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Генеральний секретар НАТО про те, що Альянс надалі 
надаватиме політичну та практичну підтримку 

Фіксований інтернет 
іде у села 

ДОСТУП ДО ТЕХНОЛОГІЙ. Цього року Міністерство циф-
рової трансформації планує підключити 3 тисячі сіл до оптич-
ного (фіксованого) інтернету, на що витратить пів мільярда 
гривень. Щоб розподіл коштів був максимально прозорим та 
ефективним,  Мінцифри створило окремий сайт проєкту «Ін-
тернет-субвенція» — bb.gov.ua. На цьому майданчику триває 
попередній збір заявок від голів громад. Їх вже оформили 622 
громади (це 4066 сіл та понад 12,9 тисячі об’єктів соціальної 
інфраструктури).

Міністерство просить голів громад активізуватися, щоб не 
втратити шанс мати оптичний інтернет уже цьогоріч. Адже це 
не лише спілкування з рідними та друзями, а й розвиток насе-
лених пунктів, дистанційна робота чи навчання, що безцінно в 
умовах пандемії COVID-19. 

Проєкт урядової постанови, яка врегульовує порядок та 
умови надання субвенції, перебуває на розгляді Кабміну. Од-
разу після його ухвалення відкриється офіційний збір заявок, 
що триватиме 10 днів. Про початок Мінцифри сповістить гро-
мади, які подали попередні заявки.

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ: 

ЦИФРА ДНЯ

83,8 млн грн
На таку суму вже понад дві тисячі сімей 

залучили «теплих» кредитів за два 
тижні роботи програми цього року

«Послідовна політика НАТО 
з підтримки України, яка 

протистоїть агресивним 
діям Росії, залишиться 

незмінною».

Загальний локдаун  
у країні не вводитимуть

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. З 19 квітня ФОПи з «червоних» 
карантинних зон можуть подавати заявки на отримання 
держдопомоги
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ВЕЛИКІ УКРАЇНЦІ

Закон про зниження ПДВ на 
деякі види аграрної продукції, 
який  обернувся збитками для 
вітчизняної переробки, можуть 
переглянути

АПК І ВЛАДА

15 квітня виповнюється  
100 років із дня народження 
двічі Героя Радянського
Союзу льотчика-космонавта 
Георгія Берегового

ЦИТАТА ДНЯ
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У Брюсселі Україна заручилася підтримкою 
НАТО та США
РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ. Київ обговорив загострення ситуації на українських кордонах, 
спровоковане Кремлем, з міжнародними партнерами

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Нарощування військових сил 
РФ на кордоні з Україною 

називають найбільшим заго-
стренням із 2014 року. Про сер-
йозність ситуації свідчить те, 
що західні партнери мобілізу-
вали всі зусилля, аби зупинити 

Кремль. Як змусити Росію від-
вести від українського кордону 
її збройні сили і не дати напру-
женню перерости у повномасш-
табні воєнні дії?  

Це питання цього тижня звуча-
ло в багатьох високих брюссель-
ських кабінетах. Тому в Північно-
атлантичному альянсі підтрима-
ли ініціативу Києва зібрати поза-

чергове засідання комісії Україна 
— НАТО. На порядок денний за-
сідання було винесено пи-
тання зміцнення обороноз-
датності України. 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 255-р 
Київ

Про призначення представника та заступника 
представника Кабінету Міністрів України  

в Опікунській раді фонду  
«Пам’ять, відповідальність і майбутнє»  
Федеративної Республіки Німеччина

1. Призначити Дробовича Антона Едуардовича, Голову Українського інституту наці-
ональної пам’яті, представником Кабінету Міністрів України в Опікунській раді фонду 
«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» Федеративної Республіки Німеччина та Мельни-
ка Андрія Ярославовича, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федератив-
ній Республіці Німеччина, заступником представника Кабінету Міністрів України в Опі-
кунській раді зазначеного Фонду.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
14 грудня 2016 р. № 960 «Про призначення Шпак А. В. та Шеремети С. П. членами Опі-
кунської ради Німецького федерального фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 259-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою 
України Угоди (у формі обміну нотами) між 

Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 
Америки про продовження дії Угоди між Урядом 
України та Урядом Сполучених Штатів Америки 

про співробітництво у сфері  
науки та технологій

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду (у формі обміну нотами) 
між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Уго-
ди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у 
сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року.

