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Приватне підприємство «Фрук-
тЕксПол», що займається ви-

рощуванням смородини в Лока-
чинському районі, цьогоріч зібрало 
485 тонн ягід. Про це розповів го-
ловний інженер підприємства Во-
лодимир Гірич. Валовий прибуток 
склав 6,4 мільйона гривень. Ціна 
смородини на початку збору ста-
новила 7,5 гривні, та згодом зросла 
до 15.

Середня врожайність із одно-
го гектара смородини — близько 
п’яти тонн ягід. Пан Гірич каже, 
що це невисока врожайність по-
рівняно з минулим роком, коли 
на деяких площах вдавалося зі-
брати більше. 

Продукцію в основному збу-
вали в межах України. Волинська 
смородина розійшлася по області, 
поїхала на Рівненщину, в Терно-

піль, Вінницю, Дніпродзержинськ. 
«Частину продукції власник за-
брав на Польщу, оскільки на 
перших порах практично не було 
збуту. Через дощі ягоди мали 
високий процент вологості, і ві-
тчизняні виробники не хотіли її 
брати», — зазначив головний ін-
женер підприємства.

У 2013 році підприємство має 
наміри будувати холодильники з 
регульованим газовим середови-
щем для подальшого зберігання 
смородини.

У цьому році «ФруктЕксПол» 
збирався вийти на 320 гектарів 
смородини (зараз насадження за-
ймають 245 гектарів). Однак були 
проблеми з завезенням посадко-
вого матеріалу, який в основному 
доставляють із сусідньої Польщі.

Ольга УРИНА
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Події
ПОТРЕБИ ГРОМАДИ 

УНІКАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

НА ДОРОГАХ 

Інвалід втратив житло через брата
Випадки, коли рідні люди стають 
ворогами через житлове питання, 
сьогодні не рідкість. Аби заволоді-
ти такими бажаними квадратними 
метрами, люди йдуть не тільки на 
обман, а навіть на вбивство. У Кі-
верцях же чоловік вирішив просто 
викинути на вулицю свого кровно-
го брата-інваліда. 

Ярослав довго лікувався, був 
визнаний недієздатним. Опікуном 
призначили старшого брата Миколу 
(імена з етичних міркувань змінені). 
Як пише Цивільний кодекс України, 
опікун зобов’язаний дбати про під-
опічного, про створення йому необ-
хідних побутових умов, забезпечення 
його доглядом і лікуванням, повинен 
вчиняти правочини від імені та в ін-
тересах підопічного; зобов’язаний 
вживати заходів щодо захисту ци-
вільних прав та інтересів і дбати про 
збереження та використання майна 
підопічного в його інтересах. 

Проте Микола по-своєму розу-
мів обов’язки опікуна: в лікарні бра-
та не відвідував, одначе скористався 
можливістю оформляти документи 
від його імені. По суті, він привлас-
нив батьківську квартиру, оформив-
ши право власності винятково на 
себе, хоча брат Ярослав мав право на 
її частину. Але цим правом Микола 
знехтував.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.71 ЖК 
України, жиле приміщення зберіга-
ється за тимчасово відсутнім найма-
чем або членами його сім’ї у випадках 

виїзду для лікування в лікувально-
профілактичному закладі протягом 
усього часу перебування в ньому.

Про небратський вчинок Мико-
ли, можливо, ніхто б і не довідався, 
якби лікарі не вирішили, що Ярос-
лав може жити вдома й отримувати 
необхідну медичну допомогу за міс-
цем проживання. А от з місцем про-
живання якраз і виникли проблеми: 
рідний брат і на поріг квартири його 
не пустив. Таким чином позбавивши 
не лише житла, а й можливості про-
довжити лікування.

Ярослава прихистили добрі 
люди та порадили подати на брата 
позов до суду. 

Інтереси інваліда 2-ї групи від-
стоювала прокуратура Ківерцівсько-
го району. За результатами розгляду 
цивільної справи Ківерцівським 
районним судом ухвалено рішення, 
яким позовні вимоги прокурора ра-
йону задоволено повністю, — визна-
ти недійсним свідоцтво про право 
власності на квартиру, яке видано  
Миколі. 

Наталка СЛЮСАР

ДО УВАГИ ВОДІЇВ 

ДОВГОБУДИ 

50%
українців вважають, що, оби-
раючи ВНЗ, слід враховувати 
можливість подальшого працев-
лаштування. Такі результати опи-
тування, проведеного компанією 
«Research & Branding Group».

