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Аудитори Полтавщини за січень-квітень 2017 року 
забезпечили відшкодування втрат майже на 30,4 млн. грн.

Протягом січня-квітня 2017 року
фахівці Управління Північно-східного
офісу Держаудитслужби в Полтавській
області забезпечили усунення пору-
шень, що призвели до втрат фінансових
та матеріальних ресурсів, на суму
майже 30,4 млн грн.

За результатами аналізу закупівель,
через виявлені порушення, відмінено
торги на суму 144,7 млн грн. та
розірвано договори на суму 14,4 млн
грн.   У 37 випадках до установ, під час

ревізій яких виявлені фінансові
порушення, застосовано такі заходи
впливу, як зупинення операцій з
бюджетними коштами, призупинення
бюджетних асигнувань та зменшення
бюджетних призначень. 

За результатами контрольних заходів
керівники місцевих органів влади,
підприємств, установ та організацій
прийняли 40 управлінських рішень.
Правоохоронні органи за результатами
ревізій розпочали 14 досудових

розслідувань. За допущені фінансові
порушення 128 посадових осіб
притягнуто до адміністративної відпо-
відальності, 37 - до дисциплінарної та
матеріальної, дві особи звільнено з
посад.

Прес-служба
Управління Північно - східного офісу

Держаудитслужби 
у Полтавській області
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До уваги громадськості!
У відповідності до вимог Порядку функціонування телефону довіри у Держаудитслужбі та її міжрегіональних

територіальних органах, затвердженого наказом Державної аудиторської служби України від 04.10.2016 № 101, в
Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області продовжує діяти телефон довіри, який

забезпечує надійний зворотній зв'язок з громадськістю на принципах конфіденційностіта збереження таємниці
звернення.

Телефонувати можна щодня з 9.00 до 18.00 (у п'ятницю з 9.00 до 16.45) за номером (05322) 2-58-02.
Прес-служба Управління Північно-східного

офісу Держаудитслужби в Полтавській області

Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області доводить до відому графік осо-бистого
прийому громадян, працівників структурних підрозділів управління та представників організацій керів-ництвом Управління 

Начальник Управління                                       щовівторка         11:00-12:00,
Північно-східного офісу           
Держаудитслужби в 
Полтавській області                                                                     17:00-18:00                     
СалогубІрина Іванівна 

Заступник начальника                                          щочетверга       11:00-12:00,
Управління-начальник                                                                   17:00-18:00
відділу                                 
Міхаліс Ірина Володимирівна                                                                                                                          

За бажанням відвідувачів на особистий прийом може здійснюватися попередній запис.                                         
Запис на особистий прийом здійснюється за телефоном (05322) 2 59 90.

Прес-служба Управління Північно-східного офісу

Держаудитслужби в Полтавській області

До уваги громадськості!

Аудитори Полтавщини відзначили Всесвітній день вишиванки

Сьогодні працівники Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області відзначили
Всесвітній день вишиванки - свято, яке покликане привернути увагу громадськості до української культури та сприяє
збереженню споконвічної народної традиції щодо створення та носіння етничного вишитого одягу. 

Усміхнені, з піднесеним настроєм та в ошатних українських строях прийшли полтавські аудитори на роботу,
демонструючи таким чином єдність з українським народом. 

Переповнені позитивними емоціями державні службовці зробили фото на згадку про цей чудовий день.

Прес-служба Управління Північно-східного офісу

Держаудитслужби в Полтавській області
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Порушення, що призвели до втрат, на
суму 134,7 тис. грн виявили фахівці
Управління Північно-східного офісу
Держаудитслужби в Полтавській
області під час ревізії фінансово-
господарської діяльності комунального
закладу "Великобагачанська
центральна районна лікарня".

Так, в результаті не подання
відповідних розрахунків для
визначення обсягів міжбюджетних
трансфертів в бюджеті
Великобагачанського  району за  надану
медичну допомогу певній категорії
населення лікарня недоотримала

фінансових ресурсів в сумі 33,3 тис грн.
Крім того, у медичному закладі коштом
загального фонду сплатили понад 61
тис. грн за комунальні послуги та
придбання медикаментів які
використані при наданні платних
послуг, що слід було оплатити коштом
спеціального фонду.
Також аудитори виявили безпідставне
покриття лікарнею витрат орендарів за
спожиті ними комунальні послуги, яке
призвело до втрат майже 30 тис. грн.,
порушення з оплати праці,
понаднормове списання продуктів
харчування тощо.

За ведення бухгалтерського обліку з
порушенням встановленого порядку на
шістьох посадових осіб лікарні
складено протоколи про
адміністративне правопорушення.
Про результати ревізії поінформовано
правоохоронні органи Полтавської
області та Великобагачанську районну
державну адміністрацію.

Прес-служба

Управління Північно-східного офісу

Держаудитслужби 

в Полтавській області

На Полтавщині у Великобагачанській центральній районній
лікарні встановлено фінансові порушення

Аудитори Полтавщини: про незабутню подорож на Закарпаття

За ініціативи адміністрації та

підтримки профспілки колектив

Управління Північно-східного офісу

Держаудитслужби в Полтавській

області нещодавно побував в одному з

чарівних куточків України - Закарпатті.

Цей чудовий край вражає високими

горами та стрімкими ріками,

смерековими лісами та самобутньою

українською гостинністю.

Аудитори відвідали старовинні міста

та містечка західної території нашої

держави: Воловец, Міжгір'я, Мукачево,

Ужгород. Дізнались про історичне

життя закарпатського краю, зокрема,

познайомилися з пам'ятником архітек-

тури Ужгородським замком-фортифіка-

ційною спорудою, який у 2009 році

посів друге місце у конкурсі "7 чудес

Закарпаття" і сьогодні приймає гостей,

як краєзнавчий музей.

Велике враження залишив по собі і

Мукачівський замок - Замок Паланок,

одна з найційннійших історичних і

воєнно-архітектурних пам'яток Закар-

паття XIV - XVII століть, який став

оплотом національно-визвольної війни

угорського народу проти австрійського

гніту.

Ні з чим не зрівнянні спогади в душі

полтавців залишать тамтешні краєвиди:

найглибше гірське озеро в Україні -

Синевир, справжнє чудо закарпатської

природи - водоспад Шипот, Карпатсь-

кий перевал, квітучі полонини та багато

інших перлин Західної України.

Більшу частину свого життя кожний

з нас проводить на роботі та у

вирішенні особистих справ. Втім, ніщо

так не зближує людей, як спільна

подорож. Під час такого неформального

спілкування колектив стає однією

родиною, а на роботі командою

однодумців. І важливо, щоб вона була

дружною і міцною, а разом, нам і

Карпатські гори по плечу!

Прес-служба

Управління Північно-східного офісу

Держаудитслужби 

в Полтавській області
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Сімейні відносини за участю

іноземців регулюються Конституцією

України, Сімейним кодексом України,

законами України "Про міжнародне

приватне право", "Про державну

реєстрацію актів цивільного стану",

"Про правовий статус іноземців та осіб

без громадянства", "Про біженців та

осіб, які потребують додаткового або

тимчасового захисту", "Про свободу

пересування та вільний вибір місця

проживання в Україні", міжнародними

договорами України, Правилами

державної реєстрації актів цивільного

стану в Україні та іншими

законодавчими актами. Право на шлюб,

форма і порядок укладення шлюбу в

Україні між громадянином України та

іноземцем або особою без

громадянства, а також між іноземцями

або особами без громадянства

визначаються правом України, що

передбачено статями 55 та 56 Закону

України "Про міжнародне приватне

право".

Статтею 26 Конституції України

визначено, що іноземці та особи без

громадянства, що перебувають в

Україні на законних підставах,

користуються тими самими правами і

свободами, а також несуть такі самі

обов'язки, як і громадяни України, за

винятками, встановленими Конститу-

цією, законами чи міжнародними

договорами України.

Статтею 21 Сімейного кодексу

України передбачено, що шлюбом є

сімейний союз жінки та чоловіка,

зареєстрований у органі державної

реєстрації актів цивільного стану.

Державна реєстрація шлюбу з

іноземцями має особливості правового

регулювання у зв'язку з необхідністю

перевірки законності перебування цих

осіб на території України, та

врахування умов дійсності поданих

ними документів.

Прийом заяви на державну

реєстрацію шлюбу з іноземцем

починається з перевірки законності

підстав їх перебування на території

України. Іноземці для державної

реєстрації шлюбу в Україні повинні

пред'явити паспортний документ та

посвідку на постійне чи тимчасове

проживання або інший документ, що

підтверджує законність перебування

іноземця на території України.

При пред'явленні для державної

реєстрації шлюбу паспортного

документа іноземця в заяві про

державну реєстрацію шлюбу та графі

"Для відміток" актового запису про

шлюб зазначається: "Особа

попереджена про правові наслідки

недійсності шлюбу у разі повідомлення

завідомо неправдивих даних щодо

свого сімейного стану". Такий запис

засвідчується підписом особи, яка

пред'явила один з вказаних документів.

Документ про те, що іноземці не

перебувають у шлюбі (довідку про

сімейний стан, тощо), пред'являти вже

не потрібно.

Порядок реєстрації шлюбу

врегульований Сімейним кодексом

України. Статтею 22 цього кодексу

встановлено шлюбний вік для жінки та

чоловіка у вісімнадцять років. Отже,

молодята мають досягти шлюбного віку

на день державної реєстрації шлюбу.

Відповідно до статті 25 Сімейного

кодексу, жінка та чоловік можуть

одночасно перебувати лише в одному

шлюбі та мають право на повторний

шлюб лише після припинення

попереднього шлюбу.

Особи, які раніше перебували в

шлюбі, можуть зареєструвати повтор-

ний шлюб за умови пред'явлення

документів, що підтверджують

припинення попереднього шлюбу або

визнання шлюбу недійсним (свідоцтво

про розірвання шлюбу, рішення суду

про розірвання шлюбу, про визнання

шлюбу недійсним, яке набрало законної

сили, свідоцтво про смерть одного з

подружжя, висновок відділу державної

реєстрації актів цивільного стану про

анулювання актового запису про шлюб,

який є недійсним, тощо).

Документи про підтвердження

припинення попереднього шлюбу, які

передбачені законодавством іноземної

держави та видані компетентним

органом, повинні бути відповідним

чином легалізовані, якщо інше не

передбачено міжнародними договорами

України, згода на обов'язковість яких

надана Верховною Радою України.

Якщо документи громадян України,

іноземців, осіб без громадянства, які є

підставою для державної реєстрації

шлюбу, складені іноземною мовою, до

них обов'язково додається переклад

тексту на українську мову, вірність

якого засвідчується дипломатичним

представництвом або консульською

установою України, посольством

(консульством) держави, громадянином

якої є іноземець (країни постійного

проживання особи без громадянства),

Міністерством закордонних справ,

іншим відповідним органом цієї

держави або нотаріусом.

Якщо до органів державної реєст-

рації актів цивільного стану подається

переклад документів, вірність якого

засвідчено згідно із законодавством

іноземної держави, у якій їх видано, то

він повинен бути легалізований у

встановленому порядку.

Державна реєстрація шлюбу з іноземцями
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Досить часто виникає у молодят

питання, чи допускається державна

реєстрація шлюбу через представника.

Не допускається. Державна реєстрація

шлюбу проводиться у присутності

нареченої та нареченого.

З  01 жовтня 2016 року, внесено зміни

до Закону України "Про державну

реєстрацію актів цивільного стану".

Зокрема, наведеними змінами

передбачено, що при державній

реєстрації шлюбу свідоцтво про

державну реєстрацію шлюбу видається

кожному із подружжя.

Державна реєстрація шлюбу має

відповідні правові наслідки, а саме:

шлюб є підставою для виникнення прав

та обов'язків подружжя.

Шлюб не може бути підставою для

надання особі пільг чи переваг, а також

для обмеження її прав та свобод, які

встановлені Конституцією і законами

України.

Відділами державної реєстрації актів

цивільного стану запроваджено запис

на прийом громадян за допомогою

мережі Інтернет. Ця послуга дозволяє

обрати зручну дату та час прийому,

уникнути  черги  у відділі державної

реєстрації актів цивільного стану, що є

кроком  на шляху комфортного та

якісного обслуговування громадян.

Інформація розміщена на офіційному

веб-сайті Головного територіального

управління юстиції у Полтавській

області uprjustpoltava@just.gov.ua,

банер "Попередній запис на прийом до

відділів державної реєстрації актів

цивільного стану".

Міністерством юстиції України для

зручності громадян та уникнення черг у

відділах державної реєстрації актів

цивільного стану запроваджено

пілотний проект щодо подання заяв у

сфері державної реєстрації актів

цивільного стану через мережу

Інтернет з використанням веб-порталу

"Звернення у сфері державної

реєстрації актів цивільного стану". 

Для реалізації наведеного вище

проекту було розроблено "Порядок

роботи веб-порталу "Звернення у сфері

державної реєстрації актів цивільного

стану" відповідно до Законів України

"Про електронні документи та

електронний документообіг", "Про

електронний цифровий підпис", " Про

державну реєстрацію актів цивільного

стану". Даний Порядок визначає

механізм подання фізичними особами

до відділів державної реєстрації актів

цивільного стану заяв у сфері

державної реєстрації актів цивільного

стану з накладенням електронних

цифрових підписів або звернень щодо

формування таких заяв через мережу

Інтернет з використанням веб-порталу

"Звернення у сфері державної

реєстрації актів цивільного стану". 

Веб-портал є офіційним сервісом

щодо подачі заяв або звернень, працює

цілодобово у режимі он-лайн та є

доступним усім користувачам мережі

Інтернет. 

Відтепер громадяни мають можливість

подати заяви щодо проведення

державної реєстрації актів цивільного

стану як у звичайному паперовому

форматі, так і через мережу Інтернет, не

виходячи із дому, до будь-якого відділу

державної реєстрації актів цивільного

стану Полтавського міського

управління юстиції. Для цього

необхідно зайти на сайт Міністерства

юстиції України, натиснути банер

"Електронні сервіси онлайн", обрати

вкладку "Кабінет електронних сервісів"

та зайти на веб-портал "Звернення у

сфері державної реєстрації актів

цивільного стану".

А також запроваджено проект

Міністерства юстиції "Онлайн будинок

юстиції" тепер доступний для кожного

українця! Цей проект увібрав у себе всі

сервіси, які міністерство надає в

електронному вигляді.

"Онлайн будинок юстиції" - це

можливість не виходячи з власного

будинку :

-

повторно отримати документиу сфері

реєстрації актів цивільного стану;

- зареєструвати або ліквідувати фізичну

особа підприємця;

- зареєструвати громадське об'єднання

або засіб масової інформації;

- отримати дані про електронний

цифровий підпис;

- отримати інформацію з усіх реєстрів

Мін'юсту.

"Ще одна новація - соціальний ліфт,

де кожен український юрист може

залишити свою анкету і вона буде

автоматично вноситися в пропозиції із

заповнення вільних вакансій в системі

юстиції. Також тут можна скористатися

послугою "СМС-Маяк", яка передбачає

можливість отримання інформації щодо

будь-яких змін в реєстрах бізнесу й

нерухомості щодо майна. Задля

зручності користувачів на порталі

сервісу розміщена інструкція з

отримання кожної запропонованої

послуги, а також є опція "залишити

відгук".

Скористатись послугою "Онлайн

будинок юстиції" може кожен,

перейшовши за посиланням:

https://online.minjust.gov.ua.

Відповідно до розпорядження

Кабінету Міністрів України від
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22.03.2017 року № 192-р "Про внесення

змін до розпорядження кабінету

Міністрів України від 13.07.2016 №502"

місто Полтаву включено до переліку

міст, де запроваджено пілотний проект

Міністерства юстиції України "Шлюб

за добу", який дає змогу нареченим

самостійно обрати зручний для них

дату, час та місце реєстрації шлюбу та

стартував у Полтаві 05 травня 2017 рку.

Для того, щоб скористатися послугою

експрес-одруження молодятам

достатньо зробити кілька простих

кроків:

1) звернутися до організатора шлюбної

церемонії, яким у Полтаві виступає

Полтавський міський будинок культури.

Контактна інформація про організатора

розміщена на сайті Головного

територіального управління юстиції

http://www.just.gov.ua/;

2) обрати час і місце проведення

реєстрації шлюбу;

3) укласти відповідний договір з

організатором;

4) прийти на весілля.