утворення Українського державного університету науки і технологій (далі — 
Університет) з віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і на-
уки;

реорганізації Дніпровського національного університету залізничного транспор-
ту імені академіка В. Лазаряна (код згідно з ЄДРПОУ 01116130) та Національної ме-
талургійної академії України (код згідно з ЄДРПОУ 02070766) шляхом приєднання їх 
до Університету.

2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у 
Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна та Національній металургійній академії України, продовжують навчання 
в Університеті за обраними спеціальностями та джерелами фінансування. Фінансу-
вання Університету здійснюється в межах видатків, передбачених Міністерству осві-
ти і науки.

3. Міністерству освіти і науки здійснити в установленому порядку заходи, 
пов’язані з утворенням Університету і реорганізацією Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної 
металургійної академії України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 260-р 
Київ

Про розподіл коштів, передбачених  
у державному бюджеті за програмою 

6641060 «Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації 

України» на 2021 рік
1. Відповідно до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2021 рік» здійснити розподіл за напрямами (об’єктами) коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті за програмою 6641060 «Будівництво (придбання) житла для вій-
ськовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України» на 2021 рік, згідно з додатком.

2. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації за-
безпечити погодження розподілу коштів, зазначеного в пункті 1 цього розпоряджен-
ня, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 31 березня 2021 р. № 260-р

РОЗПОДІЛ 

проектних робіт, усього 987
у тому числі:
будівництво 80-квартирного житлового будинку по вул. Акаде-
міка Герасимчука, 138/1, м. Полонне, Хмельницька область

498

будівництво 45-квартирного житлового будинку по вул. Зарічан-
ській, 12/1а, м. Хмельницький

489

2. Придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному рин-
ку, усього

23 524

у тому числі:
придбання житла для військовослужбовців на вторинному ринку у 
м. Києві та Київській області

23 524

Усього 27 611,1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 285-р 
Київ

Про затвердження Національного плану дій  
з реалізації Конвенції  

про права осіб з інвалідністю  
на період до 2025 року

1. Затвердити  Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з ін-
валідністю на період до 2025 року (далі — Національний план дій), що додається.

2. Визначити центральні органи виконавчої влади відповідальними за вико-
нання положень Конвенції про права осіб з інвалідністю згідно з додатком.

3. Взяти до відома, що фінансування виконання Національного плану дій та 
регіональних планів дій здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбаче-
них у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших дже-
рел, не заборонених законодавством.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, Державній судовій ад-
міністрації, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, Національ-
ному банку, Верховному суду, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Офісу Гене-
рального прокурора, Тренінговому центру прокурорів, Національній школі суд-
дів, Національній академії педагогічних наук, Національній академії медичних на-
ук забезпечити виконання Національного плану дій в межах своїх повноважень.

5. Обласним і Київській міській державним адміністраціям:
у двомісячний строк розробити і затвердити регіональні плани дій з реалізації 

Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року;
утворити постійно діючі робочі групи із залученням до їх складу представни-

ків громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, з ме-
тою опрацювання пропозицій щодо забезпечення, дотримання та реалізації прав 
і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перешкод у задоволенні по-
всякденних потреб осіб зазначеної категорії відповідно до вимог Конвенції про 
права осіб з інвалідністю.

