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Як нотаріально оформити документи 
для дітей, які збираються їхати за кордон

Рішенням обласної ради 70,42% 
акцій ВАТ «Луцьке авіапідпри-

ємство» перейшли у комунальну 
власність Луцька. Тепер місту до-
дався ще один головний біль — де 
взяти кошти, щоб погасити борги 
аеропорту, а це майже три міль-
йони гривень. Не зважаючи на це, 
міські чиновники, депутати облас-
ної ради Василь Байцим і Святос-
лав Кравчук, які добре обізнані з 
фінансовим станом Луцька, напо-
лягали на позитивному рішенні.

Зокрема, Василь Байцим звер-
нув увагу депутатів на те, що Луць-
кий аеропорт вісімнадцять разів 
продавався Фондом держмайна, 
та безрезультатно. Крім того, на 
його території вже тричі побували 
експерти УЄФА, які визнали, що 
це кращий аеродром на Західній 
Україні, який цілком може бути 
резервним для львівського лето-
вища на час Євро-2012.

— Люди десять років не отри-
мували заробітної плати. Можна, 
звичайно, далі закривати очі, ду-
маючи, що хтось зробить за нас. 
Але це наші люди і їм треба допо-
могти, — переконував Байцим.

Під час обговорення «свободі-
вець» Анатолій Вітів поцікавився, 
кому належить решта акцій. На це 
начальник обласного відділу з пи-
тань управління об’єктами спіль-
ної власності територіальних гро-
мад Лілія Кашева відповіла:

— Обласна рада, яка є осно-
вним акціонером авіапідприєм-
ства, може розпоряджатися май-
ном без згоди інших власників 
акцій. Наразі мені не відомі імена 
решти акціонерів. Знаю, що час-
тина акцій на руках у колишніх 
працівників, частина — у фізич-
них осіб, які під час акціонування 
вклали свої гроші у підприємство. 
Можу сказати, що цими відсотка-
ми одна людина не володіє.

Депутат Василь Столяр, який 
шість років тому хотів придбати 
летовище, все ж наполягав, аби ае-
ропорт був переданий у приватні 
руки, мовляв, місто такого наван-
таження не потягне. А «нашоукра-
їнець» Сергій Слабенко наголосив, 
що міським чиновникам треба 
встановити термін, упродовж яко-
го на аеродромі наведуть лад.

Ірина КОСТЮК
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МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

З виборчих бюлетенів 
забрали пункт «Проти всіх» 
Остаточна редакція проекту закону «Про вибори 
до Верховної Ради» містить норму про підвищення 
прохідного бар’єру для партій до 5%. Проект опри-
люднено на сайті Міністерства юстиції. Пропонується 
50% депутатів парламенту обирати за партійними 
списками, решту — по одномандатних округах, де 
передбачена можливість самовисування кандидатів. 
Також законопроект забороняє участь у виборах до 
Верховної Ради блоків. Крім того, з бюлетенів для 
голосування виключена графа «Проти всіх».

У 2012 році українську гречку 
зможуть навіть експортувати
Наступного року в Україні може виникнути надлишок 
гречаної крупи, повідомив глава Державного агент-
ства резерву Олексій Лелюк. За його словами, через 
неврожай гречки в Росії частина крупи з українського 
ринку перекочувала туди, де за неї платили більше 
грошей, що викликало дефіцит гречки в Україні. «Та 
майбутній урожай це виправить, адже багато аграріїв, 
бажаючи заробити, збільшили посіви. Наступного 
року може бути надлишок крупи, ми її ще експортува-
тимемо», — запевнив глава Держрезерву.
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зі збитками у стільки мільярдів 
гривень закінчили перший квартал 
поточного року українські підпри-
ємства. 

В обласній лікарні відремонтували 
ревматологічне відділення

У Волинській обласній клініч-
ній лікарні після капітального 

ремонту відкрили ревматологічне 
відділення. Відділення функціонує 
з 1 січня 1984 року.

Ревматологічне відділення об-
ласної лікарні є провідним центром 
у лікуванні захворювань кістково-
суглобової тканини. Кожного року 
у відділенні лікується в стаціонарі 
понад 1600 хворих. Як результат — 
97-98% пацієнтів виписуються з 
покращенням.

«Це вже п’ятнадцяте відділен-
ня, яке відкриваємо після рекон-
струкції, — повідомив на відкрит-

ті головний лікар обласної лікарні 
Іван Сидор. — Наші фахівці про-
ходять стажування в клініках Ні-
меччини, Польщі, Словаччини».

