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Голова Верховної Ради про негативні наслідки,  
які можуть виникнути від запровадження подвійного 
громадянства 

Іноземний бізнес слід 
зацікавити  

РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА. Актуальні питання двосторонньої 
співпраці із представниками швейцарського бізнесу в Україні об-
говорив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Оскільки Швейцарія вхо-
дить до п’яти найбільших інвесторів у нашу економіку, гостям було 
цікаво дізнатися про успіхи в децентралізації, ринку електроенер-
гії, газу, землі, судової системи. Остання надактуальна, бо її реалі-
зація гарантуватиме справедливість і впевненість для бізнесу. А це 
головний чинник інвестиційної привабливості й полегшення веден-
ня підприємницької діяльності в Україні.

Як зазначив Денис Шмигаль, Україна має намір розбудовувати 
інфраструктурні об’єкти за рахунок державно-приватного партнер-
ства й концесії, долучитися до європейського зеленого курсу й до 
2050 року разом із Європою прагне перейти на зелену енергію. Де-
нис Шмигаль наголосив, що Україна продовжує роботу над спро-
щенням доступу до державних послуг, зокрема створено Єдиний 
вебпортал електронних послуг та Єдиний державний реєстр, пові-
домляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. 

ЦИТАТА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:

ЦИФРА ДНЯ

1789 
населених пунктів, де проживають 

126,6 тис. громадян, підключили 
мобільні оператори  

до високошвидкісного інтернету  
у лютому 2021 року

«Якщо ми змінюємо 
Основний Закон, — це одна 

історія. Якщо починаємо 
змінювати закони, які 

нижче Конституції, 
— це інша історія. 

Моя особиста думка: 
громадянство має 

бути одне».

Україна розумно 
розпоряджається 
коштами

РІК РОБОТИ УРЯДУ. У Міністерстві фінансів оприлюднили 
основні досягнення впродовж означеного періоду
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Надзвичайний  
і Повноважний Посол КНР 
в Україні Фань Сяньжун: 
«Хочеш бути багатим, 
побудуй спочатку дороги!»

ЕКСКЛЮЗИВ

Як живе 
Васильківська 
громада  
в нових  
умовах
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«Дія.Цифрова освіта» поліпшує доступ до інформації 
УДОСКОНАЛЕННЯ. Уряд затвер-

див Положення про Єдиний держав-
ний портал цифрової освіти «Дія.
Цифрова освіта». Це поліпшить до-
ступ фізичних і юридичних осіб до 
цифрової освіти й навчання цифро-
вої грамотності, реалізує право кож-
ного на освіту, її доступність шляхом 
навчання дистанційно через інтер-
нет, розвиток цифрових компетент-
ностей, повідомляє пресслужба Мін-
цифри.

Основі завдання порталу «Дія.
Цифрова освіта»: надання можли-
вості доступу до освітніх матеріалів; 
забезпечення цифрової грамотнос-
ті людей усіх вікових категорій; за-
безпечення проведення тестуван-
ня, зокрема тестування рівня цифро-
вої грамотності (цифрограм); забез-
печення отримання електронних до-
кументів, що підтверджують прохо-
дження навчання; формування інди-
відуального переліку освітніх мате-

ріалів; відображення новин і підсум-
ків досліджень у галузі освіти; поши-
рення ідей цифровізації, доведення 
інформації про новітні цифрові тех-
нології; надання інформації про під-
приємства, установи, організації, які 
можуть надати доступ до цифрової 
освіти (центрів цифрової освіти); ви-
користання методів і механізмів для 
поліпшення підсумків навчання; за-
хист даних (зокрема персональних), 
розміщених на вебпорталі цифрової 

освіти, від несанкціонованого досту-
пу, знищення, модифікації.

Підсумком реалізації документа ста-
не якісна трансформація ринку праці й 
суспільства загалом у напрямі розви-
тку людського капіталу, оптимізації та 
поліпшення системи освіти дорослих і 
підвищення безпеки громадян в інфор-
маційному суспільстві. Технічний адмі-
ністратор порталу — державне підпри-
ємство «Дія», що належить до сфери 
управління Мінцифри.

