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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ РЕВА:
«На 1 березня 2019 року 

пенсії буде автоматично 
перераховано для 

10 млн 200 тис. 
пенсіонерів. Середній 

розмір підвищення 
становитиме  
255 гривень».

Хто обліковує,  
той менше платить

РЕСУРСИ. За підсумками моніторингу комерційного обліку 
тепла й води, у 24 регіонах та м. Києві вже встановлено лічиль-
ники: тепла — у 79% житлових і майже 78% нежитлових буді-
вель; холодної води — у понад 70% житлових і 93% нежитлових 
будівель; гарячої води — у 16% житлових і 53% нежитлових буді-
вель. Першість з обладнання житла лічильниками тепла трима-
ють Черкаська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька; холод-
ної води — Миколаївська, Івано-Франківська,  Закарпатська; га-
рячої води — Київська, Миколаївська області.

Подальший аналіз витрачених ресурсів — це стимул для змі-
ни поведінки та масштабної реалізації енергоефективних захо-
дів у будівлях. Адже неможливо заощаджувати те, що не виміря-
но, зазначає голова Державного агентства з енергоефективнос-
ті та енергозбереження Сергій Савчук. 

Відомство оформило й надіслало до Держпродспоживслуж-
би 785 повідомлень про порушення вимог законодавства що-
до строків встановлення чи заміни вузлів комерційного обліку. 
«Звертаюся до голів облдержадміністрацій: активізуйте роботу, 
щоб забезпечити повний облік тепла й води!» — зазначив голо-
ва Держенергоефективності.

218 000 
авто з іноземною реєстрацією оформлено в 
пільговий період. Найбільше зареєстрували 

Київська, Волинська, Закарпатська, 
Львівська й Чернівецька митниці

МЕДИЧНА РЕФОРМА. Як зробити сільську амбулаторію 
привабливим місцем роботи для молодого фахівця?

Сімейний лікар  
у глибинці

Міністр соціальної політики про важливий етап 
реформування пенсійного забезпечення 

3 5
ДОКУМЕНТИ

У Брюсселі 
розгорнули 
кримськотатарський 
прапор 

СОЛІДАРНІСТЬ

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
надання фінансової підтримки розвитку фермерських 
господарств»
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Індексовано пенсії, бо держава має ресурс
НАЙМЕНШ ЗАХИЩЕНИМ. Створено всі умови, зокрема економічні, для переходу до другого 
важливого етапу реформ — боротьби з бідністю

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Президент Петро Порошен-
ко переконаний, що в держа-

ві забезпечено необхідні економічні 
умови для проведення перерахун-

ку виплат найменш захищеним ка-
тегоріям літніх людей, які перебу-
вають на заслуженому відпочинку. 

«Передовсім зусилля Прези-
дента, уряду, Прем’єр-міністра, 
Верховної Ради було спрямовано 
на те, щоб зберегти єдність краї-

ни, захистити українську землю, 
побудувати нашу армію. Захисти-
ти від тих викликів, які спричини-
ла війна і агресія Російської Фе-
дерації. Зберегти гривню, стабіль-
ність банківської системи. Зберег-
ти економіку в умовах, коли 20% 

її перебуває під окупацією. І про-
вести реформи, які не проводили 
чверть століття», —  сказав глава 
держави під час наради щодо про-
ведення індексації пенсій.  

«Нині Україна нарешті може ра-
діти першим підсумкам реформ. 

Дванадцять кварталів поспіль 
триває економічне зростання. У 
2018 році воно становило 3,4%. 
Приборкано інфляцію, скорочено 
дефіцит бюджету, поповне-
но золотовалютні резерви, — 
констатував Президент. — 2
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європейський суд з прав людини та україна

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

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій  

з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи
14307392
3. Місцезнаходження
14030, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України, 25
4. Міжміський код, телефон та факс
(04622)36165 (04622)34344
5. Електронна поштова адреса
mail@chezara.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації
www.chezara.com
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 
II. Текст повідомлення

21.02.2019 р. ПрАТ «ЧЕЗАРА» отримало iнформацiю вiд Центрального депозитарiю 
цiнних паперiв, що свiдчить про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр 
пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй Товари-
ства, а саме:

В результатi прямого набуття акцiй власником ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IННОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» (iдентифiкацiйний код 
35648564) розмiр його пакета став бiльшим порогового значення пакета акцiй Товариства. 
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття пра-
ва власностi на такий пакет акцiй становив 29,1191% , пiсля набуття права власностi — 
37.0617%.