Повідомлення спадкоємців 
про відкриття спадщини

08.04.2021 року приватним нотаріусом Сєвєро-
донецького міського нотаріального округу Луган-
ської обл. Глаговською О.В. була заведена спадко-
ва справа після смерті 

СОХІНОЇ ВІРИ ІВАНІВНИ, 
14.04.1938 р.н., 

яка померла 02.09.2020 р., місце народження: Ро-
сійська Федерація, Архангельська обл., Плесець-
кий р-н, с. Іжошка. Для встановлення кола спад-
коємців, які бажають прийняти спадщину в то-
му числі, які були зареєстровані з померлою на 
день її смерті, та представників малолітніх, неді-
єздатних спадкоємців, а також спадкоємців за за-
повітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до при-
ватного нотаріуса Глаговської О.В. за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 
31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши 
заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців 
про відкриття спадщини

06.12.2019 приватним нотаріусом Сєвєродонець-
кого міського нотаріального округу Луганської об-
ласті Глаговською О.В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті 

ПЕРВИХ ОЛЕКСІЯ ПАВЛОВИЧА, 
30.03.1951р.н., 

який помер 12.08.2019 р., місце народження: Луган-
ська обл, м. Ровеньки, смт Любимівка, останнє міс-
це реєстрації та проживання було за адресою: с. Роз-
кішне Лутугинського р-ну, Луганської обл., вул.Чапа-
єва, буд.14. Для встановлення кола спадкоємців піс-
ля смерті Первих Олексія Павловича всіх спадкоємців, 
які бажають прийняти спадщину в тому числі, які бу-
ли зареєстровані з померлим на день його смерті, та 
представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, 
а також спадкоємців за заповітом, прошу з’явитися до 
приватного нотаріуса Глаговської О.В. за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, 
інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоєм-
цям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців 
про відкриття спадщини

05.01.2021 року приватним нотаріусом Сє-
вєродонецького міського нотаріального окру-
гу Луганської обл. Глаговською О.В. була заве-
дена спадкова справа після смерті 

КРАВЧЕНКО ПЕЛАГІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ, 
24.07.1932 р.н, 

яка померла 04.07.2020 р., місце народження: Ро-
сійська Федерація, Республіка Татарстан, Рибно-
Слобідський р-н, с. Паново. Для встановлення кола 
спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в то-
му числі, які були зареєстровані з померлою на день 
її смерті, та представників малолітніх, недієздатних 
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх 
спадкоємців прошу з’явитися до приватного нота-
ріуса Глаговської О.В. за адресою: Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше 
спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, 
які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Повістка про виклик на судовий розгляд справи за відсутністю 
обвинуваченого у порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Колбін Сергій Миколайович, 29.10.1969 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Щербака, 8, відповідно до абз.5 ч.3 ст.323 КПК України, повідо-
мляється про те, що Херсонським міським судом Херсонської облас-
ті по кримінальному провадженню № 4201410000000024 за обвинува-
ченням Колбіна С. М. за ч. 3 ст. 110, ч.3 ст. 365 КК України постановле-
на ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваче-
ного (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Колбін С. М. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 22.04.2021 року о 13-00 год. у каб. 208 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження 
№766/13493/16-к  за ч. 3 ст. 110, ч.3 ст. 365 КК України як обвинува-
ченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

Головуючий суддя Корольчук Н.В.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачена Скляренко Людмила Володи-
мирівна, 07 липня 1967 року народження, на 
підставі ст.ст.111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 
ст.323 КПК України, викликається Артемівським 
міськрайонним судом Донецької області для 
участі в статусі обвинуваченої в підготовчому 
судовому засіданні кримінального провадження 
№22017050000000284 від 25 вересня 2017 року 
за обвинуваченням Скляренко Людмили Воло-
димирівни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни, яке відбудеться в залі судових засідань при-
міщення суду за адресою: Донецька область,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312, 22 квітня 2021 
року о 09 год. 00 хв. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України. 