Провідний спеціаліст 

Подільського районного

у місті Полтаві відділу 

державної реєстрації 

актів цивільного стану

Головного територіального 

управління юстиції 

у Полтавській області

Н.А. Руженська

Порядок визнання батьківства

Права та обов'язкиматері, батька і
дитиниґрунтуються на походженні
дитини від них, засвідченому органом
державноїреєстраціїактівцивільного
стану в порядку встановленому
Сімейним кодексом України (далі СК).
Відповідно до норм СК можна виділити
наступні групи визначення походження
дитини:
1) визначення походження дитини
відматері та батька, які перебувають у
шлюбіміж собою;
2)визначення походження дитини,
народженої в результаті застосування
допоміжних репродуктивних
технологій;
3) визначення походження дитини від
батька уразі реєстрації повторного
шлюбу з її матір'ю;
4) визначення походження дитини,
батьки якої не перебувають у шлюбі
між собою.

Розглянемобільш детально останню-
групу, а саме правовідносини пов'язані
із встановленням факту батьківства.

На сьогоднішній день питання
встановлення батьківства є одним із
найактуальніших у сімейному праві.
Встановлення батьківства - встанов-
лення факту походження дитини від-
даного чоловіка, що спричиняє необхід-
ність несення батьком визначених
законом обов'язків, що виникають у
зв'язку з народженням дитини.

Відповідно до ч. 2 ст. 125 СК -
якщомати та батькодитини не перебу-

вають у шлюбіміж собою, походження-
дитини від батька визначається:
1) за заявоюматері та батька дитини;
3) за рішенням суду.

Отже, як випливає із даної норми
існуєдобровільний порядок (п. 1) і
примусовий порядок (п. 3) згідностатті
125 СК.

Якщо вести мову про добровільний
порядок, то походження дитини від
батька визначається за заявою жінки та
чоловіка, які не перебувають у
шлюбіміж собою. Така заява може бути
подана як до, так і після народження
дитини до органу державної
реєстраціїактівцивільного стану.

Якщозаява про визнання себе
батьком дитини подана неповнолітнім,
орган державної реєстрації актів
цивільного стану повідомляєбатьків,
опікуна, піклувальниканеповнолітнього
про записйогобатькомдитини. У разі
якщо повідомити батьків, опікуна,
піклу вальника неповнолітнього
неможливо, орган державної реєстрації
актів цивільного стану повинен
повідомити орган опіки та піклування
про записне повнолітнього батьком
дитини.

Якщо заява про визнання батьківства
не можебути подана особисто, вона
може бути подана через представника
або надіслана поштою, за умови її
нотаріального засвідчення.
Повноваження представника мають
бути нотаріально засвідчені.

Визнання батьківства за рішенням
суду (примусовий порядок) визначено у
ст. 128 СК. Відповідно до якої за
відсутності заяви, право на подання якої
встановлено статтею 126 цього Кодексу,
батьківство щодо дитини може бути
визнане за рішенням суду. Підставою
для визнання батьківства є будь-які
відомості, що засвідчують походження
дитини від певної особи, зібрані
відповідно до Цивільного
процесуального кодексу України.

Вартозазначити, щопозов про
визнання-батьківстваможе бути
пред'явлений матір'ю, опікуном,
піклувальником дитини, особою, яка
утримує та виховує дитину, а також
самою дитиною, яка досягла
повноліття.

Позов про визнання батьківства
може бути пред'явлений особою, яка
вважає себе батьком дитини.

Позов про визнання батьківства
приймається судом, якщо запис про
батька дитини у Книзі реєстрації
народжень вчинено відповідно до
частини першої статті 135 СК, а саме:
при народженні дитини у матері, яка не
перебуває у шлюбі, у випадках, коли
немає спільної заяви батьків, заяви
батька або рішення суду, запис про
батька дитини у Книзі реєстрації
народжень провадиться за прізвищем та
громадянством матері, а ім'я та по
батькові батька дитини записуються за
її вказівкою.
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У разі смерті матері, а також за
неможливостівстановити місце її
проживання чи перебування запис про
матір та батька дитини провадиться
відповідно до цієї статті, за заявою
родичів, інших осіб або уповноваже-
ного представника закладу охорони
здоров'я, в якому народилася дитина.

Необхідно пам'ятати, що відповідно
до ч. 2 ст. 129 СК - до вимоги про
визнання батьківства застосовується
позовна давність в один рік, яка
починається від дня, коли особа
дізналася або могла дізнатися про
своєбатьківство.

У справах про визнаннябатьківства,
важливезначеннямаєсудово-біологічна
(судово-генетична) експертиза, яка
призначається ухвалою суду за заявою
осіб, які беруть участь у справі. Однак

відповідач не завжди добровільно
погоджується на таку експертизу. Дану
ситуацію регулює ч. 2 ст. 146 СК
відповідно до якої, у разі ухилення
відповідача від проведення судово-
біологічної (судово-генетичної)
експертизи у справах про визнання
батьківства, материнства суд має право
постановити ухвалу про примусовий
привід на проведення такої експертизи.

Підводячи підсумок можна
зазначити, що на сьогодні існує 2
способи встановлення батьківства: 1)
добровільний за заявою матері та
батька дитини; 2) примусовий за
рішенням суду. І якщо перший спосіб є
порівняно простим, то другий - більш
складний в силу того, що потребу є
звернення до суду та подальшої участі
у судовому процесі. Варто також

пам'ятати, що у справах про
встановлення батьківства суд призначає
судово-біологічну (судово-генетичну)
експертизу за заявоюосіб, які беруть
участь у справі, і навіть, якщо
відповідач ухиляється від даної
експертизи, то суд має право
постановити ухвалу про примусовий
привід на проведення такої експертизи.

Начальник 

Київського районного

у місті Полтаві

відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану 

Головного територіального

управління

юстиції у Полтавській області

Н.В. Тимченко

Фізична особа має право змінити ім'я,

прізвище та по батькові у порядку,

передбаченому законодавством. Як це

зробити?

Відповідно до ст. 295 Цивільного

кодексу України фізична особа, яка

досягла шістнадцяти років, має право

на власний розсуд змінити своє

прізвище та (або) власне ім'я. Фізична

особа, яка досягла чотирнадцяти років,

має право змінити своє прізвище та

(або) власне ім'я за згодою законних

представників (як правило - батьків).

Процедура зміни імені (прізвища,

власного імені, по батькові)

регламентована статею 6 Закону

України "Про державну реєстрацію

актів цивільного стану", Порядком

розгляду заяв про зміну імені

(прізвища, власного імені, по батькові)

фізичної особи.

Згідно з Порядком, громадяни

України, які проживають на території

України, звертаються із заявами про

зміну імені (прізвища, власного імені,

по батькові) до відділу державної

реєстрації актів цивільного стану за

місцем їх проживання; а громадяни

України, які постійно проживають за

кордоном, - до дипломатичного

представництва або консульської

установи України, в якій вони

перебувають на постійному

консульському обліку (надалі -

уповноважені органи).

Особа, яка бажає змінити ім'я

(прізвище, по батькові) подає

відповідну заяву та пред'являє

український (закордонний) паспорт. У

випадку зміни імені дитини віком від 14

до 16 років потрібно подати свідоцтво

про народження, довідку з місця

проживання та заяву батьків (одного з

батьків) або піклувальника про надання

згоди на зміну імені.

Згода лише одного з батьків

визнається достатньою виключно у

таких випадках: якщо другий з батьків

помер, визнаний безвісно відсутнім,

оголошений померлим, визнаний

обмежено дієздатним, недієздатним,

позбавлений батьківських прав щодо

цієї дитини, а також якщо відомості про

батька (матір) дитини виключено з

актового запису про її народження або

якщо відомості про чоловіка як батька

дитини внесені до актового запису про

її народження за заявою матері.

Заяви про надання згоди на зміну

імені дають батьки та піклувальники

особисто у письмовій формі. За

наявності поважних причин

уповноважені органи приймуть заяви,

нотаріально засвідчені або прирівняні

до нотаріально засвідчених.

До заяви про зміну імені одночасно

додаються такі документи:

- свідоцтво про народження

заявника;

- свідоцтво про шлюб (у разі,

коли заявник перебуває у шлюбі);

- свідоцтво про розірвання

шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);

Як змінити ім’я, прізвище та по батькові
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- свідоцтва про народження

дітей (у разі, коли заявник має

малолітніх або неповнолітніх дітей);

- свідоцтва про зміну імені

заявника, батька чи матері, якщо воно

було раніше змінено;

- фотокартка заявника;

- квитанція про сплату

державного мита.

Вказаний перелік документів є

вичерпним.

Зміна по батькові виділяється

особливими підставами.

Відповідно до ст. 147 Сімейного

кодексу України, по батькові дитини

визначається за іменем батька. У разі,

якщо батько змінив своє ім'я, по

батькові дитини не змінюється

автоматично. Порядок вимагає подання

окремих заявних документів до

уповноважених органів. Особа, яка

досягла чотирнадцяти років, може не

змінювати по батькові у випадку зміни

батьком свого імені, оскільки

законодавство передбачає отримання

обов'язкової згоди дитини. Фізична

особа, яка досягла чотирнадцяти років,

має право на зміну свого по батькові

тільки у двох випадках:

- зміна батьком свого власного імені;

- виключення відомостей про нього як

батька дитини з актового запису про її

народження.

Заява про зміну імені (прізвища, по

батькові) розглядається відділом

реєстрації актів цивільного стану у

тримісячний строк з дня її подання. За

наявності поважних причин цей строк

може бути продовжений, але не більш

як на три місяці, за наявності

письмового дозволу керівника відділу

реєстрації актів цивільного стану

Головного управління юстиції

Міністерства юстиції в Автономній

Республіці Крим, Головного управління

юстиції в області, мм. Києві та

Севастополі. 

Дипломатичні представництва,

консульські установи України

розглядають заяви про зміну імені у

шестимісячний строк з дня її подання.

Після отримання заяви на зміну імені

уповноважені органи пересилають

матеріали до органу внутрішніх справ

за місцем проживання заявника для

отримання висновку про можливість

зміни імені. Орган внутрішніх справ

здійснює перевірку на предмет

перебування заявника під слідством,

судом, адміністративним наглядом;

наявності у заявника судимості, яку не

погашено або не знято в установленому

законом порядку; офіційного звернення

правоохоронних органів іноземних

держав про оголошення розшуку

заявника. Ці фактичні обставини є

підставами для відмови у наданні

дозволу на зміну імені. Окрім цього,

відповідно до ст. 295 Цивільного

кодексу, подання заявником неправди-

вих відомостей про себе також тягне за

собою відмову в наданні дозволу на

зміну імені.

За результатами розгляду заяви

уповноважені органи готують та

надсилають заявниковівисновок про

надання дозволу на зміну імені або

відмову в його наданні. Вичерпний

перелік підстав для відмови у наданні

дозволу на зміну імені визначено у ч. 6

ст. 295 Цивільного кодексу, тому

отримання неправомірної відмови, з

підстав, які не передбачені законо-

давством, можна оскаржити в судовому

порядку.

Заявник, якому надано дозвіл на

зміну імені, може протягом трьох

місяців звернутися дляреєстрації зміни

імені до уповноважених органів, які

складають актовий запис про зміну

імені. Якщо заявник без поважних

причин у зазначений строк не звернувся

для реєстрації зміни імені, дозвіл на

зміну імені втрачає силу і потрібно

подавати нову заяву.

За державну реєстрацію зміни імені

громадяни України, які проживають на

території України, сплачують державне

мито, а громадяни, які постійно

проживають за кордоном, -

консульський збір. Розмір державного

мито встановлений Декретом Кабінету

Міністрів у розмірі 0,3 неоподаткованих

мінімумів доходів громадян (5 грн. 10

коп.), у разі повторної зміни імені - 3

неоподаткованих мінімумів доходів

громадян (51 грн.). Тому, якщо

працівник відділу державної реєстрації

актів цивільного стану наполягає на

необхідності сплати більшої суми або

додаткових платежів, знайте, що така

вимога є незаконною.

Уповноважені органи видають

заявникові свідоцтво про зміну імені.

Варто звернути увагу на те, що після

державної реєстрації зміни імені особа

повинна обміняти паспорт(и) протягом

місяця, про що робиться відповідна

відмітка.

Начальник Київського 

районного

у м.Полтаві

відділу ДРАЦС 

Головного територіального 

управління юстиції  

у Полтавській області

Н.В.Тимченко
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Намагаючись захистити свої права як споживача, 
клієнт системи БВПД сам виявився обвинуваченим 

у кримінальному правопорушенні
У ролі споживача неодноразово ставав

(і стає) кожен з нас, купуючи якісь речі,
користуючись якоюсь послугою. Разом
із тим трапляються випадки реалізації
неналежних товарів чи послуг. Саме
тому постає важливе питання - яким
чином захистити свої споживчі права
від порушень з боку недобросовісних
продавців та як скористатися всім
обсягом прав споживача, якщо таке
порушення таки було здійснене. Саме у
такій ситуації опинився клієнт системи
БВПД, якому відстоювання його права
на належний товар ледве не коштувало
свободи, але завдяки кваліфікованим
діям адвоката Яни Радзинської дії
клієнта отримали правильну правову
оцінку у суді.

Клієнту системи БВПД пред'явлено
обвинувачення у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.
1 ст. 187 (розбій), що карається
позбавленням волі на строк від 3 до 7
років. Відповідно до матеріалів
досудового розслідування, обвинува-
чений уклав з потерпілою цивільно-
правовий договір щодо виготовлення та
доставки меблів за цінами виробника.
Обвинувачений надав потерпілий

завдаток у сумі 2 000 грн, іншу частину
суми зобов'язувався виплатити по
факту виконаних робіт. У встановлені
строки виконавець свої зобов'язання не
виконала і підозрюваний неодноразово
телефонував потерпілій щодо
виконання умов договору, проте
остання постійно переносила час
виконання роботи. Обвинувачений
зайшов до офісу потерпілою та
погрожуючи їй ножем вимагав
повернути кошти за меблі, проте вона
заявила про те що на даний момент у
неї їх не має. При застосуванні до
потерпілої погроз обвинувачений не
впорався з ножем та порізав собі руку.
Після чого незаконно заволодів її
мобільним телефоном та планшетом
свідка. Забравши матеріальні цінності
гр. вийшов з офісу, коли він намагався
перебинтувати свою рану його
затримали працівники поліції. Суд
дослідивши подані докази, покази
свідків та з метою ухвалення справед-
ливого судового рішення та захисту
прав людини і її основоположних
свобод, суд перекваліфікував дії клієнта
з ч. 1 ст. 187 КК України на ч. 1 ст. 355
КК України. Клієнта було визнано

винуватим у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
355 КК України та призначили
покарання, із застосуванням ст. 69 КК
України, у виді штрафу в розмірі 250
неоподаткованих мінімумів доходів
громадян.

Нагадуємо, що отримати безоплатну
правову допомогу громадяни можуть
звернувшись до Регіонального центру з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Полтавській
області працює за адресою: м. Полтава,
вул. Європейська (Фрунзе), 37/40.

Для забезпечення оперативного
реагування на повідомлення про
затримання осіб, на звернення
громадян про надання правової
допомоги та на проблемні питання, які
вони порушують, а також для надання
роз'яснень законодавства у сфері
безоплатної правової допомоги,
цілодобово функціонує єдиний
телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги - 0 800 213 103.
Дзвінки зі стаціонарних та мобільних
телефонів в межах України
безкоштовні.

Адвокат з Полтавщини допоміг анулювати  актовий запис про
смерть громадянина, який  близько двох років  був "померлим"

В умовах розвитку сучасного
суспільства проблема визнання особи
безвісно відсутньою або оголошення
особи померлою є особливо
актуальною, оскільки щорічно зникає
велика кількість людей. Причини такого
явища найрізноманітніші - війна,
стихійне лихо, викрадення. У нашій
країні ця тема є особливо актуальною,
оскільки за час проведення АТО
безвісно зникло багато людей, доля
яких  не відома досі. Правові наслідки
оголошення фізичної особи померлою
прирівнюються до правових наслідків,
які настають у разі смерті. Тобто особа,
яка є померлою втрачає свою цивільну
правоздатність фізичної особи (певну
здатність мати цивільні права і нести
юридичні обов'язки), яка відповідно має
чіткі часові рамки існування: виникає з
народженням і припиняється зі смертю.
У житті трапляються різні ситуації,
коли людина, в силу об'єктивних та
суб'єктивних причин,  досить довгий
час не з'являється за місцем свого
постійного проживання, інформація про
її місцезнаходження родичам не відома,
так громадянина можуть визнати
померлим за рішенням суду і видати на
підставі цього відповідне свідоцтво про
смерть і особа вважається померлою
Коли ж людина знову з'являється вдома

довести те, що вона є живою є досить
складно.
В листопаді 2015 року при оформленні
житлової субсидії громадянин К.
дізнався, що Центральний відділ
державної реєстрації актів цивільного
стану реєстраційної служби у місті
Кременчуці видав первинний актовий
запис про його смерть від 26.11.2004 р.,
що не відповідало дійсності. Після чого
в грудні 2015 року громадянин К.
звернувся до Кременчуцького відділу
поліції із заявою щодо підроблення
офіційного документу. На підставі
вказаної заяви було відкрито
кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358
КК України. Проте, у лютому 2016 р.
кримінальне провадження було закрите
постановою слідчого на підставі п. 2 ч.
1 ст. 284 КПК України - відсутність
складу кримінального правопорушення.
А з листопада 2016р. на підставі
актового запису від 26.11.2004 р.
Кременчуцьке об'єднане Управління
пенсійного фонду України припинило
виплату довічних пенсійних виплат. 
Усі дії, які громадянин К. вжив з метою
анулювання первинного актового
запису про смерть, були марними.
2017 року громадянин К. звернувся до
Кременчуцького місцевого центру з
надання БВПД з метою отримання

безоплатної правової допомоги, яка
передбачала складання процесуальних
документів та представлення його
інтересів щодо анулювання факту
смерті, внесення змін в актовий запис.
Так, клієнту був призначений адвокат
Костянтин Михайлюк. 