В результатi прямого набуття акцiй власником Долеско Анатолiєм Олександрови-
чем розмiр його пакета став бiльшим порогового значення пакета акцiй Товариства. 
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права 
власностi на такий пакет акцiй становив 0 % , пiсля набуття права власностi — 13.2156%.

В результатi прямого вiдчуження акцiй власником Diwald Limited (Дiвалд Лiмiтед) (код 
297842) розмiр його пакета став меншим порогового значення пакета акцiй Товариства. 
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до відчуження права 
власностi на такий пакет акцiй становив 21.1581 % , пiсля відчуження права власностi — 0%.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Генеральний директор ПрАТ «ЧЕЗАРА» А. О. Свириденко 
21.02.2019

ПрАТ «Агробудкомплект» повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 берез-
ня 2019 року о 14 годині 30 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глібова, 
буд. 7. 

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на загальні збори Товариства буде проводитись 29 березня 2019 року, з 
14 години 00 хвилин до 14 години 25 хвилин за адресою проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 27 березня 2019 року. Для реєстрації та 
участі у загальних зборах необхідно мати: паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує осо-
бу; довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження — представникам ак-
ціонерів.

Порядок денний :  
1. Обрання Голови та секретаря Зборів
2. Обрання голови  та членів лічильної комісії
3. Прийняття до відома звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та основних напрям-

ків діяльності на 2019 рік.
4. Прийняття до відома звіту ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та затверджен-

ня річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.
5. Прийняття до відома звіту наглядової ради за 2018 рік.
6. Обрання членів наглядової ради.
7. Обрання ревізора.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть  

ознайомитися у робочі дні та у робочий час за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глібова, буд. 7. (особа,  
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Ханюков С. О.). Пропозиції щодо порядку ден-
ного направляти  в письмовій формі за тією ж адресою. Додаткову інформацію можна отримати на Веб-сторінці Товариства  
http://agrobudcomplekt.pat.ua/ та за телефоном: 0 (4495)6-24-41.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 212,6 209,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 68,5 90,9
Запаси - 0,7
Сумарна дебіторська заборгованість 54,0 95,2
Гроші та їх еквіваленти 90,1 22,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (113) (110,9)
Власний капітал 221,3 221,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 80,5 80,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 23,8 18,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (23,8) (22,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - -

Директор ПрАТ «Агробудкомплект» Ханюков С. О.

Оголошення орендодавця — Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 
про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

№
п/п

Назва  
органу 

управління

Балансоутримувач
(назва, юридична  
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування 
та  місцезнахо-

дження
об’єкта оренди

Реєстро-
вий  

номер 
майна

За-
гальна 
площа, 
кв.м.

Вартість 
майна за 
незалеж-
ною оцін-
кою, грн

Максимально 
можливий строк 

оренди
Мета вико-
ристання Інші умови

1

Національна 
академія  

наук  
України

Інститут хімії поверх-
ні ім. О.О. Чуйка НАН 
України м. Київ-03164, 
вул. Генерала  
Наумова, 17
тел. 422-96-89

Частина  
приміщення  
лабораторного 
корпусу № 1

10306394 12.6 6788.89 01.03.2019 р.  
по 31.01.2022 р. офіс

1. Відшкодування витрат  
на утримання орендованого 
приміщення.
2. Відшкодування витрат на 
оголошення у місцевій пресі.

2
Частина   
приміщення
складу № 7\2

10306343 53.7 2611.43 01.03.2019 р.  
по 31.01.2022 р.

Виробни-
цтво

3
Частина   
приміщення
Складу № 12\5

10306938 40 2480.00 01.03.2019 р.  
по 31.01.2022 р.

Виробни-
цтво

4
Частина  
приміщення  
виробничого 
корпусу №4

10306441 105.0 2450.00 01.03.2019 р.  
по 31.01.2022 р.

Виробни-
цтво

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ — 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел: 422-96-89.