Суддя Погрібна Н.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка Доне-
цької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження № 233/1930/17 
за обвинуваченням Новікова М.В. за ч.1 
ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, Мо-
розова В.В. за ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 
КК України за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) в порядку спеціального су-
дового провадження. Обвинувачені: Новіков 
Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, 
вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Воло-
димирович, 07.10.1966 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: м. Донецьк, вул. Крас-
нофлотська, 88а/10, викликаються до су-
ду на 09.00 год. 27 квітня 2021 року (корп.  
№ 2, каб. №18) для участі у судовому засідан-
ні. 

Суддя А.І. Міросєді

П’ятою Харківською міською державною но-
таріальною конторою оформлюється спадкова 
справа № 707/2017 року щодо майна померло-
го 13.06.2017 року 
ПОТАНСЬКОГО ВАДИМА ВЕНІАМІНОВИЧА, 

19.07.1966 р.н., 
останнє місце проживання якого на день його 
смерті було зареєстровано за адресою: м. Хар-
ків, вул. Академіка Павлова, буд. № 132-Б, кв. 
№ 109.

Спадкоємцям померлого необхідно протя-
гом місяця з дати публікації оголошення на-
дати до вищезазначеної нотаріальної конто-
ри за адресою: 61146, м. Харків, вул. Валенти-
нівська, 27-Г, докази прийняття ними цієї спад-
щини, за ненадання яких цю спадщину буде 
оформлено спадкоємцям, які її прийняли.

Повістка про виклик на судовий розгляд справи за відсутністю 
обвинуваченого у порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Черкашин Сергій Віталійович, 11.04.1986 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Димитро-
ва, 23, кв. 97, відповідно до абз.5 ч.3 ст.323 КПК України повідомля-
ється про те, що 21.08.2019 року Херсонським міським судом Херсон-
ської області по кримінальному провадженню № 22015230000000031 
за обвинуваченням Черкашина Сергія Віталійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за від-
сутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судово-
го провадження.

Також Черкашин С.В. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 22.04.2021 року о 14.00 год. у каб. 208 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження 
№766/5462/18  за ст. 258-3 ч.1 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Корольчук Н.В.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Олком-Лізинг» 

(код ЄДРПОУ 40001502) 
повідомляє про прийняття єдиним 
учасником товариства рішення №2 
від 08 квітня 2021 року про подання 
заяви до Національного банку Укра-
їни про виключення товариства (фі-
нансової установи) з Державного реє-
стру фінансових установ та анулюван-
ня Свідоцтва про реєстрацію фінансо-
вої установи ФК №755 від 02.06.2016 
року.

Я, Синельникова Є.Є., приватний 
нотаріус Харківського міського но-
таріального округу, повідомляю, що 
відкрита спадкова справа після смерті  
12 грудня 2018 року 

НЕЛІПОВИЧ ОЛЕНИ МУСІЇВНИ, 
02 квітня 1941 року народження.
Рекомендую усім можливим спад-

коємцям померлої, які бажають 
отримати спадщину, звернутися до 
приватного нотаріуса Харківського 
міського нотаріального округу Си-
нельникової Є.Є. за адресою: 61170, 
місто Харків, вулиця Валентинівська, 
буд. 22.

Розшукуються спадкоємці 

КАРАМИШЕВА  

БОРИСА МИТРОФАНОВИЧА, 

22.03.1927 року народження, 

померлого 08.06.2020 року, які ма-

ють право на обов’язкову част-

ку у спадщині. Можливим спад-

коємцям звертатись в строк до 

30.04.2021 р. за адресою: м. Харків, 

вул. Миру, 22, тел. +380577626200, 

+380953178081. Нотаріус Інна Бра-

женко.

Обвинувачений Цімбота Василь Ва-
сильович, 26.01.1984 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Закарпатська обл., 
м. Хуст, вул. Молодіжна, 3, Вам не-
обхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 
28.05.2021 до Ужгородського міськ-
районного суду Закарпатської облас-
ті (колегія суддів Логойда І.В., Бе-
дьо В.І., Хамник М.М.) за адресою:  
м. Ужгород, вул. Загорська, 53, для 
проведення підготовчого судового за-
сідання у кримінальному проваджен-
ні №22016070000000017, за ознаками 
вчинення злочинів, передбачених ч.2 
ст.110, ч.1 ст.111 КК України. 