Адвокат направив низку адвокатських
запитів, з метою отримання доказів по
справі, які підтвердили інформацію
надану клієнтом. У суді адвокатом було
заявлено декілька клопотань, за якими
до судового розгляду прийнято докази,
надані позивачем, залучені свідки. Під
час розгляду справи по суті свідками та
неспростовними доказами підтвердже-
но, що первинний актовий запис про
смерть громадянина К. було видано
незаконно. Таким чином у квітні 2017
року рішенням Автозаводського
районного суду м. Кременчука було
задоволено позовні вимоги позивача.
Кременчуцький місцевий центр з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги знаходиться за адресою: м.
Кременчук, вул. Небесної сотні, 54,
тел.. (05366) 3-00-38. Кременчуцький
місцевий центр поширює свою
діяльність на м. Кременчук та
Кременчуцький район. 
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Захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації
Честь і гідність є одними з

найважливіших прав, повага до яких
гарантується державою першочергово.
Реалізація цього права дає можливість
особі відчувати себе повноцінною в
суспільстві, забезпечує її взаємодію з
іншими індивідами. Найдієвішим і
найпоширенішим способом захисту
честі і гідності є судовий. Захист честі,
гідності і ділової репутації - право
громадянина та юридичної особи
вимагати через суд спростування
недостовірної інформації (відомостей,
що не відповідають дійсності або
викладені неправдиво), яка принижує
їхню честь, гідність чи ділову
репутацію або завдає шкоди їхнім
інтересам. Недостовірною вважається
інформація, яка не відповідає дійсності
або викладена неправдиво, тобто
містить відомості про події та явища,
яких не існувало взагалі або які
існували, але відомості про них не
відповідають дійсності (неповні або
перекручені).

За останні роки значно зросла
кількість позовів про захист честі,
гідності та ділової репутації. Змінився й
зміст позовних вимог. Якщо раніше
підставою звернення до суду були
образи, наклепи, погрози, вживання
нецензурних та лайливих слів, а інколи
- застосування фізичного насильства до
позивачів, то тепер все частіше
трапляються випадки поширення
недостовірних відомостей у засобах
масової інформації, зокрема в газетах і
на телебаченні. Така ситуація зумовлена
інтенсивним розвитком медіапростору,
коли журналістами, а також іншими
особами активно реалізується право на
свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань.
Громадяни все більше уваги
приділяють змісту інформації про себе,
але відновлювати своє добре ім'я,
зіпсоване недостовірними відомостями,
доволі важко та затратно.

Про те як діяти громадянам, якщо
вони зазнали посягання на своє добре
ім'я, консультують фахівці
Кременчуцького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги.

Конституція України в статті 28
гарантує кожному право на повагу до
його гідності. Це ж право, а також право
на повагу до честі особи, гарантує
стаття 297 Цивільного кодексу України,
називаючи при цьому честь і гідність
людини (фізичної особи)
недоторканними. Фізичній особі
надається право на захист своєї честі та
гідності, в тому числі, у судовому
порядку.

Визначення понять "честь" і
"гідність" в законодавстві відсутні,

оскільки вони є морально-етичними
категоріями і можуть по-різному
оцінюватися як окремою особою, так і
суспільством, в якому ця особистість
перебуває. У загальному плані, як
випливає з пункту  4 постанови
Пленуму Верховного суду України "Про
судову практику у справах про захист
гідності та честі фізичної особи, а
також ділової репутації фізичної та
юридичної особи" №1 від 27.02.2009 р.,
під гідністю слід розуміти визначення
цінності кожної фізичної особи як
унікальної біопсихічної цінності. А з
честю пов'язується позитивна оцінка
особи в очах оточуючих, яка
ґрунтується на відповідності її діянь
(поведінки) загальноприйнятим
уявленням про добро і зло.

Справи про захист честі та гідності
фізичної особи підлягають розгляду в
судах загальної юрисдикції в порядку
цивільного судочинства незалежно від
того, хто є позивачем і відповідачем. Як
визначив Пленум Верховного суду
України спори про захист честі і
гідності не мають публічно-правового
характеру, навіть якщо стороною в
ньому є суб'єкт владних повноважень
(наприклад, чиновник).

Спосіб судового захисту честі та
гідності залежить від характеру діянь,
якими вони були порушені. Найчастіше
вони порушуються шляхом поширення
недостовірної  інформації про особу та
її вчинки. У таких випадках разом з
позовом про захист честі і гідності
подається позов про спростування
недостовірної інформації про фізичну
особу відповідно до ст. 277 Цивільного
кодексу України.

Право на подачу такого позову має як
фізична особа, про яку були поширені
недостовірні відомості, так і члени його
сім'ї, родичі та інші особи, яких ця
інформація стосується прямо або
опосередковано. Позови про захист
честі і гідності можуть бути пред'явлені
в будь-який час, оскільки термінів
давності для них не встановлено.
Виняток становлять позови про
спростування недостовірної інформації,
опублікованої в ЗМІ, які можуть бути
пред'явлені протягом року з моменту,
коли особа дізналася про порушення
своїх прав.

Позов про спростування недосто-
вірної інформації пред'являється до
особи, яка поширила недостовірну
інформацію, а також особі, яка є
автором такої інформації. Так, щодо
інформації, опублікованої в ЗМІ,
належними відповідачами будуть автор
і редакція цього ЗМІ (інша установа, що
виконує функції редакції, в тому числі,
юридична особа, структурним
підрозділом якого є редакція). Якщо

інформація була опублікована в мережі
Інтернет, то відповідачами є автор
інформаційного матеріалу та власник
веб-сайту, а якщо автор поширеної
інформації невідомий або інформація є
анонімною і доступ до сайту вільним -
власник веб-сайту, на якому розміщена
інформація. Дані про власника веб-
сайту можуть бути витребувані в
адміністратора системи реєстрації та
обліку доменних назв і адрес
українського сегмента Інтернету. Якщо
недостовірна інформація була
поширена службовою або посадовою
особою при виконанні ним посадових
(службових) обов'язків, то відповідачем
є юридична особа, в якій він працює.
Службова або посадова особа при
цьому може бути притягнута в якості
третьої особи без самостійних вимог.
У разі, коли особа, яка поширила
інформацію, що ганьбить честь і
гідність, невідома (наприклад, при
поширенні анонімних листівок або
анонімних повідомлень, в тому числі, в
мережі Інтернет), така інформація
підлягає спростуванню фізичною
особою, якої така інформація
торкнулася. У цьому випадку суд вправі
встановити факт неправдивості
інформації та спростувати її в порядку
окремого провадження.
У разі задоволення позову про
спростування інформації, вона підлягає
спростуванню таким же способом, яким
вона була поширена. Тобто, якщо вона
була поширена шляхом публікації в
ЗМІ, то її спростування дається в тому
ж ЗМІ, в якому відбулася ця публікація,
а якщо такого ЗМІ вже не існує - в будь-
якому іншому ЗМІ. Якщо недостовірна
інформація була опублікована в
документі, прийнятому (виданому)
юридичною особою, то такий документ
відкликається. Крім того, в якості
способу захисту прав особи від
поширення недостовірної інформації
може застосовуватися судова заборону
на поширення номеру (випуску) газети,
журналу, книги, фільму, телепередач чи
радіопередач, в яких ця інформація
міститься або вилучення тиражу цієї
газети, книги та інших джерел з метою
його знищення.
Вибачення, як спосіб судового захисту
честі та гідності законодавством не
передбачено, але воно може бути
передбачено мировою угодою між
сторонами.
Кременчуцький місцевий центр з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги знаходиться за
адресою: м. Кременчук, вул. Небесної
сотні, 54, тел. (05366) 3-00-38.
Кременчуцький місцевий центр
поширює свою діяльність на
м. Кременчук та Кременчуцький район.
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Відповіді   на  актуальні питання, 
які надійшли    19.05.2017

під час сеансу телефонного зв'язку
"гаряча лінія"

на базі   інформаційної газети
"Бізнес ера"

на  тему: "Облік платників
податків: новації 2017 року"

Громадянин, має намір провадити
підприємницьку діяльність, які дії
необхідно йому вчинити згідно
діючого законодавства України?

Відносини, що виникають у сфері
державної реєстрації фізичних осіб -
підприємців регулює Закон України
"Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань" від 15.05.2003
№ 755-IV (із змінами і доповненнями)
(далі - Закон України № 755-IV).

Відповідно до статті 1 Закону України
№ 755-IV державна реєстрація
фізичних осіб - підприємців - це
засвідчення факту набуття або
позбавлення статусу підприємця
фізичною особою, внесення змін в
відомості, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань про фізичну
особу - підприємця, а також проведення
інших реєстраційних дій, передбачених
цим Законом.

Таким чином, для реєстрації
підприємницької діяльності необхідно
звернутися до державних реєстраторів
чи суб'єктів державної реєстрації, які
відповідно до чинного законодавства
проводять державну реєстрацію
фізичних осіб - підприємців, а також
юридичних осіб та громадських
формувань.

Взяття на облік за основним місцем
обліку фізичної особи - підприємця
контролюючим органом проводиться у
день отримання відомостей про
державну реєстрацію фізичної особи -
підприємця

Взяття на облік фізичної особи -
підприємця підтверджується випискою
з Єдиного державного реєстру, яка
надсилається (видається) фізичній
особі - підприємцю у порядку,
встановленому Законом України № 755-
IV.

Облік самозайнятих осіб, які мають
відмітку в паспорті про право
здійснювати будь-які платежі за серією
та номером паспорта, ведеться у
контролюючих органах за прізвищем,
ім'ям, по батькові і серією та номером
такого паспорта.

Чи потрібно фізичній особі -
підприємцю, який вже стоїть на

податковому обліку і бажає
здійснювати незалежну професійну

діяльність як адвокат, подавати
додаткові документи до
контролюючого органу?

Порядок та умови взяття на облік та
зняття з обліку у контролюючих
органах фізичних осіб, які
зареєстровані як фізичні особи -
підприємці та при цьому провадять
незалежну професійну діяльність,
затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 09.11.2011 № 1588
"Про затвердження Порядку обліку
платників податків і зборів" (далі -
наказ № 1588).

Якщо фізична особа зареєстрована як
підприємець та при цьому така особа
провадить незалежну професійну
діяльність, така фізична особа
обліковується у контролюючих органах
як фізична особа - підприємець з
ознакою провадження незалежної
професійної діяльності.

У такому разі фізична особа
зобов'язана подати особисто (надіслати
рекомендованим листом з описом
вкладення) або через уповноважену
особу до контролюючого органу за
місцем свого постійного проживання
заяву за формою № 5-ОПП з позначкою
"Зміни" та копію свідоцтва про право на
зайняття адвокатською діяльністю.

Взяття на облік здійснюється у день
отримання контролюючим органом
заяви за формою № 5-ОПП, про що
фізичній особі надсилається
(видається) довідка про взяття на облік
за формою № 34-ОПП.

Підприємство "Райдуга" перебуває
на податковому обліку в ДПІ у м.
Полтава. Який документ, в які терміни
та куди подається при відкритті
магазинe "Продукти" в смт. Нові
Санжари? 
Відповідно розділу 8 Порядку обліку

платників податків і зборів,
затвердженого наказом Мінфіну
України від 09.12.2011 № 1588 (із
змінами і доповненнями) платник
податків зобов'язаний повідомляти про
всі об'єкти оподаткування і об'єкти,
пов'язані з оподаткуванням, контролю-
ючий орган за основним місцем обліку.

Об'єктами оподаткування і об'єктами,
пов'язаними з оподаткуванням або
через які провадиться діяльність (далі -
об'єкти оподаткування), є майно та дії, у
зв'язку з якими у платника податків
виникають обов'язки щодо сплати

податків та зборів. 
В даному випадку магазин "Продукти"

являється об'єктом оподаткування.
Повідомлення про об'єкти

оподаткування або об'єкти, пов'язані з
оподаткуванням або через які
провадиться діяльність, за формою
№ 20-ОПП подається протягом 10
робочих днів після їх реєстрації,
створення чи відкриття до
контролюючого органу за основним
місцем обліку платника податків.

Повідомлення за формою № 20-ОПП
можливо подати як в паперовому
вигляді, так і в електронному (у разі
укладанні з відповідним контролюючим
органом договір про визнання
електронних документів).

Звертаємо Вашу увагу, що згідно
розділу 7 Порядку обліку № 1588 якщо
при здійснення господарської
діяльності виникають обов'язки
нарахування, утримання або сплати
податків, зборів та подання податкових
декларацій (розрахунків, звітів) за
місцезнаходженням магазину "Продук-
ти", то такий платник податків
зобов'язаний стати на облік за таким
неосновним місцем обліку у
відповідному контролюючому органі.

Для взяття на облік за неосновним
місцем обліку платник податків
зобов'язаний протягом 10 робочих
подати до відповідного контролюючого
органу заяву про взяття на облік за
неосновним місцем обліку за формою
№ 17-ОПП.

Заява форми № 17-ОПП може
подаватися в паперовому або в
електронному вигляді, як до
контролюючого органу за основним так
і за неосновним місцем обліку.   

Зауважуємо, якщо платник податків
визначив контролюючий орган, у якому
бажає стати на облік за неосновним
місцем обліку, у повідомленні за
формою № 20-ОПП, платник податків
звільняється від обов'язку подання до
контролюючого органу заяви за
формою № 17-ОПП.

Чи повинна реєструвати і
використовувати РРО фізична особа-
підприємець, яка перебуває на
спрощеній системі оподаткування, 1
група та займаєтьcя торгівлею та
установкою домофонів? 

Постанова Кабінету Міністрів України
№231 від 16.03.2017 "Про затвердження
груп технічно складних побутових
товарів, які підлягають гарантійному
ремонту (обслуговуванню) або
гарантійній заміні, в цілях застосування

Запитували? Відповідаємо! 
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реєстраторів розрахункових операцій"
визначає перелік груп товарів, при
торгівлі якими необхідно застосовувати
РРО.

Оскільки домофони входять до групи
85 "Електричні машини, обладнання та
їх частини; апаратура для запису або
відтворення звуку, телевізійна
апаратура для запису та відтворення
зображення і звуку, їх частини та
приладдя" зазначеної Постанови, при
торгівлі ними (омофонами), необхідно
застосовувати РРО, незалежно від
обсягу доходу або системи
оподаткування.

Підприємство перебуває на обліку в
ДПІ у м. Полтава, а магазин
знаходиться в смт. Диканька. Де
необхідно реєструвати РРО?

Відповідно п.3 розділу 2 глави 2
Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги) затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України від
14.06.2016 №547, реєстрація РРО
здійснюється в контролюючому органі
за основним місцем обліку суб'єкта
господарювання, як платника податків,
незалежно від місця розташування
господарської одиниці. 

Тобто, Вам необхідно звернутись в ту
податкову інспекцію, де Ви перебуваєте
на основному обліку (ДПІ у м. Полтаві).

Які заяви, запити (повідомлення)
платник податків може подати за
допомогою Електронного кабінету
платника податків, що стосуються
реєстрації (перереєстрації), внесення
змін?

