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Експерти
прокоментували
розширення
географії подорожей
вітчизняних туристів

Постанова Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження Положення
про спеціалізовану мистецьку
школу (школу-інтернат)»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 12 КВІТНЯ 2019 РОКУ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Вибори Президента —
не привід для відставки
Прем’єра. Думаю, ми
будемо працювати
до жовтня».

Український космос:
політ нормальний
Ілюстрація з сайту spaceq.ca

ЦИТАТА ДНЯ

№71 (6434)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Прем’єр-міністр про повноваження та функції владних
інституцій

Китай надає
техніко-економічну
допомогу
МІЖУРЯДОВА УГОДА. Перший віце-прем’єр-міністр — міністр
економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів підписав угоду між
урядами України та Китаю, за умовами якої наша країна отримає
безоплатну техніко-економічну допомогу в розмірі 200 мільйонів китайських юанів (29,7 мільйона доларів). Це найбільша сума одноразової безоплатної допомоги Україні від Китаю за 27 років нашої незалежності.
Кошти уряд Китаю спрямує для надання технічної допомоги у вигляді спеціальних аварійно-рятувальних машин та обладнання для
потреб Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Протягом 2019—2020 років ДСНС має отримати понад 50 одиниць обладнання і техніки, зокрема автомобільні крани, гусеничні
бульдозери, автогрейдери, пожежні машини з підіймальними платформами та зі сходами для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Китайська Народна Республіка спрямує в Україну фахівців для
налаштування роботи і технічного обслуговування обладнання. Буде надано обладнання для синхронного перекладу та конференцсистеми Мінекономрозвитку і відбуватиметься реалізація інших погоджених міжурядових проектів.

ЦИФРА ДНЯ

11 млрд дол.

становив, за повідомленням Державної
фіскальної служби, товарооборот між
Україною і Євросоюзом у першому
кварталі цього року. Зростання — 6%.

4-5
АКТУАЛЬНА ТЕМА. Незважаючи на постійне державне

недофінансування, підприємства галузі досягли певних
успіхів у розв’язанні комплексу проблем, що накопичувалися
роками

ПАРЄ ввела механізм узгоджених санкцій

ГЕОПОЛІТИКА. Нову процедуру застосовуватимуть на додаток до тієї, яка вже існує,

а це не те, чого прагнула Росія, аби повернутися до Парламентської асамблеї
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

П

арламентська асамблея вирішила у разі, якщо державачлен порушує свої статутні зобов’язання або не поважає

фундаментальних принципів і
цінностей Ради Європи, «запровадити спільну процедуру реагування, яку може активізувати
Парламентська асамблея, Комітет міністрів РЄ (КМРЄ) або генеральний секретар». Про це

йдеться у резолюції «Парламентська асамблея: головні виклики для майбутнього», яку було ухвалено у середу в Страсбурзі. Асамблея закликала Росію виплатити свою частину
внесків до бюджету організації,

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

наголосивши, що інакше вона
втратить право бути представленою у КМРЄ.
За останній рік це стало другою спробою ПАРЄ змінити
правила свого регламенту. На
минулій осінній сесії на дебати

було винесено доповідь та резолюцію, яка пропонувала суттєво ускладнити механізм оскарження повноважень національних делегацій, підтвердження яких відбувається
щосесії.

встановлені Національним банком України на
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12 квітня 2019 року

USD 2683.1419
EUR 3022.2910
RUB 4.1664
/ AU 350056.11 AG 4090.45
PT 239067.94 PD 371883.47
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ДОКУМЕНТИ
7. Витрати на проведення заходів, організованих державною установою «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»
8. Витрати на матеріально-технічне та методичне забезпечення діяльності комісії з атестації
9. Повернення поворотної фінансової допомоги
Усього витрат

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 квітня 2019 р. № 231-р
Київ

