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У дітлахів розпочинаються 
новорічно-різдвяні канікули, у до-
рослих — вихідні. А значить, і пері-
од закордонних поїздок — чи то на 
відпочинок, чи у гості. Щоб настрій 
не був зіпсований, а час і гроші — 
збережені, треба знати правила та 
закони подорожі з дітьми. Здавало-
ся б, елементарні речі, але тільки за 
цей рік на ділянці пунктів пропуску 
Луцького прикордонного загону 
489 дітей не змогли перетнути кор-
дон через неправильно оформлені 
документи. 

Основними причинами відмов 
у пропуску, розповідає начальник 
відділу прикордонного контролю 
штабу Луцького загону підполков-
ник Михайло Котов, залишається 
відсутність доручень від батьків, які 
потрібні у випадку, коли дитину су-
проводжує лише один із батьків або 
уповноважена ним особа. 

— Крім того, серед причин не-
пропуску є недійсні документи для 
закордонних поїздок, відсутність до-
кументів на право перетинання кор-
дону, відсутність фото дітей в доку-
ментах батьків, закінчення терміну 
дії паспорта, технічна несправність 
документа, — пояснює прикордон-
ник. — Тому нагадую батькам про 
необхідність відповідально стави-
тися до оформлення документів на 
дітлахів. Із цих питань пропоную 
громадянам консультуватися з ту-
ристичними фірмами, послугами 
яких вони користуються. Необхідну 
інформацію також можна отримати 
на веб-сайті Державної прикордон-
ної служби України — pvu.gov.ua, за 
телефоном гарячої лінії (527-63-63). 
Крім цього, на автобусних станціях, 
залізничних вокзалах, школах, сіль-
ських (селищних) радах прикордон-
них районів є інформаційні плакати 
та постери з цих питань. 

Михайло Котов наголошує, що 
лише після того, як дитині випо-
внилося 16 років, вона має право на 
вільний самостійний виїзд за межі 
України. А до цього віку — лише 
за згодою батьків (усиновлювачів), 
опікунів і в їхньому супроводі чи у 
супроводі осіб, які ними уповнова-
жені. Відомості про дітей, які їдуть 
за кордон, вносяться в паспорти 
батьків чи одного з батьків, а також 
вклеюється фотографія. Якщо ма-
леча має менше п’яти років, фото 
не обов’язкове. Крім того, для ви-

їзду дитини за кордон оформляєть-
ся проїзний документ, а в окремих 
випадках — паспорт, де фотокартка 
вже є обов’язковою, незалежно від 
віку дитини. Проїзний документ 
оформляється на термін до трьох 
років або до досягнення дитиною 
18-річного віку.

Особам, які супроводжують не-
повнолітнього громадянина, по-
трібно мати паспортний документ 
супроводжуючої особи (передбаче-
ний міжнародними угодами), про-
їзний документ дитини (свідоцтво 
про народження — тільки для поїз-
док у Російську Федерацію, а також 
для жителів прикордонних районів, 
визначених відповідними угодами 
про спрощений пропуск із Республі-
кою Білорусь), нотаріально засвід-
чену згоду обох батьків (законних 
представників), у якій визначено 
державу прямування та проміжок 
часу перебування у цій державі. Но-
таріально засвідченої згоди іншого з 
батьків, який не супроводжує дити-
ну, не потрібно у разі наявності ори-
гіналів або нотаріально засвідчених 
копій: свідоцтва про смерть другого 
з батьків; рішення суду про позбав-
лення батьківських прав другого з 
батьків; рішення суду про визнання 
другого з батьків безвісти відсутнім; 
рішення суду про визнання друго-
го 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; довід-
ки з РАЦС про те, що відомості про 
батька записані за заявою матері, 
відповідно до частини першої статті 
135 Сімейного кодексу України (під 
час виїзду дитини за кордон у супро-
воді одинокої матері); коли другий 
з батьків є іноземцем або особою 
без громадянства, що підтверджує 
запис у свідоцтві про народження 
дитини; коли у паспорті громадяни-
на України для виїзду за кордон, із 
яким прямує дитина, або у проїзно-
му документі дитини є відповідний 
запис про вибуття на постійне про-
живання за межі України чи відміт-
ка про взяття на консульський облік 
у дипломатичному представництві 
України за кордоном.

Михайло Котов закликає батьків 
бути уважними, адже, щоб уник-
нути незаконного вивозу дітей за 
кордон, прикордонники змушені 
ретельно перевіряти всі документи, 
і виникають неприємні конфліктні 
ситуації, коли доводиться, примі-
ром, висаджувати малюків серед 
ночі з поїзда. Часто це трапляється 
на кордоні з Білоруссю у пунктах 
пропуску Удрицьк і Заболоття. На-
приклад, їдучи транзитом через Бі-
лорусь до Росії, батьки беруть тільки 
свідоцтво про народження, забува-
ючи, що для того, аби перетнути бі-
лоруський кордон, необхідний про-
їзний документ. 

Людмила ШИШКО
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Події
ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЬ 

Людей збивають на пішохідних 
переходах

Минулого тижня лише за один 
день у Луцьку сталося три 

ДТП, у яких постраждали пішохо-
ди, що перетинали вулиці по нере-
гульованих пішохідних переходах. 