Платники податків які уклали з
відповідним контролюючим органом
договір про визнання електронних
документів із дотриманням умов щодо
реєстрації електронного підпису
посадових осіб у порядку визначеному
законодавством можуть подати:

- заяву про взяття на облік за
неосновним місцем обліку формою 17-
ОПП;

- заява (для юридичних осіб та
відокремлених підрозділів) за формою
1-ОПП з позначкою "Відомості про
особу, відповідальну за ведення
бухгалтерського та/або  податкового
обліку";

- реєстраційна заява платника податку
на додану вартість за формою № 1-

ПДВ;

- заява про анулювання реєстрації
платника податку на додану вартість за
формою № 3-ПДВ;

- заява про внесення
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о
товаровиробника до Реєстру
отримувачів бюджетної дотації за
формою № 1-РОБД;

- заява про зняття
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о
товаровиробника з реєстрації як
отримувача бюджетної дотації за
формою № 2-РОБД;   

-  запит на отримання витягу з реєстру
платників податків на додану вартість
за формою № 1-ЗВР;

- повідомлення про об'єкти
оподаткування або об'єкти пов'язані з
оподаткуванням  або через які
провадиться діяльність за формою 20-
ОПП.

Яким чином можна відмовитись від
реєстраційного номеру облікової
картки платника податків та
здійснювати платежі за серією та
номером паспорту?

Облік фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків
ведеться в окремому реєстрі
Державного реєстру фізичних осіб-
платників податків за прізвищем, ім'ям,
по батькові та серією і номером
паспорта без використання реєстрацій-
ного номера облікової картки платника
податків.

Відповідно розділу VIII Положення
про реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків, затвердженого
наказом Міністерства доходів і зборів
України 10.12.2013 №779,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 грудня 2013 р. за
№2211/24743, фізична особа, яка
раніше не подавала Облікової картки і
відомості про яку не включено до
Державного реєстру та яка через свої
релігійні переконання відмовляється
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків,
зобов'язана особисто подати
відповідному контролюючому органу
Повідомлення за формою N 1П
(додаток 8), яке є водночас заявою для
обліку в окремому реєстрі Державного
реєстру, та пред'явити паспорт

громадянина України.
Звертатись для подачі такого

Повідомлення необхідно до Центрів
обслуговування платників, бажано за
своїм місцем проживання чи за місцем
отримання доходів або за
місцезнаходженням іншого об'єкта
оподаткування.

У разі необхідності особа, крім
паспорта громадянина України,
пред'являє свідоцтво про народження
та, якщо змінювалося прізвище, ім'я чи
по батькові, свідоцтво про шлюб (за
наявності), свідоцтво про розірвання
шлюбу (за наявності), свідоцтво про
зміну імені (за наявності).

Для заповнення Повідомлення
використовуються дані паспорта та
інших документів, які подаються у разі
зміни паспортних даних.

Після приймання Повідомлення
контролюючим органом здійснюється
перевірка щодо наявності реєстрації
фізичної особи у Державному реєстрі
за реєстраційним номером облікової
картки платника податків або в
окремому реєстрі за серією та номером
паспорта.

Після отримання підтвердження з
ДФС України щодо можливості
внесення відмітки за зверненням
фізичної особи, яка подала
Повідомлення, контролюючий орган
вносить до паспорта відмітку про
наявність права здійснювати будь-які
платежі за серією та номером паспорта
за встановленою формою 

Взяття на облік фізичних осіб в
окремому реєстрі Державного реєстру
здійснюється протягом п'яти робочих
днів від дня подання до контролюючого
органу Повідомлення.

У разі якщо фізична особа, до
паспорта якої внесено відмітку про
наявність права здійснювати будь-які
платежі за серією та номером паспорта,
раніше була зареєстрована в
Державному реєстрі за реєстраційним
номером облікової картки платника
податків, то після взяття на облік в
окремому реєстрі Державного реєстру
реєстраційний номер облікової картки
платника податків закривається (датою
закриття є дата внесення відмітки до
паспорта громадянина України), а у разі
наявності у паспорті громадянина
України відмітки про реєстраційний
номер облікової картки така відмітка
анулюється у порядку, встановленому
законодавством.

Звертаємо увагу, що відмітка про
наявність права здійснювати будь-які
платежі за серією та номером паспорта
вноситься виключно до паспортів
громадян України.
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Податковий каледоскоп
Понад  1,3 мільярди  гривень податків

отримав бюджет від  полтавських
платників  "За січень - квітень 2017
року до державного бюджету від
платників м. Полтави надійшло 770
мільйонів гривень податкових
платежів", - підбив підсумки роботи за 4
місяці 2017 року керівник ДПІ у м.
Полтаві Дмитро Мельник.

До місцевого бюджету податковою
інспекцією м.Полтави мобілізовано
584 мільйони гривень.

До бюджету міста Полтави платники
податків сплатили понад 475 мільйонів
гривень, що на 125 мільйонів гривень
більше за відповідний період 2016 року.
Також Дмитро Мельник зазначив: "Як
свідчить динаміка надходження до
міського бюджету - на 97 мільйонів
гривень  у порівнянні з минулим  роком
зросла сплата податку на доходи
фізичних осіб та склала 316 мільйонів
гривень, що становить  66,5 % в
загальній сумі податкових надходжень
міського бюджету. На 22 мільйони гри-
вень більше сплатили суб'єкти госпо-
дарювання, які працюють на спрощеній
системі оподаткування, за  січень -
квітень 2017 року від них надійшло 67
мільйонів гривень. Із цієї суми
приватними підприємцями спла-чено
54 мільйони гривень єдиного податку,
решту 13 мільйонів гривень -
забезпечили юридичні особи".

З початку року до міського бюджету
надійшло 54 мільйони гривень плати за
землю, що майже на 7 мільйонів
більше, ніж торік. Більшу частину
надходжень забезпечили платники -
юридичні особи - 49 мільйонів. Усього
на обліку у ДПІ м. Полтави перебу-
вають майже 1,5 тис. юросіб,  з яких по-
над 700 сплачують земельний податок,
та 700 - орендну плату. Від фізичних
осіб бюджет міста отримав 5  мільйонів
гривень.  За рахунок акцизного податку
з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів
(алкогольні напої, тютюнові вироби,
нафтопродукти) міський бюджет попов-
нився на 25 мільйонів гривень.

За 4 місяці 2017 року платниками
міста Полтави сплачено майже 576
мільйонів гривень єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціаль-
не страхування, що на 162 мільйони
гривень більше ніж за аналогічний
період 2016 року. Завдяки своєчасній
сплаті єдиного внеску громадянам
гарантується право на соціальний за-
хист. Зокрема, захищені соціальні га-
рантії для кожного на випадок без-
робіття, нещасних випадків чи про-
фесійних захворювань, гідне пенсійне
забезпечення та інші  виплати.

Сектор організації роботи
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві

За підсумками деклараційної
кампанії у Полтаві 38 мільйонерів

Майже 357  мільйонів гривень доходів,
отриманих у 2016 році задекларували
мешканці міста Полтави. Про це
повідомив керівник Державної
податкової інспекції у м.Полтаві
Дмитро Мельник.
Загалом, впродовж 4 місяців
деклараційної кампанії 2017 року свої
статки задекларували  2197 громадян.
852 декларанта звернулися до міської
податкової з метою отримання
податкової знижки, з бюджету їм мають
повернути 1,2 млн. грн.,1345 полтавців
подали обов'язкові декларації на суму
356,7 млн. грн., з них до бюджету вони
мають сплатити 24,2 млн. грн. податку
на доходи фізичних осіб та більше 3
млн.грн. військового збору. 
До відому, цьогоріч 38 полтавців
задекларували доходи за 2016 рік сума
яких перевищила 1 мільйон гривень, до
сплати їм нараховано 18,7 млн.грн.
ПДФО та 1,7 млн.грн. військового
збору. У минулому році, за підсумками
деклараційної кампанії 2016 року у
Полтаві було 74 мільйонери, які
сплатили до бюджету 4,2 млн.грн.
ПДФО та 418 тис. військового збору.
Також Дмитро Мельник   звертає увагу
громадян, що суму податкових
зобов'язань за поданими деклараціями
необхідно сплатити до 1 серпня 2017
року. Декларації на отримання
податкової знижки податковою
інспекцією будуть прийматися до кінця
поточного року.

Сектор організації роботи
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві

Перевірку на наявність критеріїв
ризику при реєстрації податкових
накладних проходитимуть не всі

За час функціонування єдиного
електронного реєстру автоматичного
відшкодування ПДВ , тобто з 1 квітня
цього року, вже відшкодовано понад 11
млрд грн. Сума бюджетного
відшкодування ПДВ (за заявами,
поданими після 1 квітня 2017 року), що
може бути узгоджена (в "автоматичному
режимі"), у травні становить більше 9,7
млрд грн (2 869 платникам податку), а у
червні - 254 млн грн (81 платнику
податку) відповідно. Щодо системи
припинення реєстрації ризикових
податкових накладних, то наразі Мінфін
спільно з ДФС тестує цю систему.
Повноцінний запуск її відбудеться 1
липня 2017 р. Не перевіряються
податкові накладні малого бізнесу
(місячний обсяг постачання не
перевищує 500 тис. грн) та накладні,

зареєстровані на неплатників податку.
За розрахунками, лише 2 -3 % платників
проходитимуть перевірку на наявність
критеріїв ризику. До критеріїв ризику,
достатніх для зупинення реєстрації,
належить:
- наявний "пересорт" товарів -
невідповідність обсягу або відсутність
придбання товару при його реалізації;
- відсутність прав на впровадження
певних видів діяльності - дозвільні
документи, ліцензії на здійснення
відповідної діяльності;
- значні обсяги реєстрації розрахунків
коригування на неплатників податку. 
Імплементація Закону № 1797 дасть
змогу досягти таких результатів:
1) запобігти появі "фіктивного"
податкового кредиту: тільки за січень -
лютий 2017 р. працівниками ДФС
виявлено майже 2 млрд грн
зареєстрованого "ризикового" кредиту;
2) забезпечити достовірність інформації
в Системі електронного
адміністрування ПДВ: автоматичний і
хронологічний порядок бюджетного
відшкодування ПДВ;
3) збільшити податкові надходження з
ПДВ: ліквідація схем з ухиляння від
сплати податків через "фіктивні"
витрати.

Сектор організації роботи
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві

Положення про реєстрацію
платників ПДВ зазнало змін

З 12.05.2017 р. набрав чинності наказ
Мінфіну України, яким, зокрема,
затверджено Зміни до Положення про
реєстрацію платників ПДВ, затвердже-
ного власним наказом від 14.11.2014 р.
№1130.  Норми зазначеного Положення
приведено у відповідність з пп. 4 п. 2
розділу XIX Податкового кодексу,
згідно з яким з 01.01.2017 р. втратила
чинність ст. 209 цього Кодексу, що
визначала спеціальний режим оподат-
кування діяльності у сфері сільського та
лісового господарства, а також
рибальства.

Так, змінами передбачено, що
складовою частиною реєстру платників
ПДВ є реєстр суб'єктів спеціального
режиму оподаткування, в якому мі-
стяться дані про реєстрацію сільгоспп-
ідприємств, що до 01.01.2017 р.
застосовували спеціальний режим
оподаткування відповідно до ст. 209
Податкового кодексу.

З реєстру платників ПДВ буде
виключено класифікаційний вид даних
(дані про види діяльності суб'єкта
спеціального режиму оподаткування).
Змінами також передбачено, що
контролюючий орган протягом трьох
робочих днів від дня отримання заяви
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про зняття з реєстрації як суб'єкта
спеціального режиму оподаткування
ПДВ за формою № 3-РС виключає
сільгосппідприємство з реєстру суб'єк-
тів спеціального режиму оподаткування
та проводить реєстрацію такого
підприємства як платника ПДВ на
загальних підставах за процедурами
перереєстрації.

При цьому дата реєстрації платником
ПДВ не змінюється, датою виключення
сільгосппідприємства з реєстру
суб'єктів спеціального режиму
оподаткування є дата внесення
відповідного запису до реєстру
платників ПДВ, датою, з якої
сільгосппідприємство вважається
платником ПДВ на загальних підставах,
є перше число місяця, в якому було
допущено перевищення.

Сільгосппідприємство, яке станом на
31.12.2016 р. (включно) зареєстроване
як суб'єкт спеціального режиму
оподаткування ПДВ, виключається з
реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування на підставі пп. 4 п. 2
розділу XIX Податкового кодексу за
самостійним рішенням контролюючого
органу за формою № 6-РРС. На підставі
такого рішення контролюючий орган
вносить до реєстру платників ПДВ
записи про зняття підприємства з
реєстрації як суб'єкта спеціального
режиму оподаткування з одночасною
реєстрацією платником ПДВ на
загальних підставах. У такому разі дата
реєстрації платником ПДВ не змінюєть-
ся, датою виключення сільгосп-
підприємства з реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування та
датою, з якої сільгосппідприємство
вважається платником ПДВ на
загальних підставах, є 01.01.2017 р.

Встановлено, що сільгосппідприємст-
ва, які станом на 01.01.2017 р.
зареєстровані як суб'єкти спеціального
режиму оподаткування ПДВ, вва-
жаються платниками цього податку на
загальних підставах, починаючи з
01.01.2017 р., і стосовно таких
сільгосппідприємств:
- з 01.01.2017 р. втрачають чинність
витяги з реєстру платників ПДВ, що
були видані контролюючими органами
до 01.01.2017 р.;
- контролюючі органи, в яких такі
сільгосппідприємства перебувають на
обліку, приймають рішення та вносять
до реєстру платників ПДВ записи про
зняття підприємств з реєстрації як
суб'єктів спеціального режиму оподат-
кування з одночасною реєстрацією
платниками податку на загальних
підставах.

Сектор організації роботи
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві

Єдиний реєстр індивідуальних
податкових консультацій:

затверджено порядок

Державна фіскальна служба України
затвердила Порядок організації роботи
органів доходів і зборів із надання
індивідуальних податкових консульта-
цій.  Порядок організації роботи органів
доходів і зборів із надання індивідуаль-
них податкових консультацій
затверджено  наказом ДФСУ від
25.04.2017 р. №293.

Порядок розроблено з метою забез-
печення єдиного підходу до розгляду та
надання відповідей на звернення
платників податків до органів доходів і
зборів на отримання індивідуальної
податкової консультації у письмовій
формі та визначає процедуру взаємодії
між структурними підрозділами ДФС,
головними управліннями ДФС в облас-
тях, м. Києві, Офісу великих платників
податків ДФС (далі - ГУ ДФС), Інфор-
маційно-довідкового департаменту
ДФС (далі - ІДД ДФС) під час розгляду
запитів платників податків на
отримання індивідуальних податкових
консультацій, які надійшли з 1 квітня
2017 року.

У Порядку визначено, що звернення
платників податків на отримання ІПК,
що надходитимуть на адресу ДФС, в
обов'язковому порядку будуть прохо-
дити реєстрацію в структурному під-
розділі, який несе відповідальність за
правильність реєстрації та дотримання
порядку проходження кореспонденції.

За допомогою автоматизованої
інформаційної системи "Управління до-
кументами" звернення надсилатимуть-
ся посадовим особам ДФС до вико-
нання.

Після реєстрації і відповідного
документального оформлення струк-
турний підрозділ, відповідальний за
реєстрацію вхідної кореспонденції (у
день отримання звернення), здійснює
його попередній розгляд та забезпечує
підготовку керівництву ДФС проекту
резолюції до документа із визначенням
головного виконавця (відповідно до
функціональних повноважень), спів-
виконавців, рівня контролю, змісту
доручення, терміну виконання
документа.

Розгляд звернень здійснюється у
порядку та строки, визначені статтею
52 глави 3 розділу II ПКУ.
Індивідуальна податкова консультація
надаватиметься за таких умов:
- у разі дотримання платником податків
вимог до форми звернення та відсут-
ності обставин, визначених пп. 1.5.3
підрозділу 1 розділу II цього Порядку,
структурним підрозділом ДФС готу-
ється проект індивідуальної податкової
консультації, який погоджується з усіма
зацікавленими структурними підрозді-
лами та підписується керівництвом ГУ

ДФС та/або уповноваженою особою;
- підписана керівництвом та зареєстро-
вана в ДФС сканована копія інди-
відуальної податкової консультації ра-
зом із копією звернення та іншими
документами (за наявності) не пізніше
15 календарних днів, що настають за
днем отримання звернення, надси-
лається супровідним листом до ДФС
засобами АІС "Управління документа-
ми" (із позначкою "ІПК") для розгляду
питання про внесення відомостей про
таку консультацію до Єдиного реєстру
індивідуальних податкових консульта-
цій. Реєстраційний номер супровідного
листа повинен містити літери "ІПК";
- на адресу платника податків надси-
лається лист, у якому повідомляється
про направлення до ДФС індивідуаль-
ної податкової консультації для
прийняття рішень.

Отриманий від ДФС пакет документів
реєструється у ДФС в АІС "Управління
документами" у вхідній картотеці
"ІПК".