Уряд доручив Міністерству 
освіти і науки забезпечити розро-
блення нормативно-правових ак-
тів з урегулювання порядку напо-
внення Єдиного державного пор-
талу цифрової освіти «Дія.Циф-
рова освіта» в частині вебплат-
форми дистанційного навчання 
«Всеукраїнська школа онлайн» 
освітніми матеріалами, необхід-
ними для дистанційного здобут-
тя освіти.

Міністр фінансів Сергій Марченко: за підсумками 2020 року надолужено не лише відставання від планових показників, 
а й перевиконано дохідну частину держбюджету на 54 мільярди. Цей тренд зберігається й цьогоріч 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 березня 2021 р. № 162-р 
Київ

Про затвердження плану заходів щодо 
недопущення ухилення від сплати податків  

і зборів суб’єктами господарювання  
та запобігання відмиванню коштів  

в офшорних зонах  
 1. Затвердити план заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і 

зборів суб’єктами господарювання та запобігання відмиванню коштів в офшорних 
зонах, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити ін-
формування щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінету Міністрів України 
про виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2021 р. № 162-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами  

господарювання та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах  

Найменування заходу Відповідальні з 
а виконання

Строк  
виконання

1.  Мінекономіки 
МЗС 

Мінфін 
Мін’юст 

Держфінмоніторинг 
ДФС  

постійно  

2.  ДПС 
Національна поліція 

СБУ (за згодою) 
Національне антико-

рупційне бюро (за зго-
дою) 

Державне бюро роз-
слідувань (за згодою) 

ДФС  
Держмитслужба 

Держфінмоніторинг 
Національний банк  

(за згодою) 
Офіс Генерального  

прокурора (за згодою) 
Мінекономіки 

Мінфін

— « —

3.  Держфінмоніторинг  щороку  
до 31 груд-
ня звітного 

року  

4.  ДПС  
Мінфін 

IV квартал  
2022 р.  

5.  Мінфін  
ДПС  

у строки,  ви-
значені зако-
нодавством  

6. ДПС постійно

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Ні-

чік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 
2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,  
ч. 3 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 відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з роз-
гляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,  
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 23 бе-
резня 2021 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки інакше судовий розгляд кримі-
нального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Ільяшевич О. В.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22020050000000187 (но-
мер справи 243/728/21, номер судового провадження 1-кп/243/441/2021) за обвинуваченням Гу-
ляєва Ігоря Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Фалін І. Ю. викликає обвинуваче-
ного Гуляєва Ігоря Анатолійовича, який зареєстрований за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, 
вул. 1-го Травня, буд. 25, кв. 8 у судове засідання, яке відбудеться 24 березня 2021 року о 09-30 
год., у залі судового засідання № 1З.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 
не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату ново-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стяг-
нення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове 
провадження.

Розшукуються спадкоємці КТИТАРОВОЇ ВАЛЕНТИНИ ТИМОФІЇВНИ, 

1947 року народження, померлої 08 жовтня 2020 року.

Звертатися в строк до 08 квітня 2021 року до Приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Харківської області Лук’янової Олени 

Борисівни за адресою: місто Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, будинок № 29-А, 

телефон: (057) 710-33-31.

ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика
здійснює прийом, на безоплатній основі, використаних пакувальних матеріалів 

і тари, в якій зроблена продукція ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» 
та ПрАТ «Кондитерська фабрика« Харків’янка».