Заступник директора Інституту з загальних питань Г. С.Сімонян

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідачку Кальчеву Олесю Андріївну, 25 
вересня 1985 року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. Комсомольська, № 14,  
с. Криничне, Болградський район, Одеська область, що 20.03.2019 року о 09.00 годині в залі судового за-
сідання № 4 Болградського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 
25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 497/2094/18-ц за позовною заявою 
Кальчева Дмитра Васильовича, Кальчевої Олени Георгіївни, Грабовецької Євдокії Василівни до Кальчевої 
Олесі Андріївни про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Кальчевій Олесі Андріївні подати пояснення, запере-
чення та усі наявні у неї докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Кальчевої Олесі Андріївни, справа може бути розглянута за відсутніс-
тю відповідачки та її представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Назаренка Ігоря Валерійовича як від-
повідача по цивільній справі за позовною заявою Пухліченко Ярослави Володимирівни до 
Назаренка Ігоря Валерійовича, треті особи, які на заявляють самостійних вимог на пред-
мет спору — Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Служба у спра-
вах дітей Троїцької районної державної адміністрації Луганської області про позбавлен-
ня батьківських прав та збільшення розміру аліментів на утримання неповнолітньої дити-
ни, яке відбудеться 04.03.2019 року о 08 год. 50 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Харків,  
б-р Б.Хмельницького, 32/38, каб. №18. 

У випадку неявки відповідача в судове засідання без поважних причин та неповідомлення 
суду про причини неявки, це повідомлення визнається належним повідомленням і справу мо-
же бути розглянуто без відповідача в заочному порядку.

Суддя О. В. Горпинич

Оголошення про проведення конкурсу
1. Організатор конкурсу: Управління державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478
1.3. Місцезнаходження: 01024, м. Київ-24, вул. Богомольця, 8.
1.4. Посадова особа замовника для зв’язку з учасниками: Маслоїд Захар Васильович, 

м. Київ, вул. Садова, 1/14, тел. (044) 253-71-32
2. Веб-портал, де розміщено повний текст конкурсної документації: www.do.gov.ua
3. Інформація про предмет конкурсу:
3.1. Найменування предмета конкурсу: Будівництво житла для військовослужбовців  

та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони в місті Києві 
3.2. Місце поставки товарів, виконання робіт: м. Київ, вул. Богомольця, 8.
3.3. Строк поставки товарів, виконання робіт буде визначений умовами договору.
3.4. Вимоги до учасників конкурсу та об’єкта будівництва зазначені в конкурсній  

документації.
4. Місце отримання конкурсної документації: м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. № 302, 01021.
5. Подання конкурсних пропозицій:
5.1. Місце: м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. 303, 01021.
5.2. Строк: до 10:00  26 березня 2019  року.
6. Розкриття конкурсних пропозицій: 
6.1. Місце: м. Київ, вул. Богомольця, 8, 01024. 
6.2. Дата і час: 11:00 26 березня 2019 року.

Охтирський міськрайонний суд Сумської об-
ласті відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викли-
кає Базалій Нелю Іванівну, зареєстроване місце 
проживання: пров. Дачний, 9, кв. 43, м. Охтир-
ка, Сумська область місцезнаходження якої не-
відоме, у судове засідання, що відбудеться 14 
березня 2019 року о 09 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 
2, м. Охтирка Сумської області як відповідачку 
по цивільній справі № 583/57/19, провадження  
№ 2/583/291/19 за позовом Виконавчого комі-
тету Охтирської міської ради в інтересах мало-
літньої дитини Базалій Єлизавети Володимирів-
ни, 26.10.2004 року народження, до Базалій Не-
лі Іванівни, треті особи: Служба у справах дітей 
Охтирської міської ради, Дубина Надія Микола-
ївна, про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів на утримання дитини. У разі не-
явки Базалій Нелі Іванівни справа буде розгляну-
та в її відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

Вважати недійсним диплом кваліфікаційного робітника КB №32297551 і додаток до нього, вида-
ний 28.06.2007 року Відокремленим структурним підрозділом Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова (Вище професійне училище) на ім’я Майсака Дмитра Сергійовича,  
у зв’язку з втратою.

Наступним повідомляємо, що Державне підприємство «ДОНДІПРОВУГЛЕМАШ» 

(код ЄДРПОУ 40480162) з 19.02.2019 р. реорганізується шляхом приєднання до 

Державного підприємства «Національна вугільна компанія».