Структурний підрозділ, визначений
головним виконавцем, після отримання
такої ІПК та додатків до неї протягом 10
календарних днів, що настають за днем
їх отримання, але не пізніше 35
календарних днів, що настають за днем
отримання відповідного звернення,
приймає рішення про внесення або про
відмову у внесенні відомостей про
індивідуальну податкову консультацію
до Єдиного реєстру індивідуальних
податкових консультацій.

Якщо індивідуальна податкова
консультація, підготовлена ДФС,
відповідає вимогам ПКУ,
відповідальний виконавець у ДФС:
- направляє лист-погодження до ДФС;
- заповнює проект картки обліку
публічної інформації (тип "індивідуаль-
на податкова консультація").

Індивідуальна податкова консультація
може бути оскаржена до суду відпо-
відно до п. 53.2 ПКУ. У разі скасування
судом ІПК структурний підрозділ, який
готував таку консультацію, протягом 30
календарних днів з дня набрання
законної сили рішенням суду, готує
нову індивідуальну податкову консуль-
тацію з урахуванням висновків суду.

У разі встановлення ДФС невідпо-
відності ІПК висновкам, викладеним у
рішенні суду, така індивідуальна по-
даткова консультація повертається до
ДФС для доопрацювання у строк не
більше 5 календарних днів. Доопрацьо-
вана ІПК направляється до ДФС для
розгляду питання внесення останньої
до Єдиного реєстру індивідуальних
податкових консультацій.

Сектор організації роботи
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
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Як стягнути аліменти, 
якщо другий з батьків проживає за кордоном

У сварках між батьками дітям випадає
не найлегша доля. Самі цього не
бажаючи вони стають свідками
сімейних драм, які назавжди залишають
слід у їхніх серцях. Якщо батьки
розлучаються, неповнолітнього забирає
хтось один із батьків, проте опікуються
його матеріальним благом і мати, і
батько. Дорослі відповідають перед
законом за справністю виплати
аліментів на своїх дітлахів. Є два
варіанти утримування батьками
дитини: за домовленістю сторін або за
рішенням  суду. Якщо колишнє
подружжя знайде спільну мову, то окрім
аліментів, той, хто не мешкає разом із
дитиною, може регулярно бачитись зі
своїм чадом, брати участь у вихованні
та розвитку дитини.

Про те, який  має бути алгоритм дії
батьків при стягненні аліментів з
колишнього подружжя, якщо він
знаходиться за кордоном консультують
фахівці Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги у Полтавській області. 
У разі виїзду одного з батьків за кордон
на постійне проживання у державу, з
якою Україна не має договору про
надання правової допомоги, аліменти
стягуються в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. На
сьогоднішній день діє Постанова
Кабінету Міністрів України від 19
серпня 2002 р. № 1203, якою
затверджено "Порядок стягнення
аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду
одного з батьків для постійного
проживання в іноземній державі, з якою
не укладено договір про подання
правової допомоги". Відповідно до
цього нормативно-правового акта у разі
виїзду одного з батьків, який є
громадянином України, для постійного
проживання в іноземній державі, з якою
Україна не має договору про подання
правової допомоги (далі - постійне
проживання за кордоном), він повинен
виконати аліментні зобов'язання з
утримання дитини (дітей) до
досягнення нею повноліття (далі -
аліментні зобов'язання), які
оформляються договором між цією
особою та одним з батьків, з яким
залишається дитина (діти), або її
опікуном, піклувальником (далі -
одержувач аліментів), або договором
про припинення права на аліменти для

дитини (дітей) у зв'язку з передачею
права власності на нерухоме майно
(житловий будинок, квартиру, земельну
ділянку тощо). Якщо аліментні
зобов'язання не були виконані особою,
що виїжджає, стягнення аліментів
провадиться за рішенням суду.
З метою запобігання ухиленню батьків
від утримання дітей до їх повноліття
шляхом сплати аліментів особа, яка
виїжджає для постійного проживання за
кордоном, разом із заявою про видачу
паспорта громадянина України для
виїзду за кордон або оформлення
відповідної сторінки у паспорті подає
до паспортної служби органу
внутрішніх справ за місцем постійного
проживання в Україні у разі наявності
дитини (дітей), що залишається в
Україні, договір про виплату аліментів,
або нотаріально засвідчену заяву про
відсутність у одержувача аліментів
вимог щодо стягнення аліментних
платежів, або копію рішення суду про
виплату аліментів.
До моменту одержання паспорта
зазначена особа повинна подати до
відповідного органу внутрішніх справ
за місцем постійного проживання в
Україні документ, що підтверджує
виконання аліментних зобов'язань, -
нотаріально засвідчену заяву про
відсутність у одержувачів аліментів
вимог щодо стягнення аліментних
платежів (якщо така заява не
подавалася при поданні заяви про
видачу паспорта громадянина України
для виїзду за кордон) або нотаріально
засвідчену копію постанови
державного виконавця про закінчення
виконавчого провадження (якщо
стягнення аліментів проводилося за
рішенням суду).
У разі невиконання аліментних
зобов'язань на момент одержання
паспорта до особи, що виїжджає для
постійного проживання за кордоном,
застосовуються обмеження,
передбачені законодавством.
Особа, що виїхала за межі України для
тимчасового перебування і має в
Україні неповнолітню дитину (дітей), у
разі порушення клопотання про
залишення для постійного проживання
за кордоном подає до дипломатичного
представництва або консульської
установи України за кордоном такі ж
документи, як і при подачі заяви про

видачу паспорта громадянина України
для виїзду за кордон (йшлося вище). У
разі наявності неврегульованих
аліментних зобов'язань керівник
дипломатичного представництва або
консульської установи України за
кордоном приймає рішення про відмову
в задоволенні клопотання до усунення
обставин, які цьому перешкоджають.
19 жовтня 2006 року в Україні набрала
чинності Конвенція про стягнення
аліментів за кордоном, укладена у м.
Нью-Йорк 20 червня 1956 року.
Міністерством юстиції України видано
наказ "Про затвердження Інструкції про
виконання в Україні Конвенції про
стягнення аліментів за кордоном" від 29
грудня 2006 р. № 121/5. Ця Інструкція
визначає спрощену процедуру
стягнення аліментів на дитину або
утримання на іншого члена сім'ї згідно
з Конвенцією у відносинах з такими
державами, які є її сторонами:
Австралія, Алжир, Аргентина,
Барбадос, Бельгія, Білорусь, Боснія і
Герцеговина, Бразилія, Буркіна-Фасо,
Ватикан, Великобританія, Гаїті,
Гватемала, Греція, Данія, Еквадор,
Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія,
Італія, Кабо-Верде, Казахстан, Кіпр,
Киргизстан, Колумбія, Німеччина,
Ліберія, Люксембург, Македонія,
Мексика, Молдова, Монако, Марокко,
Нігер, Нідерланди, Нова Зеландія,
Норвегія, Пакистан, Польща,
Португалія, Румунія, Сейшели, Сербія,
Словаччина, Словенія, Суринам, Туніс,
Туреччина, Уругвай, Угорщина,
Філіппіни, Фінляндія, Франція,
Хорватія, Центральноафриканська
Республіка, Чехія, Чилі, Швейцарія,
Швеція, Шрі-Ланка (далі - Договірні
Сторони). У разі, коли між Україною та
будь-якою з договірних сторін цієї
Конвенції діє інший міжнародний
договір, що регулює питання визнання і
виконання судових рішень, виконання
доручень про вручення документів або
отримання доказів за кордоном, можуть
застосовуватись положення
відповідного міжнародного договору.
Усі звернення про стягнення аліментів
на дитину або утримання на іншого
члена сім'ї та інші документи на
виконання Конвенції в Україні
надсилаються для передачі за кордон
або з-за кордону через Міністерство
юстиції України. Якщо позивач
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проживає на території України,
звернення про стягнення аліментів на
дитину або утримання на іншого члена
сім'ї можуть направлятися до
Міністерства юстиції через головні
управління юстиції Мін'юсту в
Автономній Республіці Крим, в
областях, м. Києві та Севастополі (далі -
територіальні управління юстиції).
У разі, коли відсутнє рішення суду
України про стягнення аліментів з
відповідача, який проживає за
кордоном, або коли згідно із
законодавством іноземної держави
вирішення питання здійснюється за
місцем проживання відповідача, або
коли потребує вирішення питання про
зміну розміру аліментів, до відповідної
іноземної держави надсилаються
документи, необхідні для розгляду
справи по суті. Звернення про
вирішення питання про стягнення
аліментів на підставі Конвенції
оформлюється позивачем письмово в
довільній формі. До звернення
додається заява про стягнення
аліментів.
Заява чи додатки до неї повинні містити
таку інформацію та документи:
а) повне ім'я відповідача (боржника),
дату народження, громадянство та,
наскільки це відомо позивачу, його
місця проживання протягом останніх
п'яти років, рід занять і місце роботи,
фотокартку (за наявності);
б) відомості про фінансові та сімейні
обставини відповідача, у тому числі
інформацію про належне йому майно;
в) відомості про фінансові та сімейні
обставини позивача (заявника), у тому
числі довідку про доходи;
г) засвідчену копію документа, що
підтверджує ступінь родинних зв'язків
між відповідачем та особою, па користь
якої вимагаються аліменти (наприклад,
свідоцтва про народження, рішення
суду про встановлення батьківства
тощо);
ґ) фотокартку позивача;
д) будь-яку іншу інформацію, що може
сприяти встановленню
місцезнаходження відповідача
(боржника) чи виконанню клопотання,
або яка визначена відповідною
іноземною державою як необхідна;
е) нотаріально засвідчене доручення,
яке уповноважує орган, що приймає,
відповідної договірної сторони діяти
від імені позивача, або інформацію про
будь-яку іншу особу, уповноважену
діяти від імені позивача.
Коли заява стосується вирішення

питання про зміну розміру аліментів,
замість документа, зазначеного в
підпункті "г", надається засвідчена
копія судового рішення чи іншого
документа, яким установлено розмір
аліментів.
До звернення додаються переклад заяви
і документів, що до неї додаються, на
офіційну мову іноземної держави, на
території якої пропонується стягнути
аліменти. Оформлена заява
надсилається до Міністерства юстиції
України через територіальне управління
юстиції.
Міністерство юстиції надсилає заяву
органу, що приймає, відповідної
іноземної держави протягом місяця від
дня її надходження. Цей строк може
становити більше ніж один місяць,
якщо для звернення за кордон
необхідно отримати додаткову
інформацію або документи та вжити
інших заходів для належного
оформлення заяви. Заява повертається
ініціатору звернення (заявнику) у разі,
якщо вона не відповідає вимогам
Конвенції та правилам, що зазначені
вище, з роз'ясненням причин
повернення. Міністерство юстиції
України письмово повідомляє позивача
про хід та результати розгляду заяви.
Звернення про визнання і виконання
рішення суду України про стягнення
аліментів на території іншої держави
подається позивачем або
уповноваженою на це особою письмово
в довільній формі. До звернення
додається клопотання про визнання і
виконання рішення про стягнення
аліментів.
Це клопотання має містити таку
інформацію:
а) повне ім'я відповідача (боржника),
дата народження, громадянство та,
наскільки це відомо позивачу
(стягувану), його адреси протягом
останніх п'яти років, рід занять і місце
роботи і, по можливості, фотокартка;
б) наявні відомості про фінансові та
сімейні обставини боржника, у тому
числі інформація про належне йому
майно;

в) будь-яка інша інформація, що може
сприяти встановленню
місцезнаходження боржника чи
виконанню клопотання або яка
визначена відповідною іноземною
державою як необхідна.

До клопотання додаються належним
чином оформлені судом, що виніс

рішення, такі документи:

а) копія судового рішення;

б) довідка про те, що рішення набрало
законної сили;

в) довідка про часткове виконання або
невиконання рішення на території
України;

г) довідка про те, що відповідач був
належним чином повідомлений про
день судового засідання, якщо
відповідач не брав участі в судовому
засіданні;

ґ) при необхідності та можливості копія
протоколу судового засідання (або
журналу судового засідання), під час
якого справу про стягнення аліментів
було розглянуто по суті.

До звернення додається фотокартка
стягувана і переклад клопотання та
документів, що до нього додаються, на
офіційну мову іноземної держави, на
території якої пропонується здійснити
визнання і виконання рішення.

Оформлені звернення разом з
клопотанням надсилаються до
Міністерства юстиції України через
територіальне управління юстиції.
Клопотання про визнання і виконання
рішення про стягнення аліментів
надсилається Міністерством юстиції
України органу, що приймає,
відповідної іноземної держави
протягом одного місяця від дня його
надходження. 

Цей строк може становити більше
ніж один місяць, якщо для звернення за
кордон потрібно отримати додаткову
інформацію або документи та вжити
інших заходів для належного
оформлення клопотання.

Про хід та результати розгляду
клопотання про визнання і виконання
рішення про стягнення аліментів
Міністерство юстиції України письмово
повідомляє позивачу.

Нагадуємо, що Регіональний центр з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Полтавській області працює
за адресою: м. Полтава, вул.
Європейська (Фрунзе), 37/40.
Цілодобово функціонує єдиний
телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги - 0 800 213 103.
Дзвінки зі стаціонарних та мобільних
телефонів в межах України
безкоштовні.
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Державна реєстрація народження дитини з пропуском строку

Державна реєстрація народження
дитини проводиться не пізніше, як
через один місяць від дня народження
дитини. Підставами для проведення
державної реєстрації народження
дитини є: медичне свідоцтво про
народження, медична довідка про
перебування дитини під наглядом
лікувального закладу.

Якщо заява про державну реєстрацію
народження дитини, яка досягла одного
року і більше, надійшла після
закінчення одного року з дня
народження дитини і до досягнення
нею 16 років, то державна реєстрація
народження проводиться відділом
державної реєстрації актів цивільного
стану за місцем проживання дитини на
загальних підставах, але після

перевірки наявності державної
реєстрації народження за місцем
народження дитини, за місцем
проживання батьків дитини на момент
її народження або за даними
Державного реєстру актів цивільного
стану громадян. У цих випадках
одночасно подається один із
документів, медична довідка про
перебування дитини під наглядом
лікувального закладу, а також довідка з
місця проживання дитини.

За відсутності такої довідки дані про
місце проживання дитини можуть бути
підтверджені паспортом або
паспортним документом одного з
батьків чи законних представників
дитини. Водночас подаються
документи, що підтверджують

походження дитини. Складений
актовий запис про народження із
зазначенням після порядкового номера:
"Державна реєстрація з пропуском
строку" включається до книги
поновлених актових записів про
народження. 

Якщо в результаті перевірки виявлено
актовий запис про народження, який
зберігається на тимчасово окупованій
території України, то відділ державної
реєстрації актів цивільного стану
поновлює його в установленому
законодавством порядку.

Відповідно до пункту 24 Глави ІІІ
Правил державної реєстрації актів
цивільного стану  в  Україні в якому
вказано, що державна реєстрація
народження з пропуском строку

Щорічно, 18 травня,   українці
відзначають  Міжнародний день музеїв.
В цей день більшість музеїв працюють
безкоштовно і радо показують свої
виставкові зали. У Полтаві є три
літературно-меморіальні музеї, які
прославляють наше місто. 

Cаме Івану Котляревському полтавці
вдячні за своєрідну атмосферу міста і за
те, що Полтаву величають духовною
столицею України.   Іван Петрович
служив у виховному пансіоні, був
попечителем благодійних закладів
Полтавської губернії. За сумлінне
виконання своїх обов`язків, порядність
та моральність його нагородили
"Знаком отличия бессрочной службы за
ХХХ лет". ВІн зажив слави
полтавського добротворця та
громадського діяча. Ми горді, що  його
п`єси у 1819 р. - опера "Наталка
Полтавка" та водевіль "Москаль-
чарівник" започаткували нову українсь-
ку драматургію та національний театр.
Все життя Іван Котляревський  прожив
у дідівській хаті, яку у 1845 р. змалював
Тарас Шевченко як національну
святиню. У його музеї бережно
зберігають речі, твори і пам'ять про
аристократа духу, геніального поета,
військового, наділеного найкращими
українськими чеснотами та почуттям
гумору. Тут наукові співробітники, під
керівництвом Руслана Яременка

проводять заходи не тільки у стінах
двох частин музею, а й просто неба, де
вже 65 років звучить вічне поетове
слово.
Панасу Мирному (Панасу Рудченку) ми
дякуємо не лише за багатий  пись-
менницький світ, а й  за  відстоювання
інтересів простих людей. Він служив у
казенній  палаті, займався  діло-
водствами, постачанням скарбницям та
харчуванням війська...  За сумлінну
працю нагороджений п`ятьма
орденами.  Був одним із засновників
першого українського демократичного
часопису "Рідний край" на теренах
Наддніпрянської України. Музей
Панаса Мирного - один із найбагатших
в Україні за кількістю меморіальних
речей. Близько тисячі речей, книжок,
документів і фотографій розміщені в
семи кімнатах будинку письменника.
Тут  науковці, очолювані Ігорем Півнем,
масову роботу акцентують на
популяризації творчості митців та
письменників, творчих товариств -
представників з сільської місцевості,
тут вони роблять свої перші виставки,
презентації книг у обласному центрі.