Про затвердження кошторису державної установи «Орган суспільного нагляду
за аудиторською діяльністю» на 2019 рік
Відповідно до частини тринадцятої статті 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити кошторис державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» на 2019 рік, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2019 р. № 231-р
КОШТОРИС
державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» на 2019 рік
тис. гривень
Плановий
Найменування статті
показник
Надходження
15648,8
1. Фіксований внесок з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємству, що становить суспільний інтерес, на користь державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»
2. Внесок у розмірі 1 відсотка суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання 1792,2
аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, на користь державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»
470
3. Інші надходження
Усього надходжень
17911
Витрати
13808,4
1. Оплата праці штатних працівників (20 осіб)
у тому числі:
11318,4
заробітна плата
2490
нарахування на заробітну плату (22 відсотки)
1532,6
2. Комунально-господарські, канцелярські витрати та інші витрати
у тому числі:
800
оренда офісного приміщення
150
комунальні витрати
75
транспортні витрати
74,6
придбання поштових, канцелярських, господарських товарів
145
придбання обладнання, інвентаря, комплектувальних виробів до оргтехніки та інші витрати, пов’язані з утриманням
офісного приміщення
92
організаційно-представницькі витрати
39
телекомунікаційні послуги
12
передплата періодичних видань
50
відшкодування витрат на започаткування діяльності державної установи «Орган суспільного нагляду
за аудиторською діяльністю»
35
послуги банку
110
інші витрати (облаштування приміщення, поточний ремонт тощо)
1070
3. Витрати на придбання обладнання та меблів, необхідних для організації роботи державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», оргтехніки, мережевого комп’ютерного обладнання та ліцензійного
програмного забезпечення
210
4. Витрати на створення веб-сайту державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»
270
5. Витрати на здійснення перекладу міжнародних стандартів аудиту та методологічного забезпечення
300
6. Витрати на відрядження

170
150
400
17911

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 квітня 2019 р. № 233-р
Київ

Про ліквідацію державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон»

1. Ліквідувати державну корпорацію «Українське державне об’єднання «Радон».
2. Уповноважити Державне агентство з управління зоною відчуження:
утворити комісію з ліквідації державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» та затвердити її голову і персональний склад;
здійснити заходи з ліквідації зазначеної державної корпорації.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів,
які видобуватимуться у межах ділянки Дельфін
рішення Кабінету Міністрів України, на підставі
якого проводиться конкурс: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 271 «Про
проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Дельфін»
адреса, за якою подаються заяви на участь у
конкурсі: заяви на участь у конкурсі подаються до
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4,
м. Київ, 01601
вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають подавати учасники, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня
2019 року № 271 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Дельфін»
плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквівалент цієї суми за курсом Національного
банку України на день оплати в іноземній валюті
реквізити банківських рахунків для перерахування
плати за участь у конкурсі:
Плата у гривнях:
отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

ЄДРПОУ одержувача: 37471933
банк одержувача: Державна казначейська служба
України, м. Київ
код банку: 820172
рахунок: 37119010004110
Плата в іноземній валюті:
отримувач коштів: Ministry of Energy and Coal Industry
of Ukraine;
банк одержувача: THE JOINT STOCK COMPANY
«THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE»
(АТ «Укрексімбанк»);
адреса банку: Ukraine, 03150 Kiev, 127 Antonovycha Str.
СВІФТ код (SWIFT BIC): EXBS UA UX
код банку: 322313;
ЄДРПОУ банку: 00032112;
рахунок: 25301000000224 (840 – USD, 978 – EUR)
Призначення платежу: Плата за участь у конкурсі
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 06.03.2019 № 271
конкурсну документацію можна отримати в робочий час в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4,
м. Київ, 01601.
Телефон для довідок:
+38 (044) 594-59-09 (Вялик Юрій Олексійович).

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Клюєв Андрій Петрович, 12.08.1964 року народження (адреса: проспект Офіцерський, буд.
69-Г, кв. 27, м. Донецьк, 83087, адреса: провулок Кедровий, будинок № 2, смт Козин, Обухівський район, Київська область, 08711) відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 17 квітня 2019 року о 10 годині в кабінет № 322 до прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань,
нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Багнюка Олега Ігоровича за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 на підставі ст. 297-5 КПК України для допиту
як підозрюваного та участі у проведенні інших слідчих і процесуальних дій, з метою реалізації
Вами прав підозрюваного у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014,
у якому слідчим суддею 22.03.2019 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно Вас за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 5 ст. 191 КК України.
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 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 серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив
про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25
до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик
слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого,
свідка може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота:
Короткий опис активів
(майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Дата проведення відкритих
торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих
торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