Так, 22 грудня о 16 год. 25 хв. 
водій автомобіля «Мазда-626», ру-
хаючись по пр. Грушевського та 
перебуваючи у стані алкогольного 
сп’яніння, здійснив наїзд на пішо-

хода Дарію Ф., 1988 р. н. Дівчину з 
численними травмами відправили 
до лікарні. 

Увечері о 18 год. 30 хв. водій 
автомобіля «Мерседес», 1971 р. 
н., рухаючись по вул. Карпенка-
Карого на нерегульованому пішо-
хідному переході скоїв наїзд на 
жінку, 1950 р. н. Наразі потерпіла 
перебуває у лікарні.

Приблизно в той самий час 
сталося ДТП на вул. Конякіна. По-
страждав пішохід Михайло, 1948 
р.н., житель Луцька. Чоловік також 
переходив дорогу по нерегульова-
ному пішохідному переході. Проте 
водій із місця пригоди зник. 

Державтоінспекція просить 
усіх, хто володіє хоч якоюсь ін-
формацією щодо цього випадку, 
повідомити чергову частину УДАІ 
УМВС. Тел.: 24-02-05.  

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ 

У Луцьку відкрили меморіальну дошку журналісту 
Полікарпу Шафеті 

З ініціативи колективу газети 
«Волинь-нова» у Луцьку на сті-

ні будинку, де жив відомий пу-
бліцист, журналіст і письменник 
Полікарп Шафета, відкрито мемо-
ріальну дошку. Цю подію приуро-
чили до 75-річчя з дня народження 

Полікарпа Гервасійовича. На жаль, 
він покинув цей світ на 61-му році 
життя. Але його творчий доробок 
досі вражає своїм глибоким змістом 
і манерою письма. На урочисту, а 
разом з тим сумну подію з’їхалися 
журналісти зі всієї Волині, прийшли 
представники обласної та міської 
влади, а також друзі, колеги, сусіди, 
рідні Шафети. Всі згадували його як 
мудрого наставника, чуйну людину 
та великого професіонала. Редактор 
видання «Волинь-нова» Степан Са-
чук наголосив на відданості Полі-
карпа Шафети своїй роботі та газеті. 
Адже увесь час він працював лише 
у «Радянській Волині». Спочатку — 
літературним редактором, потім — 
завідувачем відділу, заступником, 
першим заступником редактора. І з 
1971 по 1996 рр. він — головний ре-
дактор газети. Понад те, на той час 
Полікарп Шафета був наймолодшим 
редактором в Україні.

Теплі слова на адресу Полікар-
па Гервасійовича сказав Володимир 
Блаженчук, який тоді був головою 
обласної ради. 

Виступав і сільський голова села 
Дубове, що на Ковельщині, де наро-
дився журналіст. Він розповів, що 
нині у місцевій школі відкрито му-
зей Полікарпа Шафети, також його 

іменем названо одну з вулиць у Ду-
бовому. Дружина Полікарпа Герва-
сійовича Галина Степанівна нагада-
ла присутнім, що її чоловік завжди 
закликав будувати мости, а не рити 
окопи, і говорив, що біда приходить, 
тоді, коли ми про неї забуваємо.

Також у рамках ювілейного 
пленуму обласної організації Наці-
ональної спілки журналістів відбу-
лася літературна година, присвячена 
пам’яті Полікарпа Шафети, та пре-
зентація його книги «Щоденник без 
цензури».

Людмила ШИШКО

КРИВАВИЙ КОНФЛІКТ 

За те, що пошкодив шину, 
прив’язали до дерева та порізали

ЕКОЛОГІЯ  

Під опікою міських екологів 
перебувають 82 лебеді

Відділ екології Луцької міської 
ради цьогоріч опікуватиметь-

ся 82 лебедями. Королівські птахи 
вже вп’яте зимуватимуть на став-
ках очисних споруд «Луцькводо-
каналу». Кожні два дні працівники 
відділу екології привозять їм 50 
кілограмів корму. Також тут пла-
нують зробити більші годівниці 
та залучити до догляду за птахами 
школярів ЗОШ №12. Діти вже зви-
кли дбати про птахів, приносячи 
з дому харчі. Можна сподіватися, 
що і цю зиму лебеді переживуть. 

Проте найбільшою небезпекою 
для них є браконьєри, які кожного 
року полюють на цих беззахисних 
птахів. Аби запобігти незаконно-
му полюванню, екологи провели 

роз’яснювальну роботу серед міс-
цевих мешканців. Охороняють 
лебедів і працівники очисних спо-
руд.

65,9
стільки відсотків опитаних 
Інститутом Горшеніна українців 
негативно ставляться до розлу-
чення. Позитивне ставлення до 
цього явища висловив кожен 
п’ятий респондент.