Немає школярів, які б не побували у
музеї "адвоката  слабких та пригні-
чених", як величали Короленка. Все, що
відбувалося у місті, ставало відомо
читачам усієї України, завдяки
публікаціям Володимира Короленка у

центральній пресі. У Полтаві
Короленко написав головну книгу свого
життя  - "Історію мого сучасника", що
стала культурно-історичним пам`ят-
ником суспільного життя України 2-ї
половини Х1Х ст. Серед нових форм
роботи  колективу, під керівництвом
директора Ольги Теницької, спільний
проект із Сергієм Гавриленком,
істориком і теоретиком кіно, канди-
датом мистецтвознавства, який вже
другий рік проходить у музеї і дає змогу
полтавцям побачити найкращі фільми
класики німого і звукового кіно першої
половини ХХ ст. А ще музей
В. Г. Короленка зберігає давню тради-
цію пригощати гостей традиційним
Короленківським чаєм, завареним на 20
травах. Потрібно додати, що всі наукові
співробітники цих музеїв  - жінки -
професіонали своєї справи, закохані у
літературу і мову нашого народу. 

Користуючись нагодою хочу
привітати колег із професійний святом і
побажати здоров`я і терпіння, а ще
вдумливих і розумних екскурсантів,
залюблених у історію та літературу
Полтави.

Науковий співробітник 

Полтавського 

літературно-меморіального музею 

І. П. Котляревського

Анна Бокарєва

Слово про літературно-меморіальні музеї Полтави
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проводиться відділом ДРАЦС на
загальних підставах за заявою будь-кого
з осіб визначених статтю 144 Сімейного
Кодексу, згідно якої батьки зобов'язані
зареєструвати дитину  у відділі
державної реєстрації актів цивільного
стану, у разі смерті батьків або
неможливості для них з інших причин
зареєструвати народження дитини,
реєстрація проводиться за заявою
родичів, інших осіб, уповноваженого
представника закладу охорони здоров'я,

в якому народилася дитина або в якому
на цей час вона перебуває.

Державна реєстрація народження
дитини,  яка досягла 16 років, 
але актовий запис про народження не
був своєчасно складений,  може 
бути проведена за її письмовою заявою
з пред'явленням паспорта.  

Складений  актовий  запис  про
народження із зазначенням  після
порядкового  номера: "Державна
реєстрація  з пропуском  строку"  -

включається  до  книги поновлених
актових записів про народження.

Провідний спеціаліст 

Шевченківського районного

у м. Полтаві відділу 

ДРАЦС ГТУЮ

у Полтавській області

А.В. Павленко

Новації в законодавстві 
щодо реєстрації місце проживання дитини

Відповідно до частини першої

статті 6 Закону України "Про свободу

пересування та вільний вибір місця

проживання в Україні"  після

народження дитини  на батьків

покладено обов'язок щодо реєстрації її

місця проживання протягом трьох

місяців з дня державної реєстрації

народження. 

Новації в законодавстві України

передбачають можливість

зареєструвати місце проживання

новонародженої дитини під час

проведення державної реєстрації

народження дитини, зокрема: згідно

частини шостої статті 6 зазначеного

Закону  за бажанням батьків чи одного з

них для реєстрації місця проживання

дитини документи, визначені Законом,

можуть бути подані органам державної

реєстрації актів цивільного стану під

час проведення державної реєстрації

народження дитини. Органи державної

реєстрації актів цивільного стану в

порядку, встановленому Кабінетом

Міністрів України, направляють

зазначені документи органам реєстрації

для реєстрації місця проживання

новонародженої дитини.  

У разі  подання документів,

необхідних для реєстрації місця

проживання новонародженої дитини,

через органи державної реєстрації актів

цивільного стану  уповноважений

працівник перевіряє належність

документа, що посвідчує  особу батьків

(усиновлювачів) або інших законних

представників дитини, та документа,

що підтверджує повноваження особи як

законного представника, особі, яка його

надала, їх дійсність, правильність

заповнення заяви про реєстрацію місця

проживання, наявність документів,

необхідних для реєстрації місця

проживання дитини, про що ним

робиться відповідний запис у цій заяві.

Прийняті документи не рідше одного

разу на місяць передаються до

відповідного органу реєстрації.  

Якщо документи для реєстрації

місця проживання новонародженої

дитини подавалися до органу державної

реєстрації актів цивільного стану,

довідка про реєстрацію місця

проживання дитини оформлена

органом реєстрації, повертається до

відповідного органу державної

реєстрації актів цивільного стану або за

бажанням батьків може бути видана у

відповідному органі реєстрації, центрі

адміністративних послуг, надіслана

поштою . 

На виконання зазначених вимог та

з метою наближення адміністративних

послуг до громадян, у

Шевченківському районному у місті

Полтаві  відділу ДРАЦС Головного

територіального управління юстиції у

Полтавській області з березня 2017

року запроваджено послугу  щодо

видачі  разом із свідоцтвом про

народження дитини і довідки про

реєстрацію її місця проживання.   

Заступник начальника 

Шевченківського

районного у місті 

Полтаві  відділу ДРАЦС

Головного територіального 

управління юстиції 

у Полтавській області

Т.В. Водяник
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Я все життя збираю людські долі

У травні відділ соціокультурної діяльності  ПОУНБ ім. І.П. Котляревсь-кого
провів вечір пам'яті до 95- річчя від дня народження Анатолія Дімарова "Я все
життя збираю людські долі".

Анатолій Дімаров народився 5 травня 1922 р. на хуторі Гараськи (офіційно
Миргород) на Полтавщині в сім'ї учителя Андроника Гарасюти. Коли родину
розкуркулили, батьки задля безпеки дітей розлучилися: мати вказала, що чоловік
помер, змінила документи і дала дітям прізвище сільського вчителя Дімарова, який
жив одинаком і помер незадовго до розкуркулення Гарасюти. Мати майбутнього
письменника навіть знайшла "свідків", які підтвердили цей факт. Анатолій виріс
під прізвищем Дімаров. В дитинстві А. Дімаров дуже любив читати, чудово знав
як українську, так і світову, і російську літературу. Він згадував : "В дитинстві мій
розум складався з двох половинок : одна під партою обов'язково читала якусь
книгу, а друга - слухала учителя і теж сприймала". Особливо письменник любив
літературу про мандри.

Письменницький хист виявився в Анатолія Дімарова ще з початкових класів :
здібний хлопець писав і вірші, і прозу, навіть отримував за них нагороди.  У
дитинстві пережив Голодомор в Україні 1932 - 1933. Після закінчення середньої
школи був мобілізований до армії. Воював як стрілець 371 стрілецького полку 37
стрілецької дивізії на Південно-Західному фронті з 26 червня 1941 року. 17 липня
1941 року важко поранений. Потрапив до окупації, був командиром
партизанського загону. Нагороджений як активний учасник війни орденами й
медалями. Увесь цей життєвий досвід став у пригоді при написанні  творів.  У
1949р. він видав першу збірку оповідань "Гості з Волині". Протягом 1950 - 1951 pp.
А. Дімаров навчався в Літературному інституті ім. М. Горького в Москві, у 1951 -
1953 pp. -  у Львівському педагогічному інституті; потім (1953 - 1956 pp.) - у Вищій
партійній школі в Москві. 

Закінчивши навчання, працював редактором у видавництвах. А. Дімаров є
автором нарису "Дві Марії" (1951), збірки оповідань та новел "На волинській
землі" (1951), "Волинські легенди" (1956), "Через місточок" (1957), повісті "Син
капітана" (1958), збірки повістей та оповідань "Жінка з дитиною" (1959), романів
"Його сім'я" (1956), "Ідол" (1961), "І будуть люди" (1964). Творчий доробок
письменника складає кілька десятків томів. Важливіші з них: "Зінське щеня"
(1969), "Містечкові історії" (1983), "На коні і під конем" (1978), "Вершини" (1986).
У 1981 р. роман у двох книгах "Біль і гнів" був відзначений Державною премією
ім. Т. Г. Шевченка. До 50-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні вийшла
збірка А. Дімарова "Українська вендетта" (1995). За двома повістями з цієї збірки
поставлені художні кінофільми Завідувач відділу Юлія Крамарєва  цікаво
розповіла про життєвий шлях письменника. В одному з інтерв'ю А. Дімаров сказав
: "Я б ніколи, мабуть, не став би педагогом, бо не люблю повчати людей. Я писав
твори не для того, щоб вони втовкмачували вічні цінності, як люблять про це
говорити деякі поважні метри, а щоб людина взяла мою книжку, забула про
негаразди і їй трошки полегшало на душі від того, що вона прочитала. Оце моє
основне завдання".
Завідувач відділу краєзнавства Марина Федорова зробила огляд книжково-
ілюстративної виставки "Він залишив нам правду про XX століття". Голос
письменника лунає всіма барвами творчого серця, котре б'ється в його романах,
повістях, оповіданнях, новелах, етюдах і народжується щодня для тих, хто
відкриває збірку його творів. 

Переживши чимало смертельних ситуацій, гонінь, письменник і сьогодні
залишається оптимістом, любить посміхатись. Про те, як Дімаров розігрував
друзів, колег, ходять легенди. Якби хтось видав на їх основі книгу, вона була б
справжнім бестселером. А. Дімаров пише: "Переконаний : людину не праця
створила, породив її сміх…То зустрічайте кожен свій день усміхом, мої
дорогенькі, смійтеся якомога частіше, ніщо так не скрашує наше з вами життя, як
радісний усміх. Ніхто так не прихилить до вас першого стрічного, як приязний
усміх, і ніщо так не обеззброює ворога, якщо ви починаєте із нього сміятись.
Люди, які вміють щиро, всмак посміятися, менше хворіють і довше живуть".
Присутні переглянули відеосюжет "Мозаїки. Анатолій Дімаров" (автор Інна
Снарська, ОД ТРК "Лтава"), в якому немолодий вже письменник повер-тається до
своєї малої батьківщини, розповідає про своє дитинство і вимушене переселення.
Доктор філо-логічних наук, доцент кафедри української літератури Полтавського
національного педагогічного універси-тету ім. В.Г. Короленка Світлана Ленська
розповіла про творчість автора та поділилася спогадами про  особисту зустріч з
ним.

За висловом пані Світлани, Анатолій Дімаров, письменник, редактор,
фронтовик, людина, як так багато побачила, пережила й описала, до останнього
дня залишався хлопчаком у душі, з іскорками в очах, з непереборним оптимізмом
і жагою до життя.

член НСЖУ
Оксана Кравченко

У травні, коли повертаються до
рідного гнізда птахи, оновлюється
природа, теплий весняний вітер
приносить нам Свято Матері. Воно
схоже на ніжну травневу квітку, від
якої не хочеться відводити очей. Свято
прийшло до нас із забуття, переживши
нещадні заборони, й повертає нас
душею до давніх традицій, щоб ми
вміли проносити крізь усе життя шану
до матері. А слово це для кожного
українця символізує священну трійцю
- рідну матір, матір-Україну та Матір-
Богиню. Щоправда, хоч шана до матері
була в нашому народі з правічних
часів, Свято Матері з'явилося не в нас,
а в далеких Сполучених Штатах
Америки. Уперше його відсвяткували
у Філадельфії 10 травня 1908 року з
ініціативи американки Анни Джарвіс
на знак пошани й любові до її
передчасно померлої ненькb/
Напередодні Дня матері в бібліотеці-
філії №7 МЦБС  відбулося  свято
"Лише пісня в серці ширить межі
неба". Пройшло це свято у вигляді
концерту учнів 4-Б класу гімназії №32
- вихованців гуртка "Веселі
всезнайки", заняття якого і репетиції
кілька років поспіль проходили двічі
на тиждень на базі цієї бібліотеки.
Веде гурток класний керівник 4-Б
класу Ольга Осаулко, музичний
керівник  Валентина Слюсар.
Учасники концерту були вбрані у
традиційні українські національні
костюми. Усі пісні (деякі виконувалися
з пританцьовками) високого
патріотичного звучання. Діти оспівали
велику любов до рідної України.
Головний лейтмотив - глибока віра в
щасливе майбутнє нашої незалежної
держави. Глядчами стали батьки
учасників. Ольга Осаулко подякувала
працівникам бібліотеки за сприяння
заняттям гуртка і проведенню
концерту, а батькам учнів за те, що
багато часу приділяють дітям,
турбуються про їх всебічний розвиток.
Також діти залюбки роздивлялися
книги з фондів бібліотеки,
представлені на книжковій виставці,
присвяченій вшануванню жінки-
матері. Мама - символ любові і ласки,
ніжності і найвірнішого кохання. І
тому не дивно, що саме матерям
письменники і поети присвячують свої
найтепліші, найщиріші слова.  Після
закінчення заходу  відбулися родинні
фотосесії, де сім'ї фотографувалися на
згадку на фоні бібліотечних виставок,
спілкувалися з бібліотекарями та між
собою.

член НСЖУ
Оксана Кравченко

У родинному колі бібліотеки
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Полтавка Олена Цубер 
робить життя оточуючих комфортним і красивим

Олена  Цубер  усе життя
пропрацювала у Полтаві перукарем,
робила чоловічі зачіски.  А нині, на
заслуженому відпочинку,  займається
вишиванням та в`язанням гачком. Про
це відвідувачі  літературно-
меморіального музею Івана
Котляревського дізналися на відкритті її
першої персональної виставки із
вступного слова ведучої  Лариси
Лобінцевої, наукового співробітника
цього закладу культури. Пані Лариса
провела захід душевно, по-хатньому
комфортно і затишно. Анна Бакаєва,
науковий співробітник музею,
пригостила усіх присутніх на
презентації, а таких було майже 100
людей,  трав`яним чаєм.

У полтавської вишивальниці   ми
бачимо поєднання  старовинної техніки
із сучасним етностилем. Вона
самотужки вигадує візерунки, спочатку
малює їх у зошиті у клітинку.
Наслідування  українським національ-
ним костюмам  нині дуже популярне ,
воно нагадує про зв`язок  з предками.

Коли жінка купляє вишиванку, то
півсвідомо з певними орнаментами, які
впливають на неї. У  своєрідна
вишивка, багата творча фантазія. Що
означає бути модною, як створити
власний стиль? Олена Іванівна вважає,
щоб створити власний стиль треба
шукати не в модних журналах, потрібні
поради, час і бажання, проте воно того
варте. Його  треба шукати  в  собі самій,
відчувати, що пасує і подобається, а не
сліпо наслідувати моді. Щоб бути
жіночою не обов'язково ходити на
високих підборах та у вишуканих
сукнях. Підкреслити жіночість та
сексуальність можна і  в повсякденному
вбранні. Вишивка якраз і додає
неповторності вашому образу, а ще
брати натуральні та якісні тканини. До
речі,  у 2017 р. - вишивка - один із
найбільш  популярних  модних  трендів
у всьому світі.

Ця жінка веде активний спосіб
життя, хоча нещодавно їй виповнилося
65 років. Вона приєдналася до участі в
проекті, присвяченому Тарасу

Шевченку та світлій пам`яті
заслуженого майстра народної
творчості Григорія Кисіля "Образ і
слово Кобзаря у вишивці". А ще -
учасниця вишивання оберегу "Україна
всіх єднає", що мандрує по всій
державі. Цього року стала учасницею
районного свята народної творчості
"Вишиванка" у с. Малий Бакай,
Решетилівського району, на
батьківщині Г.О. Кисіля. Її виставка
шалей, вив`язаних гачком, мала
великий успіх у бібліотеці-філії № 7
МЦБС та територіальному центрі
соціального обслуговування УПСЗН
Київського РВК в м. Полтаві. Ця пані -
активна волонтерка. Завідувач
бібліотеки  № 7   Людмила Заливча
організувала гурток "Українські
вечорниці", членом якого є ця пані, де
жінки плетуть маскувальні сітки для
воїнів АТО,  а ще роблять усілякі
смаколики і передають на фронт. 