У разі неприбуття обвинуваченого 
згідно зі ст. 323 КПК України судовий 
розгляд може здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого. 

Я, Синельникова Є.Є., приватний нотаріус Харківського 
міського нотаріального округу, повідомляю, що відкрита 
спадкова справа після смерті 14 березня 2021 року 

ТИЧИНІНОЇ АЛЬБІНИ МИХАЙЛІВНИ, 
08 серпня 1933 року нородження, 
громадянки Російської Федерації.

Рекомендую усім можливим спадкоємцям померлої, 
які бажають отримати спадщину, звернутися до приват-
ного нотаріуса Харківського міського нотаріального окру-
гу Синельникової Є.Є. за адресою: 61170, місто Харків, ву-
лиця Валентинівська, буд. 22 в строк до 14 вересня 2021 
року.

Судновий квиток судна «ДАР», реєстраційний номер 
3-201360, моделі REST 163, 2004 року випуску, іденти-
фікаційний номер корпуса 02110, власник судна ТОВ
«Транс-Вест-Експедиція»,

вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  +7 +9  +14 Черкаська +2  +7 +8  +13
Житомирська +2  +7 +8  +13 Кіровоградська +1  +6 +6  +11
Чернігівська +2  +7 +9  +14 Полтавська +2  +7 +8  +13
Сумська +1  +6 +9  +14 Дніпропетровська +1  +6 +8  +13
Закарпатська +1  +6 +4  +9 Одеська +1  +6 +8  +13
Рівненська +2  +7 +7  +12 Миколаївська +1  +6 +6  +11
Львівська +1  +6 +4  +9 Херсонська +2  +7 +7  +12
Івано-Франківська +1  +6 +4  +9 Запорізька +1  +6 +7  +12
Волинська +1  +6 +7  +12 Харківська +2  +7 +8  +13
Хмельницька +1  +6 +6  +11 Донецька +1  +6 +7  +12
Чернівецька +1  +6 +4  +9 Луганська +2  +7 +11  +16
Тернопільська +1  +6 +5  +10 Крим +1  +6 +8  +13
Вінницька +1  +6 +7  +12 Київ +4  +6 +12  +14

Укргiдрометцентр

«Бібліоекспрес» прямує до селян
З ДОСТАВКОЮ ДОДОМУ. У Чернеччинській ОТГ Охтирського 
району на Сумщині реалізують проєкт «Читаюча громада»

Алла ЛИХОВОЗ 
для «Урядового кур’єра» 

Зайве говорити, наскіль-
ки непросто нині вітчиз-

няним бібліотекам, а разом 
з ними й читачам. Надто це 
стосується жителів сільської 
місцевості й насамперед гли-
бинки, де про книжки якщо 
і згадують, то здебільшого 
в минулому часі. У багатьох 
селах бібліотечний вогник 
давно згас. Однак, на щастя, 
така ситуація не скрізь. 

В Охтирському районі на 
Сумщині Чернеччинська 
ОТГ спростувала тезу про 
неможливість чи непотріб-
ність бібліотечного читання. 
Тут завдяки спеціалізовано-
му проєкту «Бібліоекспрес 
«Читаюча громада» пере-
сувна бібліотека обслуговує 
вісім населених пунктів гро-
мади, активними читачами 
залишаються майже 1,5 ти-
сячі тамтешніх селян.

Від ідеї  
до реалізації

Починання ініціювала ди-
ректорка публічної бібліоте-
ки цієї сільської ради Людми-
ла Шаргородська. За її слова-
ми, за роботу взялися позато-
рік у листопаді після того, як 
постанова Кабміну від 6 люто-
го 2019-го визначила держав-
ні соціальні нормативи забез-
печення населення публічни-
ми бібліо теками. У двох ста-
ростинських округах Чернеч-
чинської ОТГ їх зовсім не було. 