Адреса приймання: 61010, м Харків, вул. Лозівська, 8. Час роботи пон.-п’ятн., крім 
святкових і вихідних днів з 13-00 до 16-00. Конт. тел. (050) 303-38-73

Свідоцтво про право на спадщину, 
видане Другою Київською державною 

нотаріальною конторою 27.04.2004 
№8-2035 на ім’я Кравченко Ганна 
Володимирівна, дата проведення 
реєстрації в Бюро — 01.06.2004 
за реєстровим номером 2737, 

вважати втраченим.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою: Херсонська область, м. Но-
ва Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60), викликає Котляревського Михайла Григоровича, 19 
липня 1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт 
Лазурне, вул. Шевченка, 37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 за фактом скоєння 
Котляревським Михайлом Григоровичем кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 5 КК 
України, як обвинуваченого та повідомляє, що 19.03.2021 року о 13:30 год., 26.03.2021 року о 13:00 год., 
16.04.2021 року о 13:00 год., 23.04.2021 року о 13:00 год., 30.04.2021 о 13:00 год., відбудеться спеціальний 
судовий розгляд зазначеного кримінального провадження в складі колегії суддів: судді-доповідача Матвєє-
вої Н. В., суддів: Ведяшкіної Ю. В., Чирського Г. М., в якому Ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на 
виклик суду (неприбуття на виклик без поважної причини більше як два рази) обвинуваченого, відповідно до 
ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеціального судового провадження. 

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслі-
дуванням у кримінальному провадженні № 42015000000000173 від 16.02.2015 за підозрою колишніх проку-
рорів прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у вчиненні державної зради, тобто кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження стосовно колишнього прокурора Виноградова С. В. зі-
брано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним на виконання по-
ложень ст. 2975 КПК України пропонуємо підозрюваному Виноградову Сергію Васильовичу, 24.12.1982 ро-
ку народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим Пономаренка А.Є. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 17.03.2021 по 19.03.2021  
(з 09:00 до 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

і вартісних показників до податкової 
накладної в Єдиному реєстрі податко-
вих накладних;
суб’єктів господарювання реально-
го сектору економіки, що мінімізують 
власні податкові зобов’язання з вико-
ристанням ризикового податкового 
кредиту, — через організацію прове-
дення документальних перевірок 

7.  Організація проведення докумен-
тальних перевірок платників подат-
ку на додану вартість, які декларують 
від’ємне значення суми податку, роз-
раховане згідно з пунктом 200.1 статті 
200 Податкового кодексу України, що 
сформоване за рахунок сум ризико-
вого податкового кредиту

— « — — « —

8. Проведення заходів податкового 
контролю для виявлення, запобіган-
ня та руйнування схем ухилення від 
оподаткування суб’єктами господарю-
вання під час виплати заробітної пла-
ти та інших доходів фізичним особам 
з метою залучення додаткових надхо-
джень з податку на доходи фізичних 
осіб, військового збору та єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування 

ДПС постійно  

9. Організація в межах компетенції 
співпраці з територіальними органами 
Держпраці, Пенсійного фонду Укра-
їни, іншими державними органами 
щодо здійснення контролю за додер-
жанням суб’єктами господарювання

— « — — « —

законодавства, зокрема податкового, 
під час виплати заробітної плати та ін-
ших доходів громадянам, використан-
ня праці найманих осіб, обмін інфор-
мацією про виявлені порушення та 
опрацювання отриманої інформації

10. Застосування заходів податково-
го контролю за суб’єктами господа-
рювання, зокрема тих, що реалізу-
ють підакцизні товари, обсяги дохо-
ду яких не відповідають мінімальним 
витратам у зв’язку з отриманням та-
кого доходу

— « — — « —

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 лютого 2021 р. № 148-р 
Київ

Про встановлення квоти імміграції  
на 2021 рік

Відповідно до статті 5 Закону України «Про імміграцію» встановити квоту іммігра-
ції на 2021 рік за категоріями іммігрантів у розрізі регіонів згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ   

Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2021 р. № 148-р

КВОТА 

імміграції на 2021 рік

Найменування  
регіону

Категорії іммігрантів (згідно з частиною другою статті 4 Закону України «Про імміграцію»)