GL6N7958
Кредити

Інститут садівництва Національної академії аграрних наук
України (Інститут садівництва НААН) має намір передати майно в
оренду нежитлового приміщення, площею 12,2 кв.м та 17,4 кв.м,
у будівлі майстерні з інженерним центром за адресою: Київська
обл., Києво-Святошинський р-н, с. Новосілки, вул. Озерна, 25,
терміном на 2 роки 11 місяців.
Для отримання додаткової інформації прохання звертатися за
адресою: 03027, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Новосілки, вул. Садова, 23.
Телефон для довідок: (044)526-42-11; (044)526-55-18.

Краснокутська державна нотаріальна контора Харківської обл.
повідомляє, що після смерті Вавенка Івана Степановича, який постійно проживав за адресою: с. Каплунівка Харківської обл. по
вул. Нижня, 1-Ж та помер 8 травня 2017 року, відкрилася спадщина. Просимо його дітей Вавенка Олександра Івановича та Вавенко Наталію Іванівну протягом 30 календарних днів з дня публікації цього оголошення прибути до нотаріальної контори за
адресою: вул. Миру, 138, м. Краснокутськ Харківської обл. Після
спливу 30 календарних днів свідоцтво на спадщину буде видане
спадкоємцям, які приймуть спадщину.

Організатор аукціону — ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС»
(ЄДРПОУ 22859728, адреса: м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім.
21) проводить аукціон з продажу майна ЦМК ДП «ВО «Знамя»
(адреса: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, ЄДРПОУ 14310997,
справа №8/568), з початковою вартістю — 36 028 534,37 грн.,
що відбудеться 10.05.2019 року об 11.00 годині за адресою: м.
Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, останній строк подачі заявок
15.04.2019, 15.00 годин, за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21, включно.
Додаткову інформацію можна дізнатись на веб-сайті —
http://www.arbitr.gov.ua/, або https://minjust.gov.ua/,
або за телефоном – 0960342948.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Урсеітова Санжара Орозбаєвича по цивільній справі № 486/319/19 за позовною заявою Урсеітової Оксани Олександрівни до Урсеітова Санжара Орозбаєвича про розірвання шлюбу.
Засідання відбудеться 13.05.2019 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ,
вул. Дружби народів, 3-А, зал судових засідань № 4.
У разі неявки в судове засідання відповідача справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
Суддя О. Д. Франчук

Оголошення про втрату Свідоцтва про право власності
на понтон та Свідоцтва про право плавання під державним
прапором України (Судновий патент).

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької
області знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Варвашені Тетяни Миколаївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд
справи здійснюється в спеціальному судовому провадженні.
До суду як обвинувачена викликається Варвашеня Тетяна Миколаївна. Судове засідання відбудеться 22.04.2019 року о 16.30
год. у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 305.
Суддя Богомолова Л. В.

Втрачені: Свідоцтво про право власності на понтон «Д-301»,
серія PV №03111 від 25.05.2009 року та Свідоцтво про право плавання під державним прапором України (Судновий патент), серії
PF № 03518 від 25.05.2009 року, що належать ТОВ «Річкове пасажирське екскурсійне агентство», вважати недійсними.
У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Охременка Артема Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,
розгляд справи здійснюється в спеціальному судовому провадженні.
До суду як обвинувачений викликається Охременко Артем
Олексійович. Судове засідання відбудеться 11.05.2019 року
о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64.
Суддя Богомолова Л. В.

ТОВ «Обслуговуюча компанія
«Синергія-2 Сервіс» повідомляє,
що розриває укладений Договір
про встановлення доступу

http://www.prozorro.sale
08.05.2019; 31.05.2019; 26.06.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів
(аукціону) /електронного аукціону по кожному
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
118-delta/42227-asset-sell-id-194923