Чернеччинська територі-
альна громада одна з найбіль-
ших на Сумщині, до її складу 
входять 32 населені пункти, 
і деякі з них за десятки кіло-
метрів один від одного та ста-
ціонарних бібліотек. Тому ідея 
виявилася доречною, корис-
ною і вдалою. Реалізувати за-
думане вдалося у партнерстві 
з відділом культури, туриз-
му, молоді та спорту Чернеч-
чинської сільради, який до-
поміг транспортом. У визна-
чені дні наданий в користу-
вання автобус облаштовують 
як «Бібліо експрес». Для цього 
виготовили вивіску, яку за по-
треби прикріплюють на вікно.

Як згадує Людмила Шар-
городська, єдиним капітало-
вкладенням у задум були 500 
гривень, які заплатили саме 
за виготовлення цієї вивіски. І 
звісно, витрати на пальне. 

До слова, дехто плутає по-
няття «бібліоекспрес» і «бі-
бліобус», зауважує пані 
Людмила. Насправді йдеть-
ся про різні речі: бібліобус — 
спеціально обладнаний тран-
спортний засіб зі стелажами 
для літератури,  який має ці-
льове призначення. Оскіль-
ки чернеччинські бібліотека-
рі не в змозі фінансово дозво-
лити собі такий транспорт, 
тож і пішли іншим шляхом.

Тепер жителі сільської 
глибинки можуть щоміся-
ця згідно з розробленим гра-
фіком, коли до них приї жд-

жає бібліоексперс, обміняти 
книжки, ознайомитися з но-
винками літератури та пері-
одичними виданнями, зроби-
ти читацьке замовлення.

Олександр 
полюбляє 
детективи 

Серед найактивніших 
читачів Олександр Стар-
ков, який  живе в селі Гай-
Мошенка. Він пенсіонер, віль-
ного часу чимало, і читати 
любив завжди.  Коли жив у 
райцентрі, з доступом до бі-
бліотеки проблем не було. А 
як переїхав із дружиною в 
село, стало складніше. Ра-
ніше, щоб дістатися до най-
ближчої бібліотеки іншого се-
ла,  доводилося долати чима-
лу відстань. Тож дуже зрадів, 
коли до них став навідувати-
ся бібліотечний експрес. 

Як колишній військо-
вослужбовець Олександр 
Старков особливо полюбляє 
гостросюжетні детективи, 
книжки про роботу опера-
тивників, історичну літера-
туру. Бібліотечні працівни-
ки вже знають його вподо-
бання і заздалегідь готують 
відповідне замовлення.

Як розповідає ветеран, се-
ло Гай-Мошенка невелике, 
жителі переважно поваж-

ного віку, молоді небагато. Але 
є ті, хто теж любить читати. 
Зустрічаючись, вони обміню-
ються враженнями, рекомен-
дують одне одному книжки — 
одне слово, така собі сільська 
читацька платформа, на якій 
почуваються однодумцями.

Від села до села
У проєкті беруть участь 

чотири бібліотеки-філії, які 
обслуговують вісім населе-
них пунктів. Чернеччинська 
публічна бібліотека возить 
книжки у села Ясенове, Жу-
равне, а її філії  Хухрянська 
— в Лутище; Підлозіївська — 
в Михайленкове, Кардашівку 
і Гай-Мошенку; Пологівська 
— Бакирівку і Литовку. 

Як залучали читачів? Спо-
чатку на кольоровому прин-
тері роздрукували оголошен-
ня з інформацією, якого дня в 
село завітає «Бібліо експрес», 
розмістивши їх у приміщен-
нях старостатів, сільських 
клубів, крамничках. Залиши-
ли контактні дані, щоб за ба-
жання люди могли зателефо-
нувати і замовити літературу.