Розшукуються спадкоємці Алієвої Алевтини Дмитрівни, яка померла 15 березня 

2017 року. Спадкоємцям звертатися протягом місяця до нотаріуса К. Ю. 

Ральченко за адресою: м. Харків, пр-т Л. Свободи, 35, тел. (057) 7823770.

Вважати втраченим судновий білет 

Колібрі ТП-400 Д, бортовий номер ЛУЦ 0958 К, виданий 21.02.2011 р. на ім’я — 

Буяджи Віталій Васильович.

Суднові реєстраційні документи на судно «Колібрі КМ-300» № 1836,  

реєстраційний номер «ЗАП-2244-К», судновласник Кузнецов А. Л.,  

вважати недійсними.

СПРАВА «ЧУПРИНА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF CHUPRYNA v. UKRAINE)

(Заява № 876/16)

Стислий виклад рішення від 29 січня 2019 року
У квітні 2014 року під час огляду заявника, який відбував покарання у Кіровоград-

ській виправній колонії № 6 (далі — виправна колонія № 6), йому діагностували низ-
ку захворювань. Протягом 2014-2015 років заявник неодноразово звертався до 
медичної частини виправної колонії № 6 зі скаргами на погіршення самопочуття, 
у результаті чого йому було призначено амбулаторне лікування. Згодом заявнику 
рекомендували пройти обстеження у спеціалізованому медичному закладі, щоб 
вирішити, чи потребував він хірургічного втручання. 

У липні — вересні 2015 року заявник проходив стаціонарне лікування у лікар-
ні при Бучанській виправній колонії № 85, де лікування було неналежним та при-
звело до погіршення стану його здоров’я, а також через відсутність коштів йо-
му не була проведена призначена лікарями операція. Заявник також певний час 
перебував у Київському та Одеському СІЗО, де не отримував належної медич-
ної допомоги. 

У жовтні 2015 року захисник заявника звернувся до прокуратури Кіровоград-
ської області зі скаргою на неотримання заявником необхідної медичної допомо-

ги під час тримання його під вартою, у зв’язку з чим йому було проведено додат-
кове обстеження та призначено лікування. Неодноразово управління Державної 
пенітенціарної служби у Кіровоградській області зверталося до лікарень виправ-
них колоній із запитом на госпіталізацію заявника, проте спочатку у його задово-
ленні було відмовлено через відсутність вільних місць у лікарні, а згодом заяв-
ник відмовився від лікування через недовіру до лікарів, але погодився на госпіта-
лізацію до іншої установи для проведення операції. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою у 
дисциплінарному ізоляторі, неотримання ним належної медичної допомоги та на 
відсутність ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з 
його скаргами щодо ненадання належної медичної допомоги.

Розглянувши скарги заявника на умови тримання його під вартою у дисци-
плінарному ізоляторі, Європейський суд вказав, що заявник не довів, що його 
страждання досягнули рівня суворості, який підпадає під дію статті 3 Конвенції. 
Європейський суд дійшов висновку, що ці скарги не виявляють жодних ознак по-
рушення прав та свобод, встановлених у Конвенції та протоколах до неї та відхи-
лив цю частину заяви як явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 
3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо скарг заявника на ненадання належної медичної допомоги під час три-
мання його під вартою, Європейський суд вказав, що необґрунтовані затримки у 

наданні державними органами заявнику медичної допомоги одразу після вста-
новлення його діагнозу, незабезпечення його госпіталізації до лікарні для про-
ведення операції та подальше погіршення стану його здоров’я є достатніми свід-
ченнями серйозного порушення державою-відповідачем свого обов’язку щодо 
надання йому належної медичної допомоги під час тримання під вартою, що ста-
новило нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження у порушення стат-
ті 3 Конвенції.

Також Європейський суд, пославшись на свою попередню практику, конста-
тував порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю у національному за-
конодавстві ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо скарги 
заявника за статтею 3 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скаргу за статтею 3 Конвенції на стверджувану відсут-

ність доступу до неналежної медичної допомоги під час тримання під вартою та скар-
гу за статтею 13 Конвенції на відсутність ефективного національного засобу юридич-
ного захисту у зв’язку з цією скаргою;