до інфраструктури об’єкта за № 01/01/18
від 01 січня 2018 р. з Товариством
з додатковою відповідальністю «Компанія Бест»
(ЄДРПОУ 33482632) з 10 червня 2019 р.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію Представництва «UAB
«FARMLIGA» («УАБ «ФАРМЛІГА»), реєстраційний № ПІ-4646,
видане 26.11.2013р. Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України, вважати недійсним.
Вважати втраченим сертифікат АЕ №003093 інженера
з інвентаризації нерухомого майна
на ім’я Шендрикової Світлани Дмитрівни.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:
серія AК: 9806603, 7056695, 9792232, 7619475-7619476; серія AМ: 7275898, 5836623, 5836719, 7271686, 7724967,
9199706, 7260650, 5854486, 7694158, 9178169, 9178253, 7704759, 5831339, 7294311, 7257924, 7701891, 9195951,
9199648, 7723884, 7707996, 5848319, 7262902-7262903; серія AЕ: 6163302, 6163304; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 12977175, 13351462, 13349404, 13352202, 13352212, 13654784, 13654757, 12638767,
12641892, 13349407-13349408; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 13651232; добровільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 2956454, 2664348, 2961163, 2989551,
2954598, 2850453, 2878480, 2878506, 3039760, 3002270, 3124779, 3026313, 3026246, 3026249, 3026264, 2789988,
2900579, 2789399, 2690477, 2716772, 2706741, 2789519, 2341703, 3024627, 2685894, 2767303, 2767309, 2785973,
2807187, 2865545, 2865720, 2896138, 3000973, 2852179, 2900654, 3029834, 3056895, 2791611-2791615, 22482912248293, 2970998-2971000, 3026266-3026270, 2797016-2797017, 2789321-2789322, 2789223-2789224, 23419382341943, 2566257-2566259, 2742469-2742479, 2785965-2785967, 2785969-2785970, 2807333-2807334, 28502462850247, 2865618-2865620, 2865723-2865725, 2896134-2896135, 3159151-3159182, 2994862-2994866, 29949072994908.

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

12 квітня 2019 року, п’ятниця, № 71
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ОГОЛОШЕННЯ
Про внесення змін до проекту порядку денного
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «НВО «Київський завод автоматики»
Товариство повідомляє про зміни в проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів, які скликані на 24 квітня 2019 р.о 15-00 год.
за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10 (в приміщенні актової зали корпусу №16).
Згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який володіє 2000 шт. простими іменними акціями, в проект порядку денного Загальних зборів включено новий проект рішення з питання проекту порядку денного №10 «Затвердження
стратегії розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019—
2023 роки, а також визначення основних напрямків діяльності як складової стратегії розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на
2019—2023 роки», а саме:
1. Затвердити стратегію розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019—2023 роки, а також визначити основні напрямки діяльності як складової стратегії розвитку ПАТ «НВО «Київський завод
автоматики» на 2019—2023 роки (додаються).
2. Правлінню та Наглядовій Раді Товариства здійснити заходи щодо реалізації Стратегії розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019—2023 роки.
Згідно чинного законодавства наглядовою радою товариства було затверджено наступний Порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» за результатами діяльності у 2018 році:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію Товариства у складі:
– Найдов Павло Борисович — провідний інженер-конструктор спеціального конструкторського бюро;
– Підвисоцька Ірина Валентинівна — інженер-конструктор ІІ категорії спеціального конструкторського бюро;
– Бочарнікова Марія Сергіївна — начальник сектору з орендних відносин фінансово-економічного відділу;
– Тирінова Тамара Петрівна — провідний інженер з нормування
праці фінансово-економічного відділу;
– Постол Катерина Володимирівна — інженер з метрології ІІ категорії відділу Головного метролога
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» — Першого заступника Голови Правління
Цірука Віктора Григоровича.
1.1. В разі відсутності Першого заступника Голови Правління Цірука Віктора Григоровича на дату проведення загальних зборів акціонерів Товариства, обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ
«НВО «Київський завод автоматики» Голову Правління Малярова Сергій Прокоповича.
2. Пропонується обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів
ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» — корпоративного секретаря Полозову Наталію Вікторівну.
2.1. У разі відсутності корпоративного секретаря Полозової Наталії
Вікторівни на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства
обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський
завод автоматики» — заступника Голови Правління Шведчикова Сергія Серафимовича.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів
акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» (далі — Збори):
Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку
денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.
Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
• основна доповідь — до 20 хвилин;
• виступи в дебатах з кожного питання — до 20 хвилин;
• відповіді на запитання по окремому питанню — до 10 хвилин.
Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке
обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань,
першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань
Протокол від 09 квітня 2019 року № 84
ЗМІНИ
до оголошення про проведення повторного
конкурсу на зайняття вакантних посад керівників
підрозділів центрального апарату Державного
бюро розслідувань
Продовжити строк прийому документів від кандидатів, які бажають взяти участь у повторному конкурсі на зайняття зазначених нижче вакантних посад
керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, оголошеному відповідно до рішень Комісії від 21 листопада 2018 р. (протокол № 71), 21 грудня 2018 р. (протокол № 80), 04
березня 2019 р. (протокол № 82), до 10 травня 2019
року включно:
• завідувача сектору інформаційно-аналітичних
систем та технологій, забезпечення діяльності та
доступу до баз даних і реєстрів Відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення
Державного бюро розслідувань;
• завідувача сектору по роботі з публічними заходами Управління міжнародного співробітництва та
зовнішніх комунікацій Державного бюро розслідувань.