член НСЖУ
Оксана Кравченко

Полтавський  художник  і скульптор  Олексій Корнільченко 
Прекрасна  виставка живопису

відкрилася  у мистецькій крамниці "Сто
доріг" у Полтаві. Її автор добре відомий
на Полтавщині живописець, мону-
менталіст та кераміст Олексій Корніль-
ченко, уродженець Диканського району.
Багато років  Олексій Свиридович живе
у с. Тахтаулове. Тут  з 1994 р. він
працює  у навчально-виховному комп-
лексі, очолює дитячу художню студію.
У нього 20 учнів, котрі навчаються
образотворчому мистецтву та декора-
тивно-ужитковому, зокрема гончарству.
Навчаються дітки з 7 до 16 років
кераміці. Студійців знають у краї. Одна
з випускниць її Аня Кулакова, після
закінчення Гадяцького училища
культури ,  нині сама веде художню
студію в м. Ірпінь.  Андрій Буланов був
старостою у студії, полюбляв ліплення.
Не було його краще у кулінарному
училищі по оформленню кондитерсь-
ких виробів та салатів, за що не раз
перемагав на обласних, міських та
республіканських конкурсах. Нині
працює шеф-кухарем. Віталій Іващенко
- випускник ПНТУ ім. Ю Кондратюка.
Віктор Старіков, член НСХУ, давній
друг митця сказав на відкритті виставки
пейзажів:"  Ми товаришуємо  з 1975 р.,
разом їздимо на пленери, найчастіше у
села Жуки, Кротенки та Триби,
Полтавський дендропарк. Познайо-
милися у Міському будинку культури,
де  я працював  у народному театрі, нині
імені Орлова, художником-постанов-
ником. Олексій закінчив Московський
народний художній університет імені
Надії Крупської. Він - багатогранна

особистість, адже не лише живописець-
реаліст, а й скульптор, дизайнер, це
дуже добра та чуйна, неконфліктна
людина, закохана у малярство. У його
картинах,  на цій ретро-виставці, є свій
певний шарм. Вони написані з 1978
року по 2016 рік і  вирізняються
яскравим кольором, найбільше  робіт
присвячено осені. Олексій намагається
через пейзажі показати свої почуття,
думки про світ, що оточує.".

У родині Олексія Свиридовича
творчість була притаманна усім членам
сім`ї. Так, батько Свирид Андрійович -
коваль, завжди творчо підходив до
виконання будь-яких робіт. У його
родині чоловіки - бондарі та теслярі.
Мама Катерина Кузьмівна була крав-
чинею, гарно вишивала. На замовлення
робила одяг. Який несоромно було
показати й у столиці. Творча біографія
пана Олексія розпочалася у далекому
1969 р., коли він почав працювати
художни- ком-оформлювачем у м.
Комсомольську (нині Горішні Плавні)
на Дніпровському гірничо-збагачуваль-
ному комбінаті. Потім була строкова
служба у  військах протиповітряної
оборони. Там він малював карти. А з
1974 р. його життя пов'язане з Полтав-
щиною. Дружина Наталія Олексіївна та
донька Марина з розумінням та
повагою ставляться до творчості батька.
Донька сама виготовляє новорічні
дитячі костюми, а ще  сувеніри з паперу
та тканин. Тяга до творчості у неї від
батька. Також вона дизайнер кухонних
меблів та для віталень.

Твори Олексія Корнільченка

прикрашають навчальні заклади та
промислові підприємства краю:
Полтавське училище зв'язку - пам'ятник
Кирилу Москаленку, радянському
військовому діячу, Маршалу Радянсь-
кого Союзу, двічі Герою Радянського
Союзу; у Інституті свинарства - свиня і
12 поросят.  Ця скульптурна група
виявилася такою вдалою, що нашому
земляку замовили києвляни для
Національної Академії наук  і він
виготовив 5 порід свиней у масштабі
1:20. У селі Стасі  на птахофабриці є
монументальна композиція, у м. Зіньків
- до 40-ка річчя Перемоги над
фашизмом - композиція, а ще паркова
скульптура.  У своїх роботах скульптор
використовував гіпс, бетон, граніт та
лабродоріт.  А ще він виготовляв
меморіальні дошки, як у с. Побиванка
на птахофабриці.  Окрема гордість
Майстра - медалі, їх у творчому
доробку сучасника - 2000.  Неможливо
перерахувати усі. Серед них найбільше
сподобалися українцям - до 200-річчя
від дня народження Кобзаря, до 50-ти
річчя Перемоги У П Світовій війні,   до
25-ти річчя ансамблю "ЛТАВА", а ще
до ювілею Полтавського народного
театру та хору "Горицвіт"  з с. Стасі. А
от  до 800-річчя Полтави виготовив
серію медалей. Робить цей художник і
фамільні герби для полтавців, які нині
дуже популярні, вони користуються
попитом у наречених, як весільний
подарунок. 

член НСЖУ
Оксана Кравченко
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Сузір`я Західної Риби

Пам'ять про війну нам книга оживляє

Щоб осягнути всі дрібні, проте такі
важливі нюанси свого часу, потрібно
читати якісну художню літературу тої
країни, в якій живеш. Роль письменника
у суспільстві надзвичайно важлива.
Письменник - це очі, думки та совість
суспільства. Чесність, спроможність
хоробро дивитися у вічі дійсності і
відкрито говорити правду являють
справжнього письменника. Його пильні
спостереження, влучні здогадки та
передбачення є відгуком часу і в той же
самий час - формотворчим елементом
історичного періоду та його культур-
ного пласту. Сучасне українське літера-
турне поле достатньо широке. Сьогодні
на Полтавщині багато говорять про
відомих українських письменників.
Проте чомусь дуже мало друкується
молодих поетів у нашому краї. Проте
бувають винятки, як на вечорі у ПОУНБ
ім. І. П. Котляревського, де презенту-
валася перша  книга полтавської
школярки під назвою "Сузір`я Західної
Риби" (2017 р.) . Знайомлячись із її кни-
гою, згадувалися слова письменника
Тараса Прохаська, який мовив:  "Сила
літератури полягає у її непередбачу-
ваності. Це можна порівняти з
більярдом, коли ти не знаєш, як саме
розіб'ються кулі. Всі одкровення у
літературі є несподіваними. Доволі
часто вони зовсім не збігаються з
нашими очікуваннями.".

Про дівчину  та її досягнення на
вечорі   у літературній вітальні, де від-
бувся захід, розповіла Юлія Крамарєва,
завідувач відділу соціокультурної

діяльності.  Тетяна Майборода нав-
чається у 10-му класі  Полтавської ЗОШ
№ 4. Вона переможниця ХХІХ
Всеукраїнської учнівської олімпіади з
української мови та літератури, займала
3-тє місце протягом 2014-2015 рр., а ще
ХХХІ Всеукраїнської учнівської
олімпіади з української мови та
літератури - 2-ге місце 2016-2017 рр, У1
Міжнародного конкурсу учнівської
творчості  ім. Т. Г. Шевченка - 2-ге місце
у 2016-2017 рр,  Міжнародного
конкурсу учнівської творчості ім. Т.
Шевченка у  2016 р. - 2-ге місце, а в
2017 р. - 1 - ше місце. Указом
Президента України  їй  призначена
стипендія ім. Т. Шевченка (2015-2016
рр.).  Алла Урбанович, вчителька
української мови та літератури Тетяни,
яка редагувала її роботи, є автором
вступної статті в цій книзі, дала високу
оцінку творчості своєї учениці.
Зокрема, Алла  Миколаївна сказала:  
- Ця збірка малої прози - справжнє
одкровення Тетяни. Неординарне
мислення, багатство мовних засобів,
душевність та ліричність - головні риси
її творчості.

Нова книга має три розділи: "Славна
земля полтавська", "Думи мої, думи
мої", "З Україною в серці". У першому
розділі зібрано 7 творів ( нариси та
новели про Б. Олійника, І. Багряного ,
М.Гоголя та М. Остроградського), у
другому -  6 - про Кобзаря. Третій
вміщує 12 творів, про проблеми
сучасності, в тому числі суржик, де
молодий автор стверджує, що суржик -

це не збагачення, а обкрадання мови.
Центральне місце у збірці належить
непересічній постаті усіх століть і
народів Тарасу Григоровичу Шевченку,
котрий постає кріпаком і володарем у
царстві духу, а ще ніжним і люблячим
чоловіком. Уривок із твору "Кріпак і
княжна" про кохання з Варварою
Репніною прочитала Еліна Миськів.  У
новелі "Лю", яка присвячена 110-ти
річчю Івана Багряного, мова йде про
його стосунки з дружиною Антоніною.
Тетяна стверджує тут, що почуття
любові  немає кордонів. Любов не
засадити до холодної буцегарні, не
втримати кайданами чи погрозами
розстрілу. Триптих "На Україну линуть
журавлі", присвячений періоду
заслання Кобзаря. Сторінку зі
щоденника Тараса Шевченка зачитав
Денис Садкін.  Цікавою для молоді, яка
була на заході,  виявилася і музична
пауза, де Данило Гарський виконав соло
на сопілці.  У третій частині вечора
прозвучали твори із заключного розділу
книги. У авторському виконанні -
"Люба матусю" (лист до мами). Тетяна
поділилася, що її порадницею і
натхненницею є мама, до речі,  їй вона
присвятила свою першу книгу. Ще
треба додати, що в цій збірці вміщено і
гумористичні оповідання. Початок для
Тетяни виявився вдалим, отож чекаємо
на нові книги.

член НСЖУ
Оксана Кравченко

Така назва літературно-мистецького
вечора, що пройшов у відділі мистецтв
ПОУНБ ім. І. П. Котляревського , де
відбулася  презентація книги
краєзнавця , журналіста та літератора
Євгенія Терещенка "Реквієм поразок і
перемог" (2015 р.), що присвячена
радянському солдату, його батьку,
котрий загинув на полі бою Олексію
Антоновичу Терещенку, та всім
мертвим та живим героям Великої
Вітчизняної війни.Його майстерно
провела Галина Вікторова, завідувач
відділу мистецтв, яка багато десятиріч
проводить заходи, що слугують
патріотичному вихованнню читачів та
правдивому розкриттю історії П
Світової вінии.
- Я взявся за цю тему  про передісторію
та  початок війни тому, що у нас на
Україні  для більшості молоді це далека
історія, як для ветеранів Перша Світова
чи Громадянська війни, - розпочав свою
розповідь Євгеній Терещенко у
бібілотеці, де зібралисмя люди різних
поколінь. - А забувати ту криваву війну
неможна. Мені здається, що я чую
шепіт матері "Кажись німцям набили
морду під Москвою!". Мама працювала

під час окупації в німецькому шпиталі
санітаркою і розуміла про що говорять
поранені офіцери. Працювала тому, що
потрібно було виживати  з двома
дітьми. Ця її "провина" стала причиною
відмови у 1945 році взяти її медичною
сестрою у дитячий садочок. Кадровик
презирливо мовив:" Марія! Ви ж були
на окупованій території. Чого ж ви
хочете?  Подякуйте. Що беремо
санітаркою.  А мама була досвідченим
сільським фельдшером: роди приймала,
доглядала хворих на ділянці протягом
трьох сіл  і операції робила, коли було
потрібно, не очікуючи приїзду лікаря з
району. Я  багато років вивчаю історію
Великої вітчизняної війни.намагаючись
зрозуміти у чому причини такого
положення нашої країни на початку
війни, що вона потрапила у таке
трагічне і принизливе становище.
Намагався розібратися, чому мій
батько, інженер-будівельник, котрий
мав бронь, пішов добровольцем на
фронт, як тисячі інших фахівців зрізних
галузей промисловості. Разом із своєю
частиною потрапив у полон, а після
звільнення нашими військами  у -
штрафний батальйон  як  "зрадник

Батьківщини" . У 1944 році він загинув
у Угорщині, змивши свою вину, якої не
існувало. 

Перша глава книги має назву
"Передісторія війни", де й де мова про
людство та війни. Терещенко наводить
факти, про те, що людство у своїй
багатовіковій історії лише 292 роки
жило в мирі. Тільки за останні   5000
років народи Землі пережили близько
п'ятнадцять тисяч війн. Половина з них
у Європі. Саме їй дісталася трагічна
участь стати головною ареною двох
світових війн у минулому столітті.  Не
треба забувати, що в свій час
соціалістична держава, що з`явилася на
мапі світу у 1917 р., теж  ініціювала не
одну війну. Відомі акти агресії  проти
Польщі  та Фінляндії  у 1939 р., хоча
радянські історики стверджували, що
СРСР брав участь у війнах лише, коли
була загроза безпеці країни. А факти
говорять про інше… СРСР  став і
учасником  локальних конфліктів та
війн: у Кореї,   в Анголі, в Конго, в
Афганістане  та інших місцях. Велика
увага приділена  у праці нашого
земляка тому, ким і чому готувалася П
Світова війна, також звідки ота назва
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"Вітчизняна війна"?. На сторінках
книги йде мова про переваги та
недоліки Євросоюзу для України та її
мешканців. У другій главі йде мова про
передвоєнні роки. Дуже цікаві факти
про пророцтва  придворного фотографа.
Неподалік від посольства, на улице
Унтер ден Лінден, знаходилось
фотоательє Гофмана - придворного
фотографа Гітлера. У ньому колись
працювала натурницею Єва Браун,

котра стала коханкою   Гітлера. Коли
розпочалася війна, то в одній з вітрин
ательє над портретом Гітлера зазвичай
вивішували географічну мапу, що
обзначсала ту частину Європи, де
намічалися військові дії.  Спочатку це
були райони Голландії, Бельгії, Данії і
Норвегії, а пізніше, на початку 1941 р. -
Прибалтика, Білорусія та  Україна. А ще
йде мова про суботу 21 червня у
Москві, про пророцтва адмірала

Ричардсона (США). 
Книга схвилювала читачів бібліотеки
своєю глобальністю та вкрапленнями
документів, мало відомих широкому
загалу, особливо молоді.  А на
завершення вечора прозвучали пісні
воєнних років у виконанні членів клубу
"Цікавих зустрічей".

член НСЖУ
Оксана Кравченко

І доброта, і теплота поєднані у серці матері
"Мати - це саме зворушливе з усього,

що є на землі. Матір - це значить:
прощати і приносити себе в жертву", -
писав  Еріх Марія Ремарк у творі "
Притулок мрій". І у цьому
пересвідчилися читачі ПОУ:Б ім. П.
Котляревського на вечорі під такою
назвою. Його провів відділ
соціокультурної діяльності  спільно з
хором "Полтавські піснярі", художній
керівник Дмитро Топтун, для
відвідувачів полтавських територіаль-
них центрів, членів ГО "Діти
Чорнобиля" та для всіх бажаючих.
Завідувач відділу Юлія Крамарєва
поздоровила присутніх зі святом і
розповіла про історію його створення.
День матері - міжнародне та локальне
свято. В Україні офіційно відзначається
щорічно, починаючи з 2000 року, у
другу неділю травня. Вперше
встановлене офіційно Конгресом США
8 травня 1914. Після першої світової

війни це свято почали відзначати у
Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині,
Чехословаччині. У 1907 році
американка Анна Джарвіс з Філадельфії
виступила з ініціативою вшанування
матерів у пам'ять про свою матір. Анна
написала листи до державних установ,
законодавчих органів і видатним
особам з пропозицією один день у році
присвятити вшануванню матерів. У
1914 році, президент США Вудро
Вільсон оголосив другу неділю травня
національним святом на честь усіх
американських матерів. Слідом за США
другу неділю травня оголосили святом
85 країн (в тому числі: Бахрейн,
Гонконг, Індія, Малайзія, Мексика,
Нікарагуа, Об'єднані Арабські Емірати,
Оман, Пакистан, Катар, Саудівська
Аравія, Сінгапур, Австралія, Україна та
ін.).

У виконанні хору "Полтавські
піснярі" прозвучали народні та

авторські пісні, вірші, гумор. Ьреба
додати, що в репертуарі колективу від 5
до 10 пісень про матір. Частина пісень
написана  композитором Віктором
Топтуном.  День матері для колективу -
свято особливе. Як говорить учасник
хору Іван Кісенко: "Мама - це святе,
звичайно. Тому ми виконуємо з
особливим натхненням пісні про маму.
При згадці про маму ми згадуємо своє
дитинство, юність. Ми дякуємо мамі за
те, що нас виховала". На концертах хору
"Полтавські піснярі" завжди панує
особлива атмосфера доброзичливості і
творчості, відвідувачі зазвичай не
хочуть їх відпускати зі сцени. Тому
учасникам хору  у цій бібліотеці
довелося виконати декілька пісень "на
біс".

член НСЖУ
Оксана Кравченко

Володимир Полапа, Герой козацького народу 
- автор 4 пам`ятників полеглим у війнах 20-го століття

Загалом на Полтавщині зареєстровано
більше 50 козацьких ГО, з яких 17
обласних, 30 районних і 9 міських, які
нараховують більше як 5 тисяч козаків,
головними напрямками їх роботи є
пропагування національних традицій,
патріотичне виховання молодого
покоління, фізичний гарт, проведення
наукових та краєзнавчих досліджень.
Торік полтавці ініціювали створення
першої пересувної виставки козацьких
майстрів.