2.  Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними;
3.  Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції; 
4.  Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська +1 -4 0 +5
Житомирська +1 -4 0 +5
Чернігівська +1 -4 0 +5
Сумська +1 -4 -1 +4
Закарпатська +2 -3 +5 +10
Рівненська +1 -4 0 +5
Львівська +2 -3 +1 +6
Івано-Франківська +2 -3 +1 +6
Волинська +1 -4 0 +5
Хмельницька +2 -3 0 +5
Чернівецька +1 -4 0 +5
Тернопільська +2 -3 0 +5
Вінницька +1 -4 0 +5

Oбласть Нiч День

Черкаська +1 -4 0 +5
Кіровоградська +1 -4 0 +5
Полтавська +1 -4 0 +5
Дніпропетровська 0 -5 0 +5
Одеська +3 -2 +1 +6
Миколаївська +1 -4 +1 +6
Херсонська +1 -4 +1 +6
Запорізька 0 -5 0 +5
Харківська +2 -3 -1 +4
Донецька +2 -3 -1 +4
Луганська +2 -3 -1 +4
Крим +1 -4 0 +5
Київ -1 +1 +1 +3

Укргiдрометцентр

У повзунках вчаться мислити креативно
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ДІТИ. Фахівці стверджуют ь, 
що найбільш затребуваним и 
навичками людини будуть кре-
ативність, уміння нестандарт-
но мислити, творчий підхід 
до роз в’я зання завдань. Тому 
слід з раннього віку розвивати 
праву півкулю головного моз-

ку, яка відповідає за емоції, ін-
туїцію тощо. З огляду на тен-
денції у школі мистецтв «Ви-
шенька» міста Вінниці запро-
понували батькам ознайом-
лювати дітей із мистецтвом з 
раннього віку. Для цього торік 
восени тут відкрили групу ран-
нього розвитку Baby-Art, де 
малюки займаються у супро-
воді дорослих. Заняття розра-

ховані на дітей віком від 3 мі-
сяців до 3 років, а одна з осо-
бливостей — музичний супро-
від усіх складових уроку. 

«Заняття відвідують 10 ма-
люків разом із мамами. Про-
водимо уроки двічі на тиж-
день по два. На них малята 
співають, танцюють і займа-
ються образотворчим мисте-
цтвом у формі гри. Місяць та-

ких занять коштує 220 гри-
вень», — зазначила директор 
школи мистецтв «Вишенька» 
Тетяна Заїчко.

У «Вишеньці» навчається 
майже тисяча учнів на музич-
ному, хореографічному, ху-
дожньому і театральному від-
діленнях. Діє 18 дитячих твор-
чих колективів, чотири з яких 
зразкові.

Мальовнича природа 
деснянського Полісся

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Фотовиставка з такою назвою відкрилася у 
Шосткинському міському краєзнавчому музеї. Її присвячено 
20-річчю утворення Деснянсько-Старогутського національного 
природного парку. Як наголошували організатори й учасники 
виставки, Сумщина надзвичайно багата мальовничими крає-
видами, серед яких гідне місце займає унікальна територія цьо-
го парку. Тут майже 600 видів рослин та 340 — тварин, части-
ну яких занесено до Червоної книги. 

За словами Шосткинського міського голови Миколи Ноги, 
таке багатство має сприяти розвитку туризму. Як своєрідні пів-
нічні екологічні ворота України, 16 тисяч гектарів національ-
ного парку — прекрасне місце для екскурсій, наукових дослі-
джень, а дві туристські бази, облаштовані на Десні, та кімнати 
відпочинку в Старогутській частині — чудова можливість про-
вести час у літні й зимові місяці.

Цікаво: якщо раніше червонокнижні бурі ведмеді та ри-
сі із сусідніх брянських лісів лише періодично навідували-
ся на українську територію, то нині тут оселилися. Це зафік-
сували фотопастки, встановлені в місцях їхнього нинішньо-
го мешкання. 

Ковзанка для косулі
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

БРАТИ НАШІ МЕНШІ. Днями рятувальникам Донеччини до-
велося визволяти із слизької крижаної пастки косулю. Приго-
да сталася на Маячковському водосховищі поблизу Краматор-
ська: один із жителів міста помітив на кризі за 150 метрів від 
берега тварину, яка, пошкодивши ногу, не могла самостійно 
перейти водойму. Після повідомлення на телефон служби по-
рятунку на місце прибули бійці 12-го Державного пожежно-ря-
тувального загону. Оцінивши ситуацію, вони з допомогою дра-
бини та мотузки змогли дістатися косулі, яка ризикнула вийти 
на лід без ковзанів, і обережно витягли її на берег. Тепер потер-
пілою опікуються ветеринари, а після лікування ноги вона змо-
же повернутися у звичні для неї природні умови життя. 