Голови Зборів. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в
усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів).
Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з
використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться
безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування
слово нікому не надається.
Бюлетень для голосування (крім бюлетенів з питань обрання членів
Ревізійної комісії Товариства) містить варіанти голосування за кожний
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).
Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання
на голосування акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування
(«за», «проти», «утримався»).
Бюлетені для голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії Товариства (бюлетені для кумулятивного голосування) містять перелік кандидатів (із зазначенням їх прізвища, ім’я та по батькові) і поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер
зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія
збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
• він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
• на ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
• він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
• акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
• він не засвідчений печаткою корпоративного секретаря Товариства.
В разі якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про
припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства, питання про обрання нових складів ревізійної комісії на голосування не виноситься.
У разі якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще
не оголошені, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попередніх питань.
В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня.
4. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
Проект рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» за 2018
рік Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ» та
призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства — Товариство
з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ».
5. Розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів
за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Взяти до відома висновок незалежного аудитора ТОВ «БЕНТАМС
АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
6. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
7. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності (роботи) Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності (роботи) Товариства у 2018 році.
2. Відповідно до п.3.2 контракту, укладеного з Головою правління
Маляровим С. П., преміювати його за підсумками роботи товариства у
2018 року, згідно розрахунку, який складено відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання, визначених ДК «Укроборонпром» (додається).
8. Розгляд Звіту про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018
рік та висновку за підсумками перевірки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за результатами 2018 року та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення:
Затвердити Звіт про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік
та висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.
9. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за
2018 рік.
10. Затвердження стратегії розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019—2023 роки, а також визначення основних напрямків діяльності, як складової стратегії розвитку ПАТ «НВО «Київський
завод автоматики» на 2019—2023 роки.
Проект рішення №1:
Затвердити стратегію розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019—2023 роки, а також визначити основні напрямки діяльності, як складової стратегії розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019—2023 роки (додаються).
Проект рішення №2:
1. Затвердити стратегію розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019—2023 роки, а також визначити основні напрямки діяльності, як складової стратегії розвитку ПАТ «НВО «Київський завод
автоматики» на 2019—2023 роки (додаються).
2. Правлінню та Наглядовій Раді Товариства здійснити заходи щодо реалізації Стратегії розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019—2023 роки.
11. Встановлення чітких цілей Товариства на 2019 рік.
Проект рішення:
Встановити чіткі цілі ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на
2019 рік.
(додаються).
12. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у
2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
Проект рішення:
1. Розподілити прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2018 році, таким чином:
- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів встановити відповідно до законодавства та базових нормативів, затверджених Кабінетом Міністрів України для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2018 році;
- залишок чистого прибутку спрямувати до фонду споживання Товариства (оплати праці).
2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році в розмірі базових нормативів, затверджених Кабінетом Міністрів України для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.
3. Доручити Голові Правління Малярову С. П.:
- дивіденди на державну частку перерахувати до Державного бюджету у термін до 01.07.2019 р. Після перерахування (сплати) дивідендів, нарахованих на державну частку, надіслати копії платіжних доручень до Державного концерну «Укроборонпром»;
- виплату дивідендів іншим акціонерам здійснювати грошовими коштами електронним поштовим переказом або через касу Товариства.
13. Про затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річну винагороду члена наглядової ради у розмірі 48
(сорок вісім) мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлений
законом.
Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним
функцій Голови наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.
14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та всіх членів Ревізійної комісії
Товариства, обраних загальними зборами акціонерів 16.03.2017 року.
15. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підозрюваному Костюченку В. К.
Орджонікідзевський районний суд м. ЗапоЗахисникам підозрюваного Костюченка В. К.
ріжжя викликає в судове засідання (провадженАдвокатам — Твердохлібу М. Г., Чистяковій Н. О., ня №335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) обвинувачеГавриловій І. А., Марченку Д. П., Погорілому С. А.
ного Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н.,
Управлінням з розслідування злочинів, вчине- останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул.
них злочинними організаціями, Головного слідчого Розваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню
управління Генеральної прокуратури України закін- № 42014080000000272 за обвинуваченням Серчено досудове розслідування у кримінальному про- би В. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28,
вадженні № 42014100000001195 від 10.10.2014 за
підозрою Костюченка В. К. у вчиненні криміналь- ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, яке відбудеться
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 6 травня 2019 року о 09.20 годині за адресою: м. Запост. 358 (у редакції до внесення змін Законом України ріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.
№ 3207-VI від 07.04.2011), ч. 3 ст. 358 (у редакЗ моменту опублікування повістки про виклик у
ції до внесення змін Законом України № 3207-VI від засобах масової інформації загальнодержавної сфе07.04.2011) та ч. 4 ст. 358 КК України.
18.01.2019 стороні захисту та підозрюваному пові- ри розповсюдження обвинувачений вважається надомлено про завершення досудового розслідування у лежним чином ознайомленим з її змістом.
зазначеному кримінальному провадженні.
Суддя Ходько В. М.
Органом досудового розслідування заплановано
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів
Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович,
кримінального провадження № 42017000000001195 19.02.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Донестороні захисту та підозрюваному Костюченку В. К. цька область, Покровський (Красноармійський) ра16.04.2019 та 17.04.2019 в приміщенні Головного йон, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25 у вчиненслідчого управління Генеральної прокуратури Украї- ні кримінального правопорушення, передбаченого
ни за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст.
417 об 11.00 год.
297-5, 323 КПК України викликається в судове засіВраховуючи вищевикладене, Вам необхідно дання в порядку спеціального судового провадженз’явитися до Головного слідчого управління Гене- ня, яке відбудеться 24.04.2019 року о 09.00 год. та
ральної прокуратури України 16.04.2019 об 11-00 та
17.04.2019 об 11.00 год. для отримання обвинуваль- 07.05.2019 року о 09.00 год., до Якимівського районного акта та реєстру матеріалів кримінального прова- ного суду Запорізької області (Запорізька область,
смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)6-13-20)
дження № 42017000000001195.
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Слідчий в особливо важливих справах
Поважні причини неприбуття особи на виклик до
першого слідчого відділу
суду передбачені ст. 138 КК України. Наслідки неуправління з розслідування злочинів,
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323
вчинених злочинними організаціями,
КПК України.
Головного слідчого управління
Суддя Нестеренко Т. В.
Генеральної прокуратури України
А. Іванов