Дорогу Київ-Ковель-Ягодин 
відкриють 15 жовтня 
Начальник Служби автомобільних доріг у Волинській 
області Анатолій Посполітак розповів, що вже близь-
ко місяця дорожники, не покладаючи рук, працюють 
на ділянці автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин. 
Роботи тут обіцяють закінчити до 21 серпня. Наступним 
об’єктом буде ділянка траси від Ковеля до кордону з 
Рівненською областю. Відкрити ж реконструйовану 
дорогу мають 15 жовтня. Голова ОДА Борис Клімчук дав 
завдання підготувати до зими й дорогу від Луцька до 
Ковеля та розпочати ремонт траси Луцьк — Рівне.

Від заготівлі лісової продукції 
Волинь отримала понад 
8,5 мільйона гривень  
Від заготівлі лісової продукції (дикоростучих рослин, 
грибів та ягід) Волинь отримала 8 мільйонів 73 тисячі 
гривень, що у 3,3 разу більше в порівнянні з показ-
никами минулого року й у 10 разів більше як у 2009 
році. Про це повідомив заступник голови облдер-
жадміністрації Віталій Карпюк. Він додав, що ще 700 
тонн продукції знаходяться у холодильних установках 
волинських підприємців.

Відмову водія передати інспектору ДАІ документи 
можуть трактувати як злісну непокору міліції

Відмову передати в руки інспекто-
ру ДАІ документи водія можуть 

трактувати як злісну непокору пра-
цівникам міліції. Про це свідчить 
відповідь управління ДАІ Києва на 
запит видання «Дорожній контр-
оль».

Як відомо, зміни до законодав-
ства, які передбачали скасування 
техогляду, також передбачають ска-
сувати обов’язок водія передавати 
інспектору ДАІ права та реєстрацій-
ний документ на автомобіль. Згідно 
з законом, тепер їх достатньо лише 
пред’явити.

У публікації наголошено, що 
стаття 126 Адміністративного ко-
дексу передбачає відповідальність за 
відмову водія надати для перевірки 
документи працівнику ДАІ.

Однак у міліції вирішили трак-
тувати непередачу документів не 
тільки за статтею 126 Адмінкодексу, 
а й за статтею 185 (злісна непокора 
законному розпорядженню праців-

ника міліції).
Санкція цієї статті передбачає 

накладання штрафу від восьми до 
п’ятнадцяти неоподатковуваних 
мінімумів прибутків громадян або 
громадські роботи на строк від 40 
до 60 годин, або виправні роботи 
на строк від одного до двох місяців 
із відрахуванням 20% заробітку, або 
адміністративний арешт на строк до 
п’ятнадцяти діб.

«Відповідь ДАІ — це така жахли-
ва юридична дурість, що коменту-
вати її грамотному юристові просто 
огидно. Річ у тім, що, згідно з Кон-
ституцією, громадянина не можна 
притягнути двічі до юридичної від-
повідальності за одне правопору-
шення», — йдеться в публікації.

Крім того, як відзначає видання, 
на сайті управління ДАІ МВС також 
з’явився проект змін до Правил до-
рожнього руху, яким пропонують 
зробити таку редакцію правил: а) 
пред’явити, а в разі виникнення під-
озри щодо підробки, передати для 
перевірки документи, зазначені в 
пункті 2.1.

«На практиці це буде так — вас 
зупиняють, кажуть, що у вас під-
роблені права, ви не даєте їх у руки, 
вас затримують у РВВС, садять на 
три доби, встановлюють, що права 
справжні, вибачаються та відпус-
кають», — ідеться в публікації «До-
рожнього патруля».

В автокатастрофі згоріли люди

За повідомленням управління 
ДАІ у Волинській області, 10 

серпня приблизно опівночі непо-
далік смт. Луків Рожищенського 
району сталася жахлива аварія. 
Водій автомобіля марки «Opel 
Record» Юрій Р., рухаючись у на-
прямку с. Дольськ, не впорався 
з керуванням і здійснив наїзд на 
придорожнє дерево, внаслідок 
чого автівка загорілася. Під час по-
жежі згоріли водій і пасажир Ана-
толій В., другий пасажир, Богдан 
О., від отриманих травм помер на 
місці пригоди.

У Шацьку добудовують школу 
і лікарню

У райцентрі Шацьк киплять бу-
дівельні та ремонтні роботи. 

Селище, в якому зараз сім тисяч 
жителів, швидко розростається. 
Тож виникла потреба розширення 
школи. Не менш важливі інші со-
ціальні об’єкти — поліклініка та 
лікарня.