Разом

діячі нау-
ки та куль-
тури, іммі-
грація яких 
відповідає 
інтересам 
України

висококвалі-
фіковані спе-
ціалісти і ро-

бітники, гостра 
потреба в яких 

є відчутною 
для економіки 

України

особи, які здійснили іноземну 
інвестицію в економіку України 
іноземною конвертованою ва-

лютою на суму не менш як 
100  тис. доларів США

особи, які є 
повнорідни-
ми братом 

чи сестрою, 
дідом чи ба-
бою, онуком 
чи онукою 
громадян 
України

особи, які 
раніше пе-
ребували в 
громадян-

стві України

батьки, чоло-
вік (дружина) 

іммігранта 
та його непо-
внолітні діти

особи, які без-
перервно про-

жили на терито-
рії України протя-
гом трьох років з 
дня встановлен-

ня їм статусу осо-
би, яка постраж-
дала від торгівлі 

людьми

особи, які про-
служили в 

Збройних Си-
лах України 
три і більше 

років

Автономна Респу-
бліка Крим

без обмеження

Області:
Вінницька 20 без обмеження 20 20 50 2 112
Волинська 20 1 без обмеження 5 10 10 5 51
Дніпропетровська 20 600 без обмеження 60 20 100 13 813
Донецька 20 без обмеження 30 20 100 25 195
Житомирська 20 без обмеження 15 10 40 9 94
Закарпатська 20 без обмеження 10 15 20 13 78
Запорізька 20 без обмеження 40 20 60 140
Івано-Франківська 20 без обмеження 10 10 15 55
Київська 20 без обмеження 50 5 150 4 229
Кіровоградська 20 без обмеження 20 3 40 83
Луганська 20 без обмеження 10 5 20 5 60
Львівська 20 600 без обмеження 10 5 40 2 677
Миколаївська 20 1 без обмеження 15 10 40 6 92
Одеська 20 600 без обмеження 100 20 300 3 1043
Полтавська 20 без обмеження 10 8 30 68
Рівненська 20 без обмеження 10 10 10 5 55
Сумська 20 без обмеження 20 50 80 2 172
Тернопільська 20 без обмеження 10 10 25 65
Харківська 20 1293 без обмеження 250 50 500 1 2114
Херсонська 20 без обмеження 20 10 40 90
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 +5  +10 Черкаська +2  -3 +4  +9
Житомирська -2  +3 +5  +10 Кіровоградська +1  -4 +5  +10
Чернігівська 0  -5 +4  +9 Полтавська -2  -7 +4  +9
Сумська -1  -6 +2  +7 Дніпропетровська -1  -6 +4  +9
Закарпатська -2  +3 +5  +10 Одеська -2  +3 +5  +10
Рівненська -2  +3 +6  +11 Миколаївська +2  -3 +4  +9
Львівська -2  +3 +8  +13 Херсонська +1  -4 +2  +7
Івано-Франківська -2  +3 +5  +10 Запорізька 0  -5 +1  +6
Волинська +2  -3 +7  +12 Харківська -2  -7 +2  +7
Хмельницька +2  -3 +4  +9 Донецька -1  -6 +1  +6
Чернівецька +2  -3 +4  +9 Луганська -3  -8 +1  +6
Тернопільська +2  -3 +6  +11 Крим +2  -3 +4  +9
Вінницька -2  +3 +5  +10 Київ 0  +2 +7  +9

Укргiдрометцентр

Театр знову піднімає завісу
ВХОДИНИ. Після п’яти з половиною років реконструкції після 
пожежі відчинив двері Черкаський музично-драматичний театр

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Черкащани встигли засу-
мувати за світлом рам-

пи, за тією особливою ат-
мосферою театрального до-
му, яка налаштовує на непо-
вторний душевний лад, ко-
ли ви залишаєте десь далеко 
позаду звичну міську суєту й 
похмурість і опиняєтеся під 
владою Талії й Мельпоме-
ни. І не тільки через каран-
тинні заходи. На жаль, при-
міщення академічного облас-
ного українського музично-
драматичного театру імені 
Тараса Шевченка більш як 
п’ять років тому постражда-
ло від пожежі. Тривали ре-
конструкція та відновлення.