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович,
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ,
вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,
відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 24.04.2019 року о 10.00 год. та 07.05.2019 року о 10.00 год., до
Якимівського районного суду Запорізької області
(Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25,
тел. (06131)6-13-20) для участі в судовому засіданні
як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до
суду передбачені ст. 138 КК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323
КПК України.
Суддя Нестеренко Т. В.
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича,
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69),
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідання, яке
відбудеться 19.04.2019 р. о 12 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.
301, 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 спеціального судового провадження.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
ДБАЙЛИВІСТЬ. На Закарпатті всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках», яку вже далеко не вперше проводять на своїх територіях державні лісові господарства, перейшла екватор.
Немає жодного лісогосподарського підрозділу, де б не
висаджували сіянці за участі штатних працівників чи силами найнятих за трудовими

договорами. До надважливої справи
долучаються юні
помічники —
члени шкільних лісництв,
активісти
природоохорони, звичайні громадяни. На сьогодні лісовідновлення здійснено на понад
1000 гектарів.
Разом із працівниками держпідприємства
«Великоберезнянський лісгосп» на зрубаних ділянках висаджували ліс учні старших
класів Лютянської ЗОШ І—ІІІ
ступенів, що на Великоберезнянщині. Заліснювали площі
стійкою до хвороб породою
ялиця біла (Abies alba).
Разом з лісівниками і школярами до роботи стали керівники органів місцевого
самоврядування, прибулі з
Ужгорода працівники Закарпатського обласного управління лісового і мисливського господарства, керівники
державних природоохорон-

Фото прес-служби Закарпатського облуправління лісового та мисливського господарства

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Лісотворна акція здолала екватор
них структур, підприємці. Відгукнулися на лісотворну акцію митці, серед яких народний художник України Василь
Свалявчик.
— Сіянці, поки що маленькі
й слабкі, а через кілька десятиліть стануть могутніми деревами, і новий ліс на цьому
місці даруватиме радість усім
гостям, а нам, художникам,
ще й натхнення, — зауважив
митець. — Примножувати зелену скарбницю краю — потрібний і благородний задум.
Цим повертаємо борг природі, в якої вчимося не лише
брати, а й давати.
Після кількагодинної напруженої праці директор лісгоспу
Ольга Олень щиро подякувала насамперед юним помічникам за сумлінність, вручивши
їм пам’ятні подарунки.
Під час акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» закарпатські
держпідприємства посадять
сіянці різних порід на площі
2244 гектари. Цього року площу лісовідновлення зменшать
порівняно з минулим майже
на 20%, оскільки, за словами начальника обласного галузевого управління Валерія
Мурги, торік у лісгоспах значно зменшено суцільні вирубування.

На акцію
на держпідприємстві
«Великоберезнянський
лісгосп» вийшли юні
й дорослі

Пізнавальний літопис Слов’янщини
КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ. У
видавництві
«Друкарський
двір» побачив світ цікавий пізнавальний збірник «Слов’янщина. Час, події, люди», до
якого увійшли публіцистика,
краєзнавчі дослідження, архівні документи, світлини, що
розповідають про історичне
минуле та сьогодення району.
Укладач своєрідного літопису
цієї території Донеччини член
НСЖУ Василь Чорнобровий
зібрав під обкладинкою чимало подій і фактів з величезної
історичної та культурної спадщини Слов’янського району.
Приміром, чого варті історичні розвідки про найперших солеварів у цих місцях чи ченців, які вперше з’явилися на

Торських озерах і заснували Святогірський монастир
після взяття Києва монголо-татарами у 1240 році.
Безперечно, зацікавлять
читачів матеріали полеміки багатьох дослідників,
які вже більш як два століття з’ясовують точне місце битви князя НовгородСіверського Ігоря Святославовича з половцями,
що у 1185 році відбулася
в тутешніх місцях. Чимало архівних документів зібрано про минулі епохи та
відомих людей, життя і діяльність яких пов’язано зі
Слов’янщиною: Михайло
Петренко, Іван Манжура,
Григорій Данилевський чи
актор Леонід Биков.
«Хто ми? Звідки? Відповіді
на ці питання шукаємо повсяк-

Такий вигляд має нове
видання про Слов’янський
район Донеччини
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Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

13..18
4..9

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 КВІТНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+2
+1
+2
+2
+2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+2

+7
+6
+7
+7
+7
+6
+6
+6
+6
+6
+6
+6
+7

День
+8
+8
+8
+8
+11
+7
+7
+7
+7
+7
+7
+7
+9

+13
+13
+13
+13
+16
+12
+12
+12
+12
+12
+12
+12
+14

час. Можливо, не варто так
стрімко рватися вперед, намагаючись зазирнути за обрій? Може, слід зупинитися і сісти на узбіччі? Випити
склянку свіжої прохолодної
води з придорожньої кринички, вдихнути запах полину та
чебрецю, нахилити гілку дикої яблуньки і зірвати кисличку. І озирнутися на пройдений шлях», — міркує упорядник видання Василь Чорнобровий. Підготовка книжки до друку — така спроба.
Приємно, що до написання
літопису Слов’янського району причетні й власкори «Урядового кур’єра» у Донецькій
та Сумській областях, публікації яких про відомих людей
та минуле краю у нашій газеті використано в цьому пізнавальному виданні.