Один із організаторів її  Володимир
Полапа, Головний отаман служби
козацького самоврядування Козацької
громади Полтавщини,Герой козацького
народу,  розповів на презентації  цієї
єдиної на Полтавщині    виставки   у
відділі мистецтв обласної бібліотеки ім.
І. П.Котляревського, що мета її  -
естетичне і патріотичне виховання
мешканців краю. За рік, що минув,
виставка побувала  в селах

Диканського, Новосанжарського та
Полтавського  районів. У ній  беруть
участь аматори і визнані митці
декоративно-ужиткового мистецтва
Полтавщини, адже сімдесят три
відсотки наших жителів  мають
козацьке походження. На виставці у
бібліотеці представлені  твори з усіх
напрямків декоративно-прикладного
мистецтва краю.  Ця виставка знакова і
для її організатора Володимира
Семеновича, якого полтавці добре
знають, як письменника та журналіста і
майже не знають, як майстра з дерево
різьблення та карбування. Адже цього
року виповнюється 55-ти річний ювілей
творчості В.С. Полапи, що розпочалася
у 1962 р. Володимир Полапа пригадав
на відкритті виставки: " Перший вірш і
написав у 5 класі.  Навчаючись у
ремісничому училищі на слюсаря-
ремонтника промислового обладнання
у мене було 10 раціоналізаторських

винаходів. А робота з деревом і металом
-  коли працював реставратором у
Полтавському краєзнавчому музеї,
якому віддано 10 років життя..".
Сьогодні його чеканні панно
зберігаються у селі Кошманівці та
Семенівці. А ще наш сучасник -  єдиний
полтавський автор 4-х пам'ятників
полеглим у П Світовій війні та війнах
20-го сторіччя, вони зроблені з різних
матеріалів (чавун, сталь, латунь, бетон)
і розташовані не тільки на території
Полтавщини, а й на території Росії.
Наприклад, третій він робив спільно з
Віктором Третьяковим з міді  на
замовлення мешканців з села
Кошманівки. 
Виставку козацьких майстрів  добре
сприйняли читачі бібліотеки і
сподіваються на нові зустрічі з їх
творами.

член НСЖУ

Оксана Кравченко
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Про японську казку в Полтаві

Мудрість, здоров'я, хоробрість,
знання, веселощі - ці людські чесноти й
досі живуть на землі. Але набути їх
може лише той, хто не турбується про
себе, а думає тільки про щастя й
добробут свого народу. Гласить
японська мудрість. На думку
Олександра Бондаря, професора
Одеського національного університету
імені І. Мечникова, завідувача кафедри
української мови, автора численних
мовознавчих досліджень, до речі,
щойно у видавництві "Фоліо" вийшла
його праця енциклопедичного
характеру "Все о Японии", є багато
спільного між українцями та японцями.
- Мені здається, що зіставлення
японського і українського ще глибше
допомогло б зрозуміти японське, -
вважає лінгвіст О. Бондар. - Таке
зіставлення виявляє не тільки
відмінності в історії, культурі,
ментальності наших народів, а, як це
може не здатися дивним, і чимало
спільного, що інколи просто вражає,
наприклад, високі могили в
українських степах і в японських
долинахю Вони навіть насипані
приблизно в той самий час, в ІІІ-ІV ст.;
японські самураї і українські козаки,
вбрання японської нареченої з провінції
Хоккайдо, який є практично копією
галицького вбрання нареченої, жіноче
начало в ментальності японців і
українців, інтровертність, тобто
зануреність японців і українців у
внутрішній світ та ін.

Найкоштовнішим скарбом Японії,
пов'язаним із давніми традиціями, є
фольклор, у якому знайшло
відображення поетичне бачення світу,
здавна притаманне японцям.
Предметом особливого поклоніння й
поштовхом до творчості для них зажди
була природа - утілення простоти та
досконалості, постійного оновлення й
вічності буття. Любов до природи -
головна риса японців і важлива
складова їхньої національної традиції.
Про це йшла мова 1 травня 2017 року в
бібліотеці-філіалі № 4, де вперше
відбулися літературні посиденьки
"Японські оповідки". Тут разом з
ведучою юні читачі
книгозбірні.слухали народні казки
Японії. Природа, яка так багато означає
для Японії (оскільки це острівна країна,
залежна від усіляких природних
процесів), - органічна частина

світосприйняття японців із давніх-
давен. Тому в казкових творах
походження героїв та їхні пригоди
нерідко пов'язані з природними
явищами.
У казці "Момотаро, або Хлопчик -
Персик" чудесне народження героя
пов'язане з плодом персика, якии плив
річкою. І персик, і вода - це прояви
вічної природи, яка здатна постійно
оновлюватися й давати силу людям.
Момотаро наділений неабиякою силою
саме від природи. Природа допомагає
йому ставати дужчим і вищим: "З їсть
одну чашку рису - стає вищим, з їсть
другу - стає ще вищим". Рис - теж дар
природи, який так люблять японці. Це
найбільш традиційна страва Японії, рис
їдять замість хліба, до нього особливо
шанобливе ставлення, а культура
вживання рису найдавніша в японців і
китайців. Рис дає силу й казковому
героєві, котрий вирушає в далеку путь -
підкоряти Острів Чудовиськ. Не
випадково йдеться про Острів, адже і
сама Японія розташована на островах,
тому шлях Момотаро обумовлений
географічним положенням країни.
Традиційним сюжетом чарівних казок
усіх народів світу є битва героя з
чудовиськами. Момотаро також
сміливо вступає в битву з ними. Йому
допомагають вірні товариші - звірі (пес
і мавпа) і птах (фазан), тобто сама
природа. Додому герой повертається
переможцем. У японській культурі дім
мас особливе значення й користується
великою пошаною. У дім не можна
заходити з поганими думками, а тим
більше з поганими вчинками. Сюди з
гідністю повертається герой зі своїх
мандрів. Він переміг зло, і за це ним
пишаються батьки. "Наш Момотаро
найсміливіший у Японії! - радіють
вони. - Він не осоромив честь свого
дому і свого роду.

У народній казці "Іссумбосі, або
Xлопчик-Мізинчик" знаходимо
відлуння тих далеких часів, коли в
Японії відбувалися війни, а також
уявлення давніх японців про службу й
людину, яка чесно служить. Іссумбосі -
яскраве втілення японського
національного характеру, до того ж
характеру героїчного й чесного у
виконанні свого обов'язку. Його чарівне
походження (народження в однієї
бездітної нари) і маленький зріст
(малий, як мізинець) тільки

увиразнюють ту величезну сміливість,
якою він наділений. Іссумбосі попросив
батьків відпустити його в столицю
шукати кращої долі. Не забув узяти із
собою і меч, зроблений з голки. У
столиці він знайшов хорошу службу у
вельможі. І вельможа, і його родина
оцінили найкращі якості героя -
працьовитість, жвавість, кмітливість. У
цій казці ми знаходимо ідею
утвердження людини з народу у вищих
колах суспільства (у столиці, серед
вельмож) своїм розумом, працею,
здатністю чесно служити. Коли на
доньку вельможі напали чудовиська,
Іссумбосі не злякався і своїм мечем-
голкою подолав їх. Чарівний предмет -
молоток, що залишився після
чудовиськ, котрих прогнав Іссумбосі,
допоміг йому стати звичайного
людського зросту й одружитися з
донькою вельможі. Отже, у казці
"Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик"
прославляється не тільки сміливість і
кмітливість героя, але і його відданість
службі (своїй праці). У фіналі твору
утверджується ідея рівності, якої
досягає герой завдяки своїм особистим
якостям: Іссумбосі з дружиною, його
батьки та вельможа живуть усі разом у
столиці в добрі й щасті.

У японських казках ми знаходимо ті
моральні цінності, що й нині
поважають у Японії, - життя в злагоді з
природою, чесне служіння (або праця),
виконання свого обов'язку перед
іншими людьми, батьками, вітчизною.
Герої, які втілюють ці національні
цінності, тому й називаються
національними. Японські казки, як і
українські, прославляють хоробрих
народних героїв, що боролися за
справедливість, засуджують пихатість,
зарозумілість, заздрощі, скупість...
Джля юних полтавців  знайомство з
японськими народними казками - це
початок освоєння культурних надбань
талановитого народу Країни
вранішнього сонця. Це тим важливіше,
що столиця УРСР Київ ось уже понад
десять років дружить із містом Кіото,
стародавньою столицею Японії.
Знайомство з її літературою,
мистецтвом та наукою - дуже важлива
справа, яка сприятиме утвердженню
миру і злагоди між народами нашої
планети.

член НСЖУ

Оксана Кравченко
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Життя в театрі - мить. У "форматі"
ніким не скасованого закону: тут і
тепер. Тільки тут і тільки тепер
глядачеві дано впіймати нечасто
повторюваний акторський імпульс або
відчути, як накотилася хвиля
акторських емоцій. Бо вже завтра Час -
головний ворог театрів і акторів - усе
змінить на сцені до невпізнанності.
Емоції, імпульси. Навіть окремі
концепції. Про це йшла мова на заході у
літературній вітальні ПОУНБ ім. І
.П. Котляревського, що проходив у
рамках проекту "Цікаві зустрічі на ваше
прохання" . Вела захід  у формі
невимушеної бесіди  Лариса Лисенко,
головний бібліотекар відділу
обслуговування користувачів цього
закладу культури. Вона попередила, що
в проекті вже брали участь актори
Полтавського обласного академічного
музично-драматичного театру ім. М.В.
Гоголя, як Геннадій Продайко та
Тимофій Зінченко. І ось  - нова травнева
зустріч  із Павлом Васильєвим. Хоча він
у театрі лише  два з половиню роки,
проте участь у виставах("Ніч перед
Різдвом", "Опера жебраків", "Майстер і
Маргарита", "За двома зайцями",
"Сватання на Гончарівці", "Пригоди
Маші та Віті", "Дванадцять місяців"",
"Кіт у чоботях", "Мить життя",
"Остання любов гетьмана") зробили
його відомим у Полтаві, а  його ролі
мають вже своїх поціновувачів. На
початку зустрічі читачі подивилися
відеоафішу, де грав наш сучасник, це
допомогло школярам та студентам
згадати його різнопланові ролі..
У  деяких своїх ролях він  використовує
виключно внутрішні клавіші власної
складної душі. Так було з роллю
Лавріна у "Кайдашевій сім`ї", де його
герой лагідний, романтичний та
жартівливий, близький актору по духу,
адже Павло Васильєв неконфліктна
людина. Треба додати, що Павло не
вірить у забобони, у нього не існує до
них прив`язки. Наприклад, роль чорта у
"Ночі перед Різдвом" Гоголя  він
відчував пластикою.  Окрім полтавської
сцени, Петро Васильєв побував майже у
всіх областях України, та виїжджав із
гастролями театру в Росію. У доробку
актора понад 10 різних ролей.
Найвідоміші з них - це Коров'єв із
"Майстра та Маргарити", Лаврін із
"Кайдашевої сім'ї", Степан із
постановки "За двома зайцями", П'єро із
вистави "Буратіно".
- Нині  не вичерпується привабливість
роману Михайла Булгакова,
звертаються до нього представники
різних поколінь, різного світогляду.
Причин тому безліч. Одна з них - в
тому, що в романі "Майстер і
Маргарита" герої і їх долі змушують

переосмислювати життєві цінності,
замислюватися над власною
відповідальністю за те, що  коїться в
світі. Два роки тому ідея поставити
виставу в Полтаві  виникла у Сергія
Павлюка, він намагвся придумати
ціккаві ходи і розібратися в темах
поліфонічного роману. Ця вистава стала
найкращою за двадцять років
Незалежної України по твору Булгакова
в обласному центрі, вона на рівні Києва
та Москви, так вважають ті, хто її
подивився у нашому театрі ( це не
тільки поціновувачі творчості
письменника, а й тетаральні критики)...
Розповів Павло Васильєв на зустрічі у
бібліотеці. - У свиті Воланда Фагот-
Коров'єв, якого довелося  грати,
старший підручний,  йому доручаються
найвідповідальніші справи. У
спілкуванні з москвичами Коров'єв
видається секретарем і перекладачем
іноземця Воланда, але незрозуміло, хто
він насправді: "маг, регент, чародій,
перекладач чи чорт його знає хто". Він
постійно в дії, і, що б не робив, з ким би
не спілкувався, кривляється і блазнює,
кричить і "кричить". Манери і мова
Фагота різко змінюються, коли він
говорить з тими, хто заслуговує поваги.
З Воландом розмовляє шанобливо,
чистим і звучним голосом, Маргариті
допомагає розпоряджатися на балу,
доглядає за Майстром. Лише при
останньому появі на сторінках роману
Фагот постає у дійсному способі: поруч
з Воландом скакав на коні лицар "з
мрачнейшим і ніколи не усміхненим
обличчям". Колись покараний за
невдалий каламбур на тему світла і
темряви роллю блазня на довгі століття,
тепер він "свій рахунок оплатив і
закрив". Ця роль виявилася  складною
для мене. Я  перечитав роман Булгакова,
переглянув серіал… Прикладом
складної ролі може слугувати і
Меньшиков у виставі "Остання  любов
гетьмана", адже ця роль вимагала
поламати себе - герой старший за віком,
жорстокий.

А розпочалося захоплення акторством
для Павла ще  у дитинстві, коли батьки
відвели його шестирічного до , тоді іще
Полтавської  школи мистецтв. Саме тоді
сформувався дитячий колектив
"Полтавські балаболки". А першим
публічним виступом Павла була роль у
дитячому садочку, де він бігав їжачком.
У школі мистецтв він почав брати
участь у конкурсах читців. А разом із
"балаболками" їздив на різноманітні
конкурси обласного та всеукраїнського
рівня… На заході Павло пригадав, як
бували - у  Євпаторії.  Навчаючись у 10-
му класі він   вже паралельно вчився на
першому курсі Полтавського музичного
училища ім. М. Лисенка.  Його

педагогом тоді став Олександр
Любченко, заслужений артист України.
Він тоді  був художнім керівником
театру  Ім. М. Гоголя. У ті роки Павло
познайомився з багатьма акторами
полтавського театру. Їх у групі
Любченка було восьмеро, проте лише
троє  нині серйозно зайняті  акторською
професією. А далі продовжив навчання
у ПНПУ ім. В. Г. Короленка. Він міг би
стати вчителем математики, адже ще зі
школи був схильний  до точних наук.
Мсожливо це предалося з генами від
бабусі нашого сучасника, котра була
інженером, а, можливо, від двоюрідного
брата -   фахівця з квантової фізики.
Проте йому поталанило, бо батьки
оцінили талант і підтримали...  
- Першою роллю в театрі  в Полтаві
стала роль Степана  у виставі "За двома
зайцями", можливо тому був якийсь
психологічний бар`єр.  Непросто мені
давалася роль Стецька  у виставі
"Сватання на Гончарівці", адже багато
текстів, сцен, складно характерно
провести тонку грань  між  дебілом і
недорозвиненою дитиною, а головне
витримати її впродовж дії вистави. Для
мене важливі репетиції, я повільно
розганяюся і під кінець знаходжу свої
ходи. Я здобув вищу освіту за фахом
"Актор драматичного кіно та театру" в
Харківському національному
університеті мистецтв імені
Котляревського. У театрі Гоголя я
працюю з 2014 року. У моєму житті був
період роботи і в дитячому театрі-студії
Art Way. Ми їздили із трупою до
дитячих садочків Полтави, Харкова,
Донецька, Сум, де проводили лялькові
вистави для малечі. Сьогодні я спробую
донести думку, що потрібно займатися
тією роботою, яка тобі цікава та лежить
до душі", - коментує актор
Полтавського академічного обласного
українського музично-драматичного
театру ім. В. Г. Гоголя Павло Васильєв.
Серед  хобі  у нього на почесному місці
- футбол. Він грає з друзями двічі на
тиждень. Коли навчався  у пНПЙ ім. В.
Короленка, то вболівав за"Ворсклу".А з
українських футбольних команд
нашому земляку подобається "Шахтар",
імпонує "Заря".

Іще однією цікавинкою проекту є те,
що з учасникми зустрічі грають у їх
витсавах усі охочі. Так цього разу
партнеркою Павла у виставі "Сватання
на Гончарівці" стала Наталія Тимощук,
студентка 4 курсу  Харківської
державної академії культури, котра
зіграла  Уляну.  

член НСЖУ

Оксана Кравченко

На зустрічі з молодим полтавським актором


