Про стан укладання колективних договорів на
сільськогосподарських підприємствах Бердянського району.
Працівники державної лісової охорони ДП «Бердянський лісгосп» звертаються до кожного громадянина з проханням свідомо дотримуватися
правил протипожежної поведінки перебуваючи
у лісі та особисто стати на сторожі зелених багатств нашого краю.

Лагерь каратэ СК «Фудосин»

2 стор.

В конце мая состоялось открытие детского спортивного оздоровительного лагеря каратэ СК «Фудосин». В нем приняли участие 30 спортсменов со всей Запорожской области. Приглашенным гостем спортивного
лагеря стал Вячеслав Недрыга – 2 дан, мастер
спорта, многократный чемпион Украины, победитель Кубка мира, участник семинаров ведущих мировых мастеров и чемпионов каратэ.

3 стор.
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16 червня 2013 року – День медичного працівника
Шановні працівники
та ветерани охорони здоров’я!
Бердянська міська рада,
виконавчий комітет
вітають вас
з професійним святом!
Немає у світі більш почесної і більш відповідальної професії, ніж лікар. Ваша служба не знає
свят і вихідних, ваша праця завжди затребувана. Ви зберігаєте і підтримуєте головне, завдяки
чому живе і розвивається суспільство – здоров’я
людей.
Сучасна медицина спирається на серйозну матеріально-технічну базу з новітнім обладнанням,
ефективно використовує передові методи лікування
і профілактики захворювань. Однак успіх лікування визначається не тільки
навичками і знаннями, а й особливими людськими якостями, які притаманні
людям цієї професії. Чуйність, доброта, турбота і безкорисливість незмінно
відрізняють більшість медичних працівників нашого міста.
У цей святковий день висловлюємо глибоку подяку працівникам охорони
здоров’я за самовіддану і благородну працю, за професіоналізм і людяність.
Прийміть щирі побажання здоров’я вам і вашим близьким, щастя, миру і
благополуччя!
Міський голова
Секретар міської ради
О.А.БАКАЙ.
І.М. КУПЦОВА.

НАШ ГОРОД

Писаная торба.
Лисовский вариант
Все средства массовой информации
города сообщали о захвате части детской
площадки по ул. Приморской на Лисках.
Александр СТАРИКОВ
Тогда, накануне празднования Дня защиты
детей, площадку перегородили высоким забором и, как водится, под покровом ночи завезли
малую архитектурную форму, а попросту – громадную торговую будку. Такая, мягко говоря,
наглость возмутила даже не очень законопослушных лисовцев. Их протест услышал мэр города, а первый зам. городского головы Анатолий Степаненко принародно на встрече с жителями пообещал МАФ убрать в кратчайшее время. Как оказалось, с выделением места под торговую точку дали маху наши землеустроители.
И вот первый результат: во вторник, 11 июня,
будку с территории детской площадки убрали,
передвинули на песок, на территорию пляжа.
Говорят, временно… Забор предприниматели в
порядке спонсорской помощи передали совету
микрорайона в подарок. Им заменят поврежденные секции ограждения детской площадки.
Ну а будочку или, как ее уже прозвали на
Лисках, писаную торбу придется, наверное,
увезти: на пляже и так не хватает места отдыхающим.
Это на Лисках. А в отношении будочного городка в центре города один товарищ пошутил:
не удивлюсь, если Приморскую площадь присоединят к какой-нибудь республике Закавказья – там уже с трудом в рядах общепитовцев
найдешь бердянца как среди покупателей, так
и среди продавцов…
Слишком гладко все было на бумаге, господа депутаты…

Шановні медичні працівники
Бердянщини!
Прийміть сердечні вітання
з нагоди вашого професійного свята!
Роль медичного працівника в нашому суспільстві
завжди буде важливою й необхідною. Ви несете на
собі величезний тягар чужого болю та відповідальності, адже в ваших руках – людські
життя.
Знаємо, що праця лікарів, сестер медичних, санітарок нелегка, але завжди почесна, і наші медики в більшості
своїй – люди, віддані обраній професії, вірні клятві Гіппократа.
Бажаємо вам та вашим сім’ям міцного здоров’я, спокою і достатку, радості у кожній миті
буття, світлої долі,
успіхів та подальших
професійних здобутків!
Голова
Голова Бердянської
Бердянської
районної
районної ради
державної адміністрації
С.М.ФРОЛОВ.
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