Протягом багатьох років на 
базі ревматології вивчається пере-
біг ранньої діагностики, особли-
вості лікування червоного вівчака 
і системної склеродермії. Одними з 
перших в Україні почали вивчення 
остеопорозу. Ця хвороба діагнос-
тується на ранньому етапі за допо-
могою новітнього комп’ютерного 
томографа «Сіменс», спеціальної 
програми «ОСТЕО» та денситоме-
трії. Проводиться також артроско-
пічне обстеження.

«В обласній лікарні головним 
має бути не найкращий паркет чи 
стіни, хоча й вони дуже важли-
ві. Обласна лікарня — це в першу 
чергу високі медичні технології», 
— додав голова облдержадміні-
страції Борис Клімчук.

Голова ОДА також зазначив, 
що на реконструкцію ревматолії 
було витрачено тільки 20% бю-
джетних коштів: загалом витраче-
но 348 тисяч гривень, із яких 144 
тисячі — бюджетні, а 204 тисячі — 
спонсорські залучення.

Ольга ЮЗЕПЧУК

ДЕПУТАТСЬКЕ РІШЕННЯ 

В ІМ’Я ПРЕЗИДЕНТА  

Через п’ять років маршрутки 
зникнуть із українських міст 

В Україні в найближчі роки 
зникнуть «як клас» маршрутні 

таксі, а залізниці стануть більш 
швидкими й екологічними. Такі 
ідеї озвучив на Міжнародному 
транспортному форумі в Лейпци-
гу віце-прем’єр-міністр України 
Борис Колесніков.

«У нашій країні 22 тисячі кіло-
метрів залізних доріг, але електри-
фіковані з них поки що лише 10,5 
тис. км, — заявив Колесніков. — 
За чотири роки ми модернізуємо 
ще 4,5 тисячі кілометрів. Вартість 
перевезень зменшиться на 30%, а 
швидкість збільшиться на 40%».

«Зауважу, що Україна володіє 
потужностями для виробництва 
машин із двома двигунами, — роз-
мірковував на форумі Колесніков. 
— Я думаю, що через чотири-п’ять 
років маршрутки в Україні зник-
нуть. Їх замінять на більш місткі 

автобуси. Подивіться на Європу — 
маршруток там немає. А в Києві по 
проспектах «чорна сотня» мчить! 
Водії маршруток наражають на не-
безпеку і свої життя, і пасажирів. 
Бізнесмени мають розуміти, що 
місткі автобуси вигідніші. До того 
ж при покупці великих автобусів 
українського виробництва дер-
жава компенсовуватиме кредитну 
ставку».

Лучани отримали від облради 
аеропорт і борги в подарунок 

Прокуратура з’ясує, кому потрібні 
портрети Януковича у школах 

Начальник луцького управлін-
ня освіти змушував директо-

рів міських шкіл вішати портрети 
Януковича. Про це повідомив під 
час сесії обласної ради депутат 
Ігор Гузь.

Свій депутатський запит він 
спрямував до прокуратури об-
ласті. За його словами, керівники 
кількох навчальних закладів по-
відомили, що на нещодавній на-
раді в міському управлінні освіти 
керівник відомства Олег Гребенюк 
наполіг на тому, щоб у кабінетах 
директорів висіли портрети Ві-
ктора Януковича. Якщо ж цього не 
буде зроблено, то, мовляв, мати-
муть справу з головою облдержад-

міністрації.
— В українському законодав-

стві немає такого закону, який 
би силоміць примушував вішати 
фотографії чинного Президента, 
це особиста справа кожного. На 
телеканалі СТБ уже ця тема про-
звучала, нехай тепер розбереться 
прокуратура, бо вимагати подібне 
— неприпустимо, — наголосив де-
путат.

Голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук після виступу свого опо-
нента погодився з ним, сказавши, 
що така вимога дійсно неприпус-
тима, а депутатському корпусу по-
радив підтримати запит Гузя. 

Ірина КОСТЮК

З початком літніх канікул батьки 
починають активно оздоровлюва-
ти дітей. Цей період пов’язаний із 
поїздками за межі України, тобто за 
кордон. Через це у батьків виника-
ють питання, як оформити проїзний 
документ для дитини, згоду на її 
виїзд за кордон тощо. 