— У школі добудовують спор-
тивний зал і частину приміщення 
на шість класів, проводиться уте-
плення. Наступного року плану-
ється зробити арочний перехід і 
ще одну добудову з іншого боку. 
Загальний кошторис робіт — 25 
мільйонів, на цей рік виділили сім, 
— повідомив заступник голови 

Шацької РДА Сергій Пархонюк. — 
Поліклініку здали в березні цього 
року. Реконструкція тривала з 
2004-го. Викупили приміщення в 
банку «Україна». Але на тому фі-
нансування припинилося, до ми-
нулого року будівля простоювала. 
Коли прийшли гроші, завершили 
це приміщення. А також заклали 
капсулу під добудову триповерхо-
вого лікарняного корпусу, цього-
річ на нього виділили чотири міль-
йони. Там будуть терапевтичне і 
дитяче відділення. Таким чином 
лікувальний заклад повністю ви-
береться зі старого приміщення. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

У Луцьку презентували 
перевидану біографію Шевченка 

ПЕРЕВІРКИ 

У Луцьку «прикрили» два кіоски 
з шаурмою та два кафе 

Протягом минулого тиж-
ня фахівці санітарно-

епідеміологічної станції міста 
Луцька та Луцького району переві-
рили 47 харчових підприємств. 

Порушення санітарного за-
конодавства виявлено на одинад-
цяти об’єктах (23%). Порушників 
притягнуто до адміністративної 
відповідальності, накладено штра-
фів на суму 1870 гривень. Тимча-
сово зупинено експлуатацію трьох 
закладів торгівлі та ресторанного 
господарства, на одному обмеж-
или асортимент. Відсторонено від 
роботи дев’ять осіб через відсут-
ність медичного огляду. 

Зокрема, тимчасово було при-
зупинено роботу кафе «БУМ», що 
на вул. Електроапаратній, 3. Кафе 
функціонувало без гарячої протіч-
ної води, режим миття посуду та 
виробничого інвентарю порушу-
вався. Також порушення санітар-

них правил зафіксовано в торгових 
точках із реалізації шаурми, хот-
догів на Завокзальному ринку. По-
рушення режимів миття столового 
посуду зафіксували і в закусочній 
«Зустріч» на Завокзальному ринку 
Волинської обласної спілки спо-
живчих товариств. 

У Луцьку віце-спікер Верховної 
Ради Микола Томенко пре-

зентував книгу Михайла Чалого 
«Життя і твори Тараса Шевченка». 
Це видання — одна з перших біо-
графій, написана другом Кобзаря 
Михайлом Чалим. Востаннє кни-

га виходила друком у 1882 році. 
Перевидання стало можливим 
завдяки допомозі фонду Мико-
ли Томенка «Рідна країна». Також 
політик пообіцяв передати біблі-
отекам міста Луцька примірники 
книг. «Це видання є унікальним 
і парадоксальним, — розповідає 
Микола Томенко. — Саме Чалий 
активно співпрацював із Шевчен-
ком і детально описав життя та 
побут визначної особистості. Ця 
книга є однією з кращих біографій 
Кобзаря, яку потім за основу бра-
ли інші біографи поета». Іншою 
особливою цінністю, на думку 
Миколи Томенка, є те, що автор 
не завжди подає усталено пафосні 
оцінки життя та творчості Тараса 
Шевченка, натомість знаходить 
пояснення, чому дехто з відомих 
українців у старшому віці зміню-
вав своє ставлення до творчості 
Шевченка на більш критичне.

Лілія ГОР 

УРОЖАЙ 

Польсько-українське 
підприємство заробило на 
смородині понад 6 млн. грн.

Цього року у Баєві 
відкриють школу, 
що будувалася 20 літ 

Голова Волинської облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук озна-

йомився з ходом будівельних робіт, 
які тривають у Баївській загально-
освітній школі Луцького району. З 
того часу, коли закладалися перші 
підвалини цього закладу, пройшло 
20 років. Але цьогоріч його нарешті 
відкриють. 

Баївська школа — двоповерхове 
приміщення, розраховане на дві со-
тні учнів. Тут будуть навчатися діти 
з трьох населених пунктів. «З держ-
бюджету на завершення будівництва 
першої черги цього об’єкта виділено 
10,2 млн. грн., — повідомив Клімчук. 
— А в 2012-му тут постануть спор-
тивна зала та майстерні. Це друга 
черга будівництва, і для цього необ-
хідно майже вісім мільйонів». 

Також відремонтують дорогу до 
села та встановлять ліхтарі зовніш-
нього освітлення.