ЖАТВА – 2013

Готовность №1
Погодные условия нынешней весны ускорили сроки созревания
многих сельскохозяйственных культур. Продолжительное
отсутствие осадков, высокая температура воздуха не позволили
нормально развиваться зерновым и пропашным культурам. И
все же пора уборки урожая 2013 года наступает.
Владимир КАЛЮЖНЫЙ
Как сообщила редакции начальник
отдела агропромышленного развития
райгосадминистрации Лариса Зубко,
агропредприятиям всех форм собственности, фермерским хозяйствам
в нынешнем году предстоит убрать
ранних зерновых более 40 тыс. гектаров. В том числе по культурам: озимой пшеницы – 33400 га, озимого ячменя – 2400 га, яровых – 10400 га, рапса – 2600 гектаров. К обкосам полей
приступили хлеборобы частного сельхозпредприятия “Россия”, возглавляемого Заслуженным работником сельского хозяйства Украины Анатолием
Николенко. Со дня на день в уборку
урожая 2013 года включатся и остальные сельхозпредприятия.
В связи с наступлением пожароопасного летнего периода и началом
жатвы руководство района, службы
МЧС обращаются к руководителям
сельхозпредприятий всех форм собственности, фермерских хозяйств
Бердянского района с просьбой провести уборочную кампанию в сжатые
сроки и без пожаров.
Все предприятия, субъекты предпринимательской и хозяйственной деятельности обязаны соблюдать основ-

ные требования нормативно-правовых актов в сфере пожарной безопасности.
Категорически запрещается выжигать сухую траву, солому и стерню,
разводить огонь в степи и лесных массивах.
Руководители предприятий обязаны
провести комплекс противопожарных
мероприятий, инструктажи с теми людьми, кто будет задействован на уборке.
Зерноуборочная техника должна быть
подготовлена к уборке, исправна и
укомплектована первичными средствами тушения пожара. В готовности
должна быть и техника для оперативного подвоза воды и вспашки.
Территории зернотоков и складов
должны быть очищены от сухой травы,
остатков прошлогодних отходов, обеспечены противопожарными щитами и
инвентарем. Места складирования
сена, соломы, грубых кормов необходимо оградить, оборудовать громоотводами и средствами пожаротушения.
Хлебные массивы обязательно должны быть обкошены и обпаханы. За нарушение правил пожарной безопасности как юридические, так и физические лица могут быть привлечены к
материальной, административной и
уголовной ответственности согласно
действующему законодательству.

Інформує райдержадміністрація

Увага! Пряма телефонна лінія
До відома мешканців Бердянського району!
18 червня 2013 року в районній державній адміністрації,
з 11.00 до 12.00, буде працювати пряма телефонна лінія.
Ви матимете змогу звернутися до голови районної державної адміністрації ЧЕПУРНОГО Володимира Павловича за телефоном 4-73-85.

ОФІЦІЙНО

Тридцять дев’ята сесія
міської ради VI скликання
Згідно з розпорядженням міського голови від
12 червня 2013 року №249-р, у п’ятницю, 12 липня 2013 року, о 10.00, у залі засідань Бердянської
міської ради відбудеться тридцять дев’ята сесія
міської ради VI скликання.
На розгляд сесії винесені
наступні питання:
- Про затвердження структури та загальної чисельності
апарату Бердянської міської
ради та її виконавчих органів;
- Про затвердження плану
роботи Бердянської міської
ради на ІІ півріччя 2013 року;
- Про затвердження Програми забезпечення діяльності депутатів Бердянської
міської ради на 2013 рік;
- Про внесення змін до Регламенту Бердянської міської
ради VI скликання;
- Про внесення змін до
рішення Бердянської міської
ради від 08.12.2010 р. №1 „Про
затвердження складу та обрання голів постійних комісій
Бердянської міської ради”;

- Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
від 27.12.2012 №52 „Про
міський бюджет на 2013 рік”;
- Про визначення мінімальної суми орендного платежу
на нерухоме майно;
- Про внесення змін до Положення про порядок справляння податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, на території міста
Бердянська, затвердженого
рішенням дванадцятої сесії
міської ради від 07 липня 2011
року №2;
- Про приєднання до Європейської ініціативи „Угода
мерів”;

2 стор.