Закон України «Про порядок 
виїзду з України та в’їзду в Україну 
громадян України» зобов’язує при 
виїзді дитини за кордон надавати 
проїзний документ. Ст.4 цього за-
кону передбачає оформлення про-
їзного документа дитини на підставі 
нотаріально засвідченої заяви бать-
ків. У заяві мають бути зазначені 
відомості про дитину (місце та дата 
народження, місце навчання та про-
живання дитини, номер телефону 
батьків). 

Якщо у дитини немає батьків 
або вони позбавлені батьківських 
прав, то законний представник на-
ділений тими ж повноваженнями, 
що й батьки. Тобто як батькам, так 
і законним представникам необхід-
но пред’явити нотаріусу свідоцтво 
про народження дитини, паспорти 
й ідентифікаційні коди. Законний 
представник зобов’язаний надати 
рішення суду чи органів опіки та 
піклування, яке засвідчує, що саме 
ця особа є законним представником 
дитини.

У разі відмови одного з батьків 
дати дозвіл на виготовлення про-
їзного документа, а також на виїзд 
дитини за кордон, це питання вирі-
шується в судовому порядку.

Статтею 313 Цивільного кодексу 
України та Правилами перетинання 
державного кордону громадянами 
України, затвердженими постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
27.01.1995 року №57, визначено, що 
дитина, яка не досягла шістнадцяти 
років, не має права самостійно пе-
ретинати кордон і може виїжджа-
ти за межі України лише за згодою 
батьків, опікунів, піклувальників та 
у їхньому супроводі чи в супроводі 
третіх осіб, уповноважених ними, 
які на момент виїзду з України дося-
гли 18-річного віку.

Отримавши проїзний документ 
(це «паспорт дитини з фотокарт-
кою»), необхідно оформити також 
інший документ — згоду батьків (за-
конних представників) на відкриття 
візи та виїзд дитини за кордон.

Виїзд за межі України дітей, які 
не досягли 16-річного віку, у супро-
воді одного з батьків або інших осіб, 
уповноважених батьками, здійсню-
ється:

1) на підставі нотаріально за-
свідченої згоди другого з батьків, 
якщо він не бере участь у поїздці. У 
заяві зазначається держава пряму-
вання та час перебування дитини у 
цій державі;

2) без нотаріально посвідченої 
згоди другого з батьків:

- якщо другий із батьків є інозем-
цем або особою без громадянства;

- якщо у паспорті одного з бать-
ків, із яким перетинає кордон дити-
на, що не досягла 16-річного віку, або 
проїзному документі дитини є запис 
про вибуття на постійне місце про-
живання за межі України чи відміт-
ка про взяття на консульський облік 
у дипломатичному представництві 
чи консульській установі України за 
кордоном (діти, які проживають із 
батьками за кордоном, але є грома-
дянами України).

Нотаріально посвідчена згода 
другого з батьків не вимагається у 
разі пред’явлення документів або 
їх нотаріально засвідчених копій, а 
саме:

- 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 до-

зволу на виїзд із України дитині, яка 
не досягла 16-річного віку, без згоди 
та супроводу другого з батьків; 

- довідки про народження дити-
ни, виданої відділом реєстрації актів 
цивільного стану, якщо мати має 
статус одинокої матері, а батько ди-
тини записаний за її вказівкою. 

Яким чином оформити таку зго-
ду? По-перше, згоду батьків (уси-
новлювачів), піклувальників на 
відкриття візи та виїзд дитини за 
кордон слід оформляти у вигляді за-
яви. По-друге, справжність підпису 
батьків (усиновлювачів), піклуваль-
ників на такій заяві повинна бути 
обов’язково нотаріально засвідчена. 

Якщо така заява подається до 
консульських установ іноземних 
держав для відкриття візи дитині й 
це передбачено міжнародними до-
говорами, то текст такої заяви може 
бути перекладений на іншу мову но-
таріусом або перекладачем. 

За вчиненням цих нотаріальних 
дій можна звернутися до будь-якої 
держнотконтори чи до приватного 
нотаріуса. Засвідчення справжності 
підпису на документах належить до 
повноважень і консульських уста-
нов. Варто зазначити, що посадові 
особи органів місцевого самовря-
дування (сільські ради) не мають 
права на оформлення вищевказаних 
заяв-згод на виїзд дітей за кордон.

Тетяна АРИВАНЮК
приватний нотаріус

Луцького міського нотаріального 
округу Волинської області 

тел. 72-09-24, 
м. Луцьк, вул. Крилова, 7
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