Не можна сказати, що на 
цей час черкащани зали-
шилися зовсім без сценіч-
ного мистецтва. Театральна 
трупа напружено працюва-
ла, давала вистави в місце-
вому будинку культури іме-
ні Івана Кулика, в центрі ди-
тячої творчості, гастролюва-
ла. Проте такий бажаний для 
акторів, усіх театралів  рід-
ний дім усе відкладав онов-
лення. 

Будівельники взялися за 
реконструкцію нібито з ен-
тузіазмом. Роботи в погорі-
лому театрі виявилося бага-
то. Довелося будувати вщент 
пошкоджений дах, піддаш-
шя, відновлювати фоє дру-
гого та третього поверхів, 
сцену, глядацьку залу, ку-
луари трьох поверхів, а та-
кож кабінети в адміністра-
тивній частині будівлі, вико-
нувати цілий комплекс ро-
біт для налагодження кому-
нікацій, облаштовувати при-
леглу територію. Однак по-
тім роботи пригальмували: 
то коштів бракувало, то різ-
ні неузгодженості давали-
ся взнаки, то обласне керів-
ництво змінювалося — а без 
нього, як відомо, не сіється й 
не жнеться.

Так і дотягли з 2017-го до 
березня 2021-го. І ось наре-
шті довгоочікувані миті від-
криття. Будинок сяє блиском 
люстр, пахне новими сучас-
ними меблями, тим особли-
вим запахом куліс, що не-
змінне в кожному театрі.  

Перший концерт в оновле-
ному закладі присвячено дню 
народження Кобзаря. Підні-
мається завіса, і з оновленої 
сцени у промені прожектора 
злітає у Всесвіт проникливе 
Шевченкове слово. 

На відкриття театру за-
просили ветеранів АТО, лі-
карів, які протистоять пан-
демії коронавірусної хворо-
би, працівників культури. У 
заході взяли участь міністр 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-кому-
нального господарства Олек-
сій Чернишов, заступник мі-
ністра культури, народні де-
путати України. Завітала 

народна артистка України 
Ольга Сумська і заслужений 
артист України Віталій Бо-
рисюк. 

Тепер черкащанам є чим 
похвалитися: сучасний гля-
дацький зал із новими кріс-
лами й сценою, балетною 
студією, паркетною підло-
гою. Набув привабливих рис 
закладу високої духовнос-
ті світлий, в оксамиті й лю-
страх, вестибюль другого по-
верху. 

Директор театру заслу-
жений діяч мистецтв Украї-
ни Петро Ластівка, радісний 
і схвильований, ніби іменин-
ник, показує оновлені при-
міщення та численне сучас-
не приладдя, яке тепер пра-
цюватиме на повніше сприй-
няття глядачами сценічного 
дійства.

 Оновлені гримерні при-
пали до душі акторам. Оле-
на Ластівка, приміром, ду-
же задоволена. Каже, що ду-
же скучила за затишком та 
зручностями театральних 
кулуарів. 

За історію театр поставив 
сотні вистав. Нині в його ре-
пертуарі  понад 40 спектак-
лів. Він може задовольнити 
найвибагливішого глядача, 
адже не обмежує себе певни-
ми жанрами. Передовсім це 
українська класика, вистави 
за творами сучасних вітчиз-
няних та закордонних авто-
рів. Яскраві спогади про свою 
творчість залишив народний 

артист України Алім Сит-
ник, який 38 років очолював 
художнє керівництво закла-
ду. Його виставам, а їх було 
майже 90, притаманне філо-
софське осмислення дійснос-
ті, психологічна глибина, ху-
дожня довершеність. Його 
останні спектаклі «Вишне-
вий сад», «Варавва», «Любов 
під в’язами», «Князь Ярос-
лав» надовго запам’яталися 
глядачам. 

Творчо збагатили афішу 
й інші режисери-постанов-
ники. Колектив театру вже 
в осучасненому приміщен-
ні прагне розвиватися, онов-
лювати й без того багатий ре-
пертуар. 