Нiч

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+3

+7
+8
+8
+8
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+5

День
+8
+9
+9
+9
+13
+13
+13
+13
+13
+13
+13
+13
+9

+13
+14
+14
+14
+18
+18
+18
+18
+18
+18
+18
+18
+11

Вернісаж
весільних фото
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ГІРКО! У Сумській обласній науковій бібліотеці відкрилася
виставка весільних світлин п’яти майстрів-фотохудожників Сумщини, які представили 30 робіт. Кожна з них фіксує щасливу неповторну мить у житті молодят, коли вони ставали на весільний
рушник. За словами авторів, такі роботи потребують не тільки
майстерності, а й емоційного піднесення, співпереживання, тобто фотограф стає психологом і організатором зйомок.
Перші відвідувачі вернісажу високо оцінюють доробок майстрів фотооб’єктива, адже більшість шанувальників світлин неодмінно згадують і власний весільний день.
Такі вернісажі в Сумах стали традиційними — їх проводять із
2008 року. А в середині травня на зміну весільній прийде нова
виставка — дитячої фотографії «Ми», автори якої віком 7—10
років тільки розпочинають свій шлях до фотомайстерності.

На честь
полеглих
побратимів
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
.ck.ua

творчого життя здійснив понад 350 постановок. За рейтингом Міністерства культури він один з найкращих вітчизняних і має широкий
репертуар і жанрову палітру:
від казок народів світу до сучасної драматургії для дітей.
Колектив неодноразово представляв мистецтво України в
Молдові, Росії, Польщі, Румунії, Литві, а цьогоріч заплановано гастролі в Німеччині. Обласний театр ляльок — дипломант і лауреат багатьох
міжнародних фестивалів та
конкурсів, засновник та організатор міжнародного фестивалю «Подільська лялька».

сайту infomist

чому червневому пленері у селі Буша в Ямпільському районі.
«Вартість проекту — 26
мільйонів гривень. Тендерна пропозиція, яка перемогла
на ProZorro, — у межах 23,5
мільйона. Це дуже добре, бо
на зекономлені кошти ми зможемо розв’язати багато проблем поза межами проектно-кошторисної документації: це і благоустрій території,
і технічне забезпечення, і придбання меблів», — зазначив
голова облдержадміністрації
Валерій Коровій.
Вінницький
академічний
обласний театр ляльок, створений у 1937 році, за роки
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Ілюстрація з

ТЕАТР. Вінницький академічний обласний театр ляльок
«Золотий ключик» цього року справить новосілля. Нині він
перебуває у пристосованому
приміщенні на 100 глядацьких
місць площею 475 квадратних
метрів разом із майстернями, а
втричі більше нове приміщення — в адміністративній будівлі
«Книжки». До того ж окремий
вхід і прилегла територія.
«Ми всім колективом мріяли про таке приміщення 82
роки, тож безмежно радіємо
перспективі у середині верес-

ня, орієнтовно до Дня міста
Вінниці, переїхати в новий театр, де буде зручно акторам і
глядачам», — сказав директор театру заслужений працівник культури України Михайло Байдюк.
Нині на площі, де розміститься театр, проводять будівельні роботи. Тут облаштовують сцену та глядацьку залу для вистав і кінофільмів на
213 місць, установлюють систему пожежної безпеки тощо.
Для юних відвідувачів створять
дитячий майданчик перед театром, де буде кілька кам’яних
скульптур казкових героїв, які
виготовлять каменярі на твор-

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

сонячно

Здійснюється мрія «Золотого ключика»
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

Укргiдрометцентр

Ілюстрація з сайту nsku.org.ua

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Таким побачив скульптор
проект майбутнього
пам’ятника
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ПАМ’ЯТЬ НЕЗГАСНА. На
Чигиринщині незабаром відкриють пам’ятник воякам 93-ї
окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які загинули в боротьбі за волю України в 2014—2019 роках, під час
24-х вшанувань героїв Холодного Яру. Над пам’ятником
працює скульптор Роман Турецький із Черкас. Спорудження меморіалу на честь
полеглих побратимів вирішили профінансувати вояки 93-ї
бригади.
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