
Останнім часом у редакцію «Відо-
мостей» звертаються читачі з 
проханням роз’яснити на сторінках 
газети питання, що стосуються 
оформлення спадщини, власності 
на авто, можливості реєстрації на 
членів сім’ї і т. д. Ми запросили до 
розмови приватного нотаріуса 
Луцького міського нотаріального 
округу Ірину Онищук і попросили 
прокоментувати окремі з них. 

— Роз’ясніть, будь ласка, як ма-
ють діяти декілька спадкоємців, 
які разом спадкують житловий 
будинок і земельну ділянку. Які до-
кументи потрібно надати нотарі-
усу? Ці документи треба подавати 
кожному спадкоємцю окремо чи 
достатньо, щоб їх подав лише один 
із них?

— Відповідно до законодавства, 
для отримання свідоцтва про пра-
во на спадщину на нерухоме майно 
спадкоємці мають подати нотаріу-
су витяг із реєстру прав власності 
з Бюро технічної інвентаризації на 
житловий будинок, надвірні будівлі 
та споруди, витяг із технічної доку-
ментації про нормативно-грошову 
оцінку землі, витяг із Поземельної 
книги. Свідоцтво про право на спад-
щину видається за наявності у спад-
ковій справі документів, необхідних 
для оформлення свідоцтва про пра-

во на спадщину за законом чи запо-
вітом. Якщо одним із спадкоємців 
надані всі документи, які є необхід-
ними для видачі свідоцтв на неру-
хоме майно, то іншим спадкоємцям 
повторно їх надавати не треба.

— Я громадянин Латвії. На те-
риторію України в’їхав на власно-
му автомобілі, що зареєстрований 
на території Латвії. Чи можу я по-
свідчити в нотаріуса довіреність на 
цей автомобіль на ім’я моєї дружи-
ни та її батька?

— Ні, це неможливо. Це питан-
ня врегульоване Митним кодексом 
України (ст. 380), де встановлено, 
що тимчасово ввезені транспортні 
засоби особистого користування 
можуть використовуватися на мит-
ній території України винятково 
тими громадянами, які ввезли їх в 
Україну, для їхніх особистих потреб 
і не можуть використовуватися для 
підприємницької діяльності в Укра-
їні, бути розкомплектовані, а також 
відчужені чи передані у володіння, 
користування або розпорядження 
іншим особам.

— Ми попросили приватного 
нотаріуса з міста Луцька посвід-
чити заповіт із виїздом додому 
до заповідача, який проживає в 
с. Зміїнець, а нотаріус відмовив, 
сказавши, що це не його нотаріаль-
ний округ. Що таке «нотаріальний 

округ» і хто з нотаріусів може допо-
могти у посвідченні заповіту в цій 
ситуації?

— Нотаріальний округ — це те-
риторіальна одиниця, в межах якої 
нотаріус здійснює нотаріальну ді-
яльність і в межах якої розташова-
на державна нотаріальна контора, 
в якій працює державний нотаріус, 
або робоче місце (контора) при-
ватного нотаріуса. Відповідно до 
законодавства України, нотаріальні 
дії вчиняються у приміщенні дер-
жавної нотаріальної контори або в 
приміщенні, яке є робочим місцем 
(конторою) приватного нотаріуса. 
В окремих ситуаціях, коли фізична 
особа не може прибути в зазначене 
приміщення, а також коли того ви-
магають особливості посвідчувано-
го правочину, такі нотаріальні дії 
можуть бути вчинені поза вказа-
ними приміщеннями, але в межах 
нотаріального округу. Нотаріус не 
має права здійснювати діяльність за 
межами свого округу, за винятком 
заміщення інших нотаріусів у випад-
ках, передбачених Законом України 
«Про нотаріат». У місті Луцьку зна-
ходяться контори приватних нотарі-
усів Луцького міського та Луцького 
районного нотаріальних округів, а 
тому вам потрібно звернутися саме 
до нотаріуса Луцького районного 
нотаріального округу. 

Кандидата у народні депутати Ігоря 
Палицю запрошують колективи 
луцьких навчальних, медичних, 
культурних та інших установ, аби 
він зустрівся з працівниками закла-
дів, обговорив головні проблеми, 
які необхідно вирішити. Ігор Петро-
вич радо приймає такі пропозиції 
і практично щоденно відвідує по 
кілька колективів. 

Під час зустрічей із лучанами 
Ігор Палиця запевняє, що незалежно 
від результатів виборів продовжува-
тиме реалізувати програму розвитку 
Луцька до 2020 року і надаватиме до-
помогу всім, хто її потребує. Також 
кандидат у народні депутати заува-
жує, що приїжджає зустрічатися з 
людьми не з передвиборчою агіта-
цією, а для того, щоб почути від ко-
лективів, що необхідно зробити для 
поліпшення їхньої діяльності.

