбу-
вається за дверима моргу. 

Вони чекають на того, хто 
їм відчинить двері з моро-
ку, холоду, непривабли-
вого місця. Але марно.  Ві-
ка скаже: «Ти сама обира-
єш. Немає нічого ні зверху, 
ні знизу. Нічого! Тобі ніко-
го звинувачувати у свої бі-
дах і помилках. Тобі не тре-
ба пристосовуватися до об-
ставин. Ти сама їх створю-
єш». Що буде з ними нада-
лі, вони і не знають. 

Заслужена артистка 
України Оксана Маліно-
вич розповідає, що її герої-
ня  Віра заміжня, за неї все 
вирішує чоловік, вона ли-
ше пливе за течією. Надто 
невпевнена, закрита. Їй на-
віть з людьми спілкуватися 
важко, тож і пішла працю-
вати в морг. І вона не хоче 
брати на себе відповідаль-
ності. Акторка Оксана Лев-
ків бачить свою дійову осо-
бу як запальну, якій харак-
терні розв’язність, хміль-
ний стан.

«Це людина, яка до пев-
ного періоду намагалася 
якось влаштувати власне 
життя, а потім стала жи-
ти одним днем, головне для 
неї — розваги, але таки не 
бачимо ознак відповідаль-
ності», — характеризує Ві-
ку Оксана Левків. 

Під час сценічного дій-
ства глядач збагне, що Віка 
— не така вже й запальна 
веселунка, а Віра — не свя-
тенниця, бо має й гріхи. 

Режисер Дмитро Чопов-
ський каже, що це виста-
ва про вибір, про те, що ми 
пристосуванці, не звикли 
ще до свободи. П’єса не дає 
відповіді, а радше ставить 
запитання і нагадує, що в 
будь-яких життєвих об-
ставинах кожен з нас має 
сам шукати правильні дії, 
вчинки, пояснення, шляхи 
розв’язання проблем, бути 
відповідальним.

Глядач, який подивиться 
цю чорну комедію, матиме 
поживу для роздумів. Ре-
жисерові-дебютанту поба-
жаємо успішної прем’єри і 
запалу на творення нових 
сценічних дійств.   

Науковці розкрили 
несподіваний ефект 
ранкової кави

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ЕКСПЕРИМЕНТ. Кава — один з найпопулярніших ранкових на-
поїв. Однак стало відомо про його незвичайний побічний ефект, 
який помітили німецькі фахівці. У їхньому дослідженні взяли участь 
26 осіб, які погодилися кілька ночей поспіль спати всього по п’ять 
годин. А вранці дослідники вивчали їхню реакцію, перевіряли 
пам’ять і точність виконання завдань. 

Половина групи під час тестування випивала дві чашки звичайної 
кави, а решта пила каву без кофеїну, повідомляє EatThisNotThat. 
Ті, хто вживав напої з кофеїном, показали значно вищі результати 
в денних тестах, особливо з точки зору концентрованої уваги по-
рівняно з тими, хто пив каву без кофеїну. Проте обидві групи пові-
домили про сонливість протягом дня, що означає, що навіть кава 
не може забезпечити заряд енергії.

Кава може дати людині тимчасовий розумовий підйом, проте 
важливо розуміти, що він не може бути довгостроковою заміною 
якісного сну, пояснив доктор медичних наук Кріс Вінтер. «Пору-
шення сну досить швидко призводить до проблем зі здоров’ям, се-
ред яких зниження функції імунної системи, денна сонливість і на-
віть збільшення ваги», — додав фахівець.

Раніше експерти назвали щоденну кількість кави, яка матиме 
позитивний вплив на здоров’я. Згідно з дослідженнями, регуляр-
не вживання кофеїну в правильних дозах може продовжити життя. 
Крім того, кофеїн поліпшує пам’ять і розумову діяльність, приско-
рює реакцію і знижує втому.

Віка (Оксана Левків) і Віра (Оксана Малінович) у розпачі, 
вони не знають, що ж на них чекає

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 лютого 2021 р. № 68 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України 

від 8 квітня 2020 р. № 287 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 р.  

№ 287 «Про розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних груп населення» 

(Офіційний вісник України, 2020 р., № 34, ст. 1129), замінивши в абзаці другому циф-

ри «2020» цифрами «2021». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про фактичне закінчення строку застосування 

остаточних компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну 
легкових автомобілів походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про захист національного товаровироб-
ника від субсидованого імпорту» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України повідомляє про фактичне закінчення 02.01.2021 стро-
ку дії остаточних компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомо-
білів походженням з Російської Федерації, що класифікуються згідно з Українською 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарною позицією 8703.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з між-
народної торгівлі від 13.11.2015 № АС-344/2015/4411-06 «Про застосування остаточ-
них компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походжен-
ням з Російської Федерації».

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
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