Зазвичай «Бібліоекспрес 
«Читаюча громада»» робить 
у кожному селі одну-дві зу-
пинки — переважно у клу-
бах та навчально-вихов-
них закладах. Ось один із йо-
го типових маршрутів. Згід-

но з графіком, виїжджає до 
села Пологи, забирає бібліо-
текаря з тамтешньої філії й 
підготовлені комплекти літе-
ратури. Прямує до Бакирів-
ки, де о 10.00 передбачено зу-
пинку та зустріч із читача-
ми у сільраді. Далі за графі-
ком — село Литовка, зустріч 
в НВК, у складі якого дитса-
дочок і школа, де навчаються 
учні 1—9 класів. Спілкування 
з юними читачами відбува-
ється під час великої перерви. 
Школярі, за словами Люд-
мили Шаргородської, — ду-
же вдячні читачі. Вони  були 
в захваті, бо ніколи не бачили 
стільки книжок і журналів.  

Бібліотекарі — учасники 
проєкту не обмежуються об-
міном літератури. Зазвичай 
це зустріч і живе спілкуван-
ня. Торік улітку до «Бібліо-
експреса» долучалися пред-
ставники КЗ «Центр куль-
тури і дозвілля» Чернеччин-
ської сільради, які пропону-
вали дітям ігрову програму. 
Читачів обслуговували на ди-
тячих майданчиках: хтось 
обмінював книжки, інші в за-
тінку  переглядали періодич-
ні видання, а з дітьми у цей 
час гралися.

На колір і смак 
товариш не всяк 

У Людмили Шаргородської 
поцікавилася, яка література 
найпопулярніша. Як перед-
бачала відповідь, смаки різні. 
Хтось надає перевагу розва-
жальному читву, інші — фан-
тастиці, треті — пригодниць-
ким творам. А є й інший при-
клад. Читач із Кардашівки, до 
речі, людина немолода, ціка-
виться сучасною українською 
літературою. Втішає, що на 
будь-які запити бібліотекарі 
можуть запропонувати відпо-
відну літературу, адже фон-
ди поповнюють новітніми ці-
кавими виданнями. 

На жаль, упродовж 2020 
року проєкт доводилося кіль-
ка разів ставити на паузу че-
рез COVID-19. Його призу-
пинено і нині. Проте учас-
ники впевнені, що невдо-
взі зможуть активізувати ді-
яльність, адже мають чима-
ло планів та ідей. А головне 
— у селах на їхній «Бібліоек-
спрес» чекають вдячні читачі. 

А діти із задоволенням гортають свіжі дитячі журнали  
і нові яскраві книжки

Повістка про виклик до суду обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті — судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 433/556/20 стосовно Цихиселі Левана Ростомовича, 
25.02.1981 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч.1 ст.258-3 КК України. Обвинувачений Цихиселі Леван 
Ростомович, мешканець міста Антрацит Луганської області, вулиця 
Кальницької, будинок № 5, квартира 65.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Цихиселі Левана Ростомовича 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 квітня 2021 року о 
14.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області, що 
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів під головування судді 
Половинки В.О., членів колегії Осіпенко Л.М., Реки А.С.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні спеціального судового провадження на підставі ухвали суду від 
08.08.2017 року викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євге-
новича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріала-
ми кримінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/204/21, на 
підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146,  
ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4  
ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до підготовчо-
го судового засідання, яке відбудеться 26 квітня 2021 року о 12 год.  
00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки 
обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя В.В. Козюменська

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу 
Сумської області Кравченко А.В. повідомляє, що після смерті Крав-
ченка Григорія Григоровича, громадянина України, 29 квітня 1948 ро-
ку народження, який помер 15 січня 2020 року, останнім місцем ре-
єстрації якого було: село Малярівщина, вулиця Малярівська, буди-
нок 27 Роменського району Сумської області, була заведена спадко-
ва справа. Просимо усіх спадкоємців у строк до 13 травня 2021 року 
звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця Ап-
текарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: (05448) 
5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.
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Коли приїжджає «Бібліоекспрес», це означає не тільки обмін книжок, а й живе 
зацікавлене спілкування однодумців
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