За свідченнями фахівців, 
рівень нинішнього закладу з 
точки зору архітектури, тех-
нічного оснащення, дизай-

ну сягає міжнародного кла-
су. На його ремонт після по-
жежі загалом витрачено 185 
мільйонів гривень. Зрозумі-
ло, що й рівень безпеки в за-
кладі має бути високим. 

Як розповів начальник 
управління ДСНС у Чер-
каській області Андрій Да-
ник, сучасна протипожежна 
система, якою тепер облад-
нано театр, потребувала ре-
тельної перевірки. Її тесту-
вали в різних режимах, зо-
крема аварійному. Підсумок 
позитивний: театр готовий 
працювати. 

За словами першого за-
ступника голови обласної ра-
ди Романа Сущенка, завдя-
ки твердій принциповій по-
зиції ради та керівництва те-
атру служби, відповідаль-
ні за працездатність усіх йо-
го життєзабезпечувальних 
систем та систем гасіння по-
жежі, за минулий тиждень 
доклали максимум зусиль, 
щоб усе знову запрацювало. 
Відповідні дозволи видано, 
акти підписано.

Проте не обійшлося й без 
ложки дьогтю. Річ у тому, 
що систему піднімання сце-
нічних декорацій вдалося 
відремонтувати лише част-
ково. Вона поки що не дає 
змоги рухати декорації й 
застосовувати різні сучас-
ні ефекти, використовуючи 

комп’ютерну техніку. Ціл-
ком очевидно, вважає ди-
ректор, що недоробку по-
трібно усунути вже най-
ближчим часом, адже це 
обмежує творчі можливос-
ті. А ще планують гастро-
лі європейських театрів. Як 
додав актор Олександр Гу-
менний, така «дрібничка» 
може загрожувати безпеці 
тих, хто перебуває на сцені. 
Проте представники місце-
вої влади пообіцяли допо-
могти усунути недоробку і 
знайти для цього 20 мільйо-
нів гривень. 

Хай там як, а Черкаський 
академічний знову розпочи-
нає повноцінне життя, у його 
планах — реалізація нових 
творчих задумів. Тож поба-
жаймо йому успіхів і вдячно-
го глядача.

У Сахарі знайшли 
уламок найдавнішої 
планети

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ПРАМАТИ ЗЕМЛІ? У пустелі Сахара науковці виявили ула-
мок метеорита, що впав. Вчені впевнені, що це унікальний 
фрагмент найдавнішої планети, яка утворилася ще до появи 
Землі.

Кам’яний метеорит впав у пустелю Сахара ще торік у травні. 
Кілька його уламків було знайдено в південно-західній частині 
Алжиру. Однак до докладного 
вивчення зразків фахівці при-
ступили тільки зараз.

Французькі вчені провели 
аналіз радіоактивного розпаду 
ізотопів метеорита і визначили, 
що він є фрагментом іншої пла-
нети. Вона з’явилася приблизно 
4,566 мільярда років тому і, ймо-
вірно, зараз вже зникла. А мете-
орит відколовся в результаті її зі-
ткнення з іншим великим кос-
мічним тілом, після чого осколки 
розлетілися в різні боки.

 Однак фахівцям поки не 
вдалося визначити, якій саме 
протопланеті належить вияв-
лений фрагмент. З’ясовано ли-
ше, що це найдавніша вулка-
нічна порода, яка відома науці.

Експерти планують продо-
вжити вивчення метеорита. Він 
може стати важливим свідчен-
ням того, що в ранній Сонячній 
системі існувала ще одна пла-
нета, сформована з пилу. Во-
на зруйнувалася при зіткненні 
з іншою протопланетою, і була 
поглинена більш великим кос-
мічним тілом, наприклад, Зем-
лею, Венерою, Марсом чи Мер-
курієм.

Тривають останні приготування до нової вистави

Найдавніша вулканічна 
порода, яка відома науці
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