ФОТОФАКТ

А може, ти 
найкращий піцайоло?

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

СМАЧНИЙ КОНКУРС. 
Новопсковський район-
ний центр зайнятос-
ті в межах роботи хаб-
центру провів конкурс 
професійної майстер-

ності з виготовлення пі-
ци. Конкурс проводили для 
учнів місцевого ліцею, які на-
вчаються професії кухаря. Чо-
тири команди приготували пі-
цу під керівництвом майстрів 
виробничого навчання. А про-
відний фахівець з питань за-

йнятості Оксана Верховодова 
розповіла про можливість на-
вчання за професією «кухар» 
на базі Одеського центру про-
фесійно-технічної освіти ДСЗ 
та ознайомила учнів з особли-
востями професії «піцайоло».

Як повідомляє Луганський 
обласний центр зайнятості, 
такі цікаві заходи дають змо-
гу хлопцям і дівчатам знайо-
митися із професіями та обра-
ти з багатьох улюблену спра-
ву. Готові піци смакували всім 
— учасникам змагання та від-
відувачам заходу. А перемож-
ці ще й отримали нагороди.Конкурс професійної майстерності може бути смачним
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Цьогорічні переможці: «Кращий актор» — Рамі Малек («Богемна рапсодія»), «Краща актриса» — Олівія Колман 
(«Фаворитка»), «Краща жіноча роль другого плану» — Реджина Кінг («Якби Біл-стріт могла заговорити»),  
«Краща чоловіча роль другого плану» — Магершала Алі («Зелена книга»)

«ОСКАР-2019». У Лос-Анджелесі відбулася чергова уро-
чиста церемонія вручення нагород Американської кіноакаде-
мії. Цього року найбільше премій вибороли фільми «Рома» (чо-
тири нагороди) та «Богемна рапсодія» (теж чотири). Найкра-
щим фільмом визнано стрічку «Зелена книга» режисера Піте-
ра Фарреллі. Цікаво, що його американські кінокритики назва-
ли найгіршим найкращим фільмом року за десятиліття. 

«Ми зробили цей фільм із любов’ю, ніжністю та повагою. Уся 
ця історія — про любов. Хоч хто ми, всі ми люди», — прокомен-
тував нагороду продюсер стрічки. 

Приз за найкращу режисуру отримав мексиканський режи-
сер Альфонсо Куарон за картину «Рома». Це чорно-біла дра-
ма, що стала першою в історії «Оскара», яка не йшла у прока-
ті. Її було знято на замовлення і за гроші стримінгової компанії 
Netflix та могли побачити лише передплатники сервісу в інтер-
неті. «Дякую академії, що вона визнала фільм про жінку-або-
ригена», — прокоментував режисер.

За найкращу чоловічу роль «Оскара» отримав виконавець 
ролі Фредді Мерк’юрі у фільмі «Богемна рапсодія» Рамі Малек 

— перший актор арабського походження — лауреат призу кі-
ноакадемії. «Я не був таким очевидним вибором, — прокомен-
тував це він. — Хочу сказати всім емігрантам: поліпшуйте своє 
життя. Я син емігрантів з Єгипту в першому поколінні».

Відзнака за найкращу жіночу роль дісталася Олівії Кол-
ман, яка знялася у ролі англійської королеви Анни у стрічці 
«Фаворитка». Це британська костюмована історична карти-
на, яку зняв грецький режисер Йоргос Лантімос. Олівія Кол-
ман подякувала за нагороду багатьом, але передовсім — чо-
ловікові. З ним вона разом 25 років. Також актриса пригада-
ла, що колись працювала прибиральницею, і їй «подобала-
ся ця робота».

Журналісти порахували, що три категорії з чотирьох за най-
кращу акторську гру вперше отримали актори не білої раси. А 
Рут Картер стала першою афроамериканкою, яка здобула на-
городу за найкращий дизайн костюмів. 

Цього року церемонія нагородження вперше за 30 років від-
бувалася без ведучого — золоті статуетки вручали відомі кіно-
актори, не заявлені в номінаціях.
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