В КОМИССИЯХ ГОРСОВЕТА

КП “Стадион” ликвидируется,
оценку земли повысят
На заседаниях постоянных депутатских комиссий
– планово-бюджетной (рук. Татьяна Мирошниченко) и земельной (и.о. председателя Иван
Харченко) – рассмотрено более двух десятков
вопросов, которые будут выноситься на июльскую сессию.
Среди прочих будет ликвидироваться коммунальное
предприятие “Городской стадион” с передачей его имущества ДЮСШ горспорткомитета, выделят деньги на издание книги к 70-летию освобождения Бердянска. Депутаты отказали в выделении
350 тыс. грн. коллективу “ТВ-

Бердянск” – нет средств в
бюджете.
На земельной комиссии
началось рассмотрение вопроса об увеличении нормативной денежной оценки земли с 77 до 103 грн. за один кв.
метр.
Рассмотрен также целый
ряд текущих вопросов.
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У НАС, НА БЕРДЯНЩИНІ

Медицинским работникам и ветеранам труда!

Уважаемые товарищи!
В этот праздничный день Бердянский Союз
промышленников и предпринимателей
(работодателей) поздравляет всех работников
медицины, ветеранов труда
с вашим профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Своим трудом, повседневной заботой о здоровье наших
жителей вы снискали к себе почет и уважение. Ваша
задача – передать свой опыт молодому поколению. Пусть молодежь работает
еще лучше, а наши граждане будут
здоровее.
Счастья, здоровья, повседневных успехов, радости и веселья.
С уважением Бердянский Союз промышленников и предпринимателей (работодателей).

Уважаемые медицинские работники!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас, работников
самой гуманной профессии,
с Днем медицинского работника!
Ваша работа – это испытание на отзывчивость, доброту,
сострадание, требует высокого профессионализма и большой ответственности, является необходимой для существования нашего общества.
Желаем вам и вашим семьям мира и согласия, здоровья, выдержки и благополучия.
Пусть ваша мудрость, жизненный опыт и человечность
всегда дарят людям добро.
Искренне благодарим вас за нелегкий труд.
С уважением
главный врач КУ
“Бердянская городская
больница” БГС И.А.КОТЛЯР,
председатель профсоюзного комитета О.В.ГРИЦАЙ.

УСЗН БЕРДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ІНФОРМУЄ

Про стан укладання колективних
договорів на сільськогосподарських
підприємствах Бердянського району
Відповідно до Закону України «Про колективні
договори і угоди» на 20 сільськогосподарських
підприємствах Бердянського району укладені та
зареєстровані в установленому порядку колективні договори, що становить 69 % від загальної
кількості підприємств (29) та 77% від кількості
підприємств, на яких загальна кількість працівників 5 та більше осіб.
Станом на 12.06.2013 року
10 сільськогосподарських
підприємств району, на яких
закінчився строк дії колективних договорів, не уклали
нові. Не переглянули чинні колективні договори згідно зі
змінами до Галузевої угоди
між Міністерством аграрної
політики та продовольства
України, галузевими об’єднаннями підприємств харчової і переробної промисловості та профспілкою працівників АПК України на 20112013 роки 14 підприємств.
Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою
регулювання виробничих,
трудових, соціально-економічних відносин і узгодження

інтересів працівників і власників.
Розпорядженням голови
Бердянської районної державної адміністрації від
21.01.2013 № 20 затверджено склад районної робочої
комісії з повідомної реєстрації
колективних договорів.
З 28.02.2013 набрала чинності постанова КМУ від
13.02.2012 № 115, якою затверджено Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних
угод, колективних договорів.
Інформацію з питань договірного регулювання соціально-трудових відносин можна
отримати в відділі з питань
праці та зайнятості управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