До Євро-2012 готують 
десять швидкісних потягів 
10 швидкісних «Хюндаїв» зможуть перевозити 5 млн. осіб 
на рік, що становить 10% від загальної кількості пасажи-
рів залізниці. Про це поінформував віце-прем’єр Борис 
Колесніков. Після впровадження швидкісного руху між 
приймаючими Євро-2012 містами «Хюндаї» планують 
пустити по всій країні. «Завдання України — за допо-
могою корейських партнерів побудувати та пустити 90 
швидкісних потягів, організувати швидкісний рух по всій 
країні», — сказав Колесніков. Реалізувати такі плани, на 
його думку, можна приблизно за сім років.

Українці заплатили 1,5 млрд. 
гривень хабарів у 2010 році 
Майже половина мешканців українських міст давала ха-
барі представникам органів влади, медикам, освітянам 
та іншим службовцям у 2010 році. Такими є дані соціо-
логічного опитування за місцем мешкання респондентів 
«Face-to-face», яке провела Перша рейтингова система 
(RATE1). Так,18,8% громадян «віддячували за допомогу» 
від 101 до 800 грн. Суму до 100 грн. давали 15,5% укра-
їнців. 7,5% людей платили за послуги від 801 до 1600 
грн. 4% давали хабарі у розмірі 1601-4000 грн. Кількість 
українців, які платили більше 4000 грн., становить 2,2%.

ТРАГЕДІЯ 

Чоловік загинув у пожежі

25 грудня вранці мешканці села 
Кортеліси Ратнівського райо-

ну побачили, що горить житловий 
будинок місцевого пенсіонера. За 
сигналом «тривога» до місця події 
були направлені команди місцевої 
пожежної охорони с. Самари, Кор-
теліси та чергова варта СДПЧ-14 
райцентру. 

Перший підрозділ служби 
«101» прибув до місця виклику 
вже через п’ять хвилин. Зайшовши 
в задимлену кімнату, пожежники  
відшукали непритомного госпо-
даря та винесли його на вулицю. 
На жаль, допомогти 64-річному 

чоловікові було вже неможливо. 
Для ліквідації горіння в будинку 
знадобилося півгодини — вогонь 
устиг пошкодити тільки речі до-
машнього вжитку, диван і підлогу 
під ним. Очевидно, що лихо тра-
пилося через необережне пово-
дження з вогнем потерпілого під 
час куріння.

Управління МНС області про-
сить громадян бути обережними 
при поводженні з вогнем, суворо 
дотримуватися правил пожежної 
безпеки для недопущення поді-
бних випадків.

Володимир НЕСТЕРОВ

Як перетнути кордон з дітьми? 

Ввечері 22 грудня в Ратнівський 
райвідділ міліції зателефонува-

ла жінка, мешканка села Велимче. 
Вона розповіла, що у них якісь чо-
ловіки з Черкащини заготовляли 
сільгосппродукцію, і між ними та 
її сином Сергієм виник конфлікт. 
Після цього хлопець зник із дому, і 
вона не знає, де він знаходиться.   

Працівники міліції розпочали 
проводити пошукові заходи. Було 
встановлено, що Сергій Сич по-
шкодив шину на автомобілі «Мер-
седес», через що водій, мешканець 
Черкащини, та його напарник ви-
рішили «покарати кривдника». 
Вони примусово посадили моло-
дика у свій автомобіль і вивезли за 
40 км у лісосмугу, там прив’язали 
хлопця до дерева, нанесли йому 
два ножових поранення та забрали 
мобільний телефон. Після цього 

залишили місце скоєння злочину. 
Інформація про транспортний за-
сіб, яким керував один із підозрю-
ваних, була передана всім нарядам 
ДАІ області. Близько 19 години в 
м. Ковелі по вул. Брестській пра-
цівники взводу ДПС №4 міста Ко-
веля прапорщики міліції Андрій 
Борисенко та Сергій Дейнека по-
мітили та зупинили авто, яке під-
ходило під орієнтування. 

Під час перевірки документів 
було встановлено, що автівкою ке-
рував житель міста Черкаси Ігор В. 
При огляді знайшли особисті речі 
потерпілого Сергія (куртку та че-
ревики). Автомобіль затриманий 
на арештмайданчик, а підозрюва-
ні у скоєнні злочину доставлені 
в Ратнівський РВ. За цим фактом 
порушено кримінальну справу. 
Сергій зараз перебуває у лікарні.

ДОВІДКА  

Полікарп Шафета народився 27 
грудня 1935 року в селі Дубове 
Ковельського району в родині 
селянина. Навчався на факультеті 
журналістики Львівського універси-
тету ім. Івана Франка. Тривалий час 
Полікарп Шафета керував обласною 
організацією Спілки журналістів 
України, мав звання заслуженого 
журналіста, був лауреатом респу-
бліканської премії імені Ярослава 
Галана. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани». Писав нариси та 
художньо-публіцистичні твори про 
події 30–50-х років ХХ ст. на Волині. 
Серед його творів — «Люди і каїни» 
(1980), «Болі людські» (1983), «Во-
линь» (1983), «Строку давності не іс-
нує» (1985),  «Вчорашні рани» (1989), 
«Вбивство міністра Пєрацького» 
(1990). 27 листопада 1996 року По-
лікарп Шафета помер. На Волині за-
проваджено щорічну журналістську 
премію імені Полікарпа Шафети.