БГМОО «СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ»
ИНФОРМИРУЕТ

Для всех любителей животных!
20 июня 2013 года, с 9.00 до 17.00, ветеринарный врач Фонотов Алексей Ильич (г. Мариуполь) и клиника “Айболит” проводят благотворительный прием бердянцев для проведения
обследования, лечения, вакцинации от бешенства и стерилизации бездомных котов и кобелей. Все процедуры проводятся бесплатно. Предварительная запись производится по
тел. 2-78-38 или по адресу клиники: óë. Ðóäåíêî, 7.
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Тридцять дев’ята сесія міської
ради VI скликання
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
- Про затвердження Стратегії розвитку м. Бердянськ на
період до 2017 року;
- Про затвердження міської
програми „Питна вода м. Бердянськ” на 2011-2015 роки в
новій редакції;
- Про внесення змін до Програми поточного ремонту та
утримання об’єктів міського
благоустрою на 2013 рік у новій
редакції;
- Про збільшення ліміту водоспоживання Класичному
приватному університету на
2013 рік;
- Про затвердження Програми видатків і розвитку та поточного утримання об’єктів комунального благоустрою
міста, яка фінансується за рахунок коштів, що надходять від
збору за першу реєстрацію
транспортного засобу, та придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів
на 2013 рік в новій редакції;
- Про затвердження Програми капітального ремонту
об’єктів міського благоустрою
на 2013 рік у новій редакції;
- Про внесення змін до
міської програми охорони навколишнього середовища на
2010-2015 роки;
- Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального шляхово-експлуатаційного підприємства Бердянської міської ради;
- Про затвердження Програми забезпечення безпеки руху
на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах у м. Бердянську Запорізької області на 2013-2017
роки;
- Про затвердження місця
для перебування покарання й
адміністративного стягнення у
вигляді громадських робіт на
2013-2015 роки;
- Про затвердження Статуту

дитячо-юнацької спортивної
школи імені Заслуженого вчителя України Назарова Є.І.;
- Про внесення змін до Програми соціального захисту дитячого та жіночого населення
м. Бердянська в галузі безоплатного медичного обслуговування на 2013 рік;
- Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м. Бердянськ
на 2013 рік;
- Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на
2013 рік;
- Про внесення змін до Програми муніципальної підтримки дитячо-юнацької громадської організації Бердянський
скаутський центр „Відкрите
серце” на 2013 рік;
- Про внесення змін до Програми забезпечення транспортних послуг на замовлення
відділу сім’ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2013 рік;
- Про припинення діяльності
юридичної особи комунального підприємства Бердянської
міської ради „Міський стадіон”
шляхом ліквідації;
- Про затвердження Програми з муніципальної підтримки
виготовлення книги „Архіви
пам’яті 1941-1943. Окупація і
визволення м. Бердянськ за
матеріалами фондів Бердянського краєзнавчого музею” на
2013 рік;
- Про затвердження Програми зайнятості населення міста
Бердянська на період до 2017
року;
- Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
- Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами
нерухомого майна;
- Про надання дозволу на

розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості);
- Про припинення права користування земельними ділянками;
- Про надання в постійне користування земельної ділянки;
- Про передачу у власність
та в оренду земельних ділянок
громадянам;
- Про передачу в оренду земельних ділянок;
- Про погодження поділу земельних ділянок;
- Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського
призначення;
- Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель в межах території м. Бердянськ;
- Про оголошення конкурсу
на право оренди майна комунальної власності;
-Про передачу в оренду комунального майна;
- Про розірвання за взаємною згодою сторін договорів
оренди комунального майна;
- Про подовження договорів
оренди комунального майна;
- Про внесення змін в договори оренди;
- Про надання дозволу на
укладання та подовження договорів оренди комунального
майна;
- Про внесення змін та подовження договорів оренди комунального майна, орендодавцем якого виступає комунальне підприємство „Міськспецексплуатація” Бердянської
міської ради;
- Про дострокове розірвання
договору оренди комунального майна, орендодавцем якого
виступає комунальне підприємство Бердянської міської
ради „Бердянський центральний ринок”;

- Про внесення змін до
рішень сесій Бердянської
міської ради з питань оренди
комунального майна;
- Про надання дозволу на
проведення капітального ремонту та реконструкції орендованого майна;
- Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Бердянська;
- Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
право оренди комунального
майна територіальної громади
міста Бердянська;
- Про надання згоди щодо
прийняття та передачі електричних мереж;
- Про надання згоди щодо
прийняття майна до комунальної власності територіальної
громади м. Бердянська;
- Про передачу майна
відділення швидкої медичної
допомоги;
- Про надання згоди щодо
передачі житлового будинку на
баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Комунарів-Праці”;
- Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 27.12.2012 р. №30;
- Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 27.12.2012 р. №31;
- Про поділ об’єктів нерухомості;
- Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Бердянська, які підлягають приватизації у 2013 році;
- Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Бердянська, які
підлягають приватизації у 2013
році за способами;
- Про підтримку клопотання
про нагородження.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПРАЗДНИКА

Есть драгоценность – маленькие дети.
Народец славный – граждане страны
1 июня отмечался замечательный праздник – Международный день защиты детей. По сложившейся доброй
традиции, к этому празднику творческие коллективы подросткового клуба “Современник” в теплый летний вечер
на Приморской площади дали большой отчетный концерт, в котором участвовало 160 детей.
От имени городского головы начальник отдела культуры Елена Дмитриевна Чернева поздравила с праздником и
открытием сезона выступлений всех клубов города, вручив грамоты руководителю
вокального коллектива “Фабрика звезд” Виолетте Харчен-

ко и директору подросткового
клуба “Современник” Татьяне
Васильевне Смоляниновой, а
всем ребятам, которые приняли участие в этом концерте,
вручила мороженое.
По итогам конкурса “Лучший воспитанник ПК “Современник” Татьяна Васильевна

Смолянинова вручила победителям грамоты, ленты с надписью “Лучший воспитанник
2013 года” и сладости от председателя Бердянской городской организации Партии регионов Ирины Николаевны
Купцовой.
Грамотами были отмечены

активные участники творческих коллективов клуба, руководители кружков, которым
также было вручено новое издание брошюры “Современник” всем нам дом!”, подготовленное администрацией клуба
специально ко Дню защиты
детей.

ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ’ЯТЬ
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ДП «БЕРДЯНСЬКИЙ ЛІСГОСП» ПОВІДОМЛЯЄ

Ознайомтеся на сайті районної ради

Попередити легше, ніж загасити
З березня поточного року працівники державної лісової охорони ДП «Бердянський лісгосп» звертаються
до кожного громадянина з проханням свідомо дотримуватися правил протипожежної поведінки перебуваючи у лісі та особисто стати на сторожі зелених багатств нашого краю.
Ñ. ÊÎÇÜßÊÎÂÀ,
ãîëîâíèé ë³ñíè÷èé
ÄÏ «Áåðäÿíñüêèé ë³ñãîñï»
Наше підприємство докладає всіх зусиль для того, щоб
не допустити пожеж у лісових
масивах. Це виступи у ЗМІ, бесіди з відпочиваючими. Але як

показує досвід, головними
чинниками виникнення лісових
пожеж є людська недбалість, а
іноді й злочинна поведінка людей у лісі. З метою запобігання
поширенню вогню на суміжні
території створюються мінералізовані смуги навколо лісових
масивів нашого підприємства,
проводиться догляд за мінералізованими смугами, вистав-

ляється наочна агітація, перекриваються позапланові дороги тощо. На сьогоднішній день
у наших лісах сталася одна
лісова пожежа. Але хочу наголосити на тому, що яких би запобіжних заходів ми не вживали, без завбачливої поведінки
громадян, без усвідомлення
ними масштабів загрози від
червоного півня лісові масиви

не будуть у повній безпеці.
Особливо нас турбують місця
відпочинку навколо Бердянського водосховища – це небезпечні вогнища, залишене
сміття, поламана наочна агітація. Тільки бережливе ставлення до лісу та власна відповідальна поведінка стануть запорукою збереження зеленого
багатства нашого краю.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

Лагерь каратэ СК «Фудосин»
В конце мая состоялось открытие детского спортивного оздоровительного лагеря каратэ СК «Фудосин». В нем
приняли участие 30 спортсменов со всей Запорожской области. В лагере работали тренеры Юрий Ковзиков (4
дан), Андрей Данко (2 дан), Елена Богоявленская (1 дан), Богдан Луцай (2 дан) и другие.
Приглашенным гостем спортивного лагеря стал Вячеслав Недрыга – 2 дан, мастер спорта, многократный чемпион Украины, победитель Кубка мира, участник семинаров ведущих мировых мастеров и чемпионов каратэ.
Вячеслав провел мастер-класс для спортсменов клуба. На семинарах он показал и передал последние нововведения в ката и кумитэ.
Оргкомитет СК «Фудосин»
В течение двух недель дети
оздоравливались на море и
регулярно тренировались на
природе. Традиционной была
утренняя тренировка с пробежкой и медитацией на берегу и в море. Спортсмены практиковали базовую технику,
изучали новые приемы каратэ.
После завтрака каратисты
купались, загорали и участвовали в различных конкурсах
и эстафетах.
После тихого часа для детей проводились увлекательные уроки изобразительного
искусства, а также психологические тренинги с целью
подготовки спортсменов к соревнованиям.
В программу спортивного
лагеря были включены экс-

курсия по городу, катание на
водных горках в аквапарке,
поход в зоопарк «Сафари»,
посещение 3-D кинотеатра,
путешествие в просторы кос-
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моса в планетарии и многое
другое.
Регулярно проводилась
двухчасовая вечерняя тренировка на свежем воздухе.

Заключительным тренировочным этапом стали соревнования по ката и кумитэ, где участвовали все спортсмены лагеря.
В свободное вечернее время проходили различные развлечения и игры, дискотеки,
прогулки вдоль моря и песни
под гитару на берегу.
На закрытии лагеря спортсмены выступили с показательными упражнениями, где
продемонстрировали новоизученную технику каратэ.
Дети получили огромное
удовольствие от пребывания
в нашем спортивном лагере
клуба «Фудосин», повысили
свой уровень мастерства и
усовершенствовали навыки
техники каратэ, получили массу незабываемых впечатлений и ярких эмоций, оздоровились и приобрели много новых друзей.

На позачерговому пленарному засіданні 32-ї сесії Дмитрівської сільської ради 27 грудня 2012 року затверджено
рішення № 2 “Про затвердження матеріалів нормативногрошової оцінки земель населених пунктів Дмитрівської
сільської ради”, з яким можна ознайомитися на сайті районної ради http://rayrada.com.ua”.

БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
ІНФОРМУЄ

Порядок виїзду дітей
за кордон
Відповідно до чинного законодавства України неповнолітні громадяни України можуть виїжджати з України за
наявності проїзного документа дитини, який видається дітям
у віці до 18 років, або якщо вони
вписані в закордонний паспорт
одного з батьків. При цьому у
паспорти батьків з п’ятирічного віку дітей вклеюються фотокартки.
Крім того, відповідно до п. 4
Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від
27.01.95 № 57, виїзд за межі
України неповнолітніх громадян
України здійснюється:
— За нотаріально посвідченою згодою батьків із зазначенням держави прямування
та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.
— Без нотаріально посвідченої згоди одного з батьків:
якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві
про народження дитини, та
відсутній у пункті пропуску.
— Якщо у паспорті громадянина України для виїзду за
кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин України, що не досяг 16-річного
віку, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне
місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на

консульський облік у дипломатичному представництві України за кордоном.
— У разі пред’явлення документів або їх нотаріально посвідчених копій:
свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про
позбавлення батьківських
прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого
з батьків безвісно відсутнім;
рішення суду про визнання
другого з батьків недієздатним; рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі
України громадянина, який не
досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з
батьків; довідки про народження дитини, виданої відділом
реєстрації актів цивільного
стану, із зазначенням підстав
внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі
одинокої матері).
Варто також звернути увагу на особливості виїзду дітей
– громадян України до Російської Федерації: діти – громадяни України до 16 років можуть
перетинати державний кордон
за наявності свідоцтва про народження; до Республіки Білорусь: діти – громадяни України
можуть перетинати державний
кордон за наявності проїзного
документа дитини або за паспортом громадянина України
для виїзду за кордон батьків, у
який вони вписані.