— Фонд «Новий Луцьк» планує 
свою роботу на наступний рік. Не-
залежно від результатів виборів він 
відновить роботу 1 листопада. Хочу, 
щоб ви усі плідно попрацювали і 
визначилися, що потрібно школі. 
Наш фонд готовий замінити вашу 
інструментальну базу, отже, нам по-
трібен перелік тих інструментів, які 
мають бути у вашому закладі. Так 
само маєте визначитися з костюма-
ми. Все одразу вирішити не вдасть-
ся, але ми повинні щомісяця бачити, 
що конкретно зроблено у закладі, 
— сказав Ігор Палиця у Луцькій ди-
тячій музичній школі №2. Він також 
розповів, що буде заохочувати ви-
кладачів і студентів демонструвати 
якнайкращі показники у навчанні 
шляхом надання іменних стипендій 
від фонду. 

Ігор Палиця відвідав Волин-
ський природничий ліцей-інтернат, 
що розташований у мікрорайоні 
Вишків. Оглянув заклад і відзна-
чив його високий науково-освітній 
рівень. На зустрічі з педагогічним 
колективом Ігор Петрович запропо-
нував визначити, які саме проблеми 
має установа, та попросив якомога 
швидше подати у його фонд пропо-
зиції від закладу. Всі першочергові 
питання будуть вирішені вже після 
відновлення роботи благодійного 
фонду кандидата у народні депута-
ти. У ліцеї-інтернаті навчатимуться 

юні футболісти зі школи луцької 
«Волині», тому на території закла-
ду відкриється футбольний стаді-
он із якісним штучним покриттям. 
Команда повністю візьме на себе 
витрати, пов’язані з поліпшенням 
матеріально-технічної бази гур-
тожитку. У планах — будівництво 
сучасного басейну. Навчальна уста-
нова, як і всі інші у Луцьку, отримає 
безкоштовне підключення до Інтер-
нету з застосуванням бездротової 
технології Wi-Fi.

Перебуваючи у Луцькому на-
вчально-реабілітаційному центрі, 
Ігор Палиця вирішив профінансу-
вати заміну опалювальної систе-
ми. Будуть проводитися ремонти, 
вирішуватимуться найважливіші 
проблеми, пов’язані з поліпшенням 
фізичного та морального стану ді-
ток. «Молодь — це наше майбутнє, 
і тільки від нас залежить, яким воно 
буде найближчим часом», — наголо-
сив благодійник. 

Десятикласниця Луцького на-
вчально-реабілітаційного центру 
Наталія Барташук подякувала за 
проведення ремонту вестибюля у 
закладі, а також за встановлення 
пандуса, якого чомусь ніяк не могли 
облаштувати ні владні мужі, ні міс-
цеві благодійники. Тепер на навчан-
ня зможуть добиратися дітки, які 
пересуваються на інвалідних візках. 
Вона подарувала меценатові «Де-
рево життя», виготовлене з бісеру 
колективом школярів із місцевого 
гуртка «Намистинка».

Ігор Палиця відвідав діток із 
особливими потребами, що вихову-
ються у дошкільному навчальному 
закладі №21. Там зустрівся і з пра-
цівниками. Спілкування вийшло 
вкрай теплим, адже благодійник уже 
неодноразово допомагав установі 
і заявив, що продовжуватиме таку 
потрібну людям роботу й надалі.

Вихователь Ольга Мацібора роз-
повіла, що вона та її колеги дуже 
щасливі, що знайшовся такий меце-
нат, як Ігор Палиця, який придбав 
діткам спортивне й ігрове облад-
нання. Раніше на 75 діток із вадами 
опорно-рухового апарату був лише 
один тренажер, а спеціальне облад-
нання для лікування зору — два-
дцятирічної давності. Ігор Петрович 
переконаний, що один із небагатьох 

дошкільних закладів Луцька, який 
має оздоровчо-реабілітаційний на-
прям, має бути обладнаний повно-
цінно. Благодійник упевнений, що 
дорослі повинні забезпечити для 
цього всі необхідні умови. Оглянув-
ши дошкільний заклад, Ігор Пали-
ця відразу зголосився закупити все 
необхідне.

Завідувач дошкільного навчаль-
ного закладу №21 Олена Борисова не 
стримувала емоцій: «Я дуже вдячна 
Ігорю Петровичу за ту допомогу, яку 
він постійно надає усім навчальним 
закладам міста Луцька. Сьогодніш-
ня зустріч, на мою думку, теж дасть 
позитивний результат, тому що про-
блеми так чи інакше завжди існують. 

Ми разом намагатимемося їх ви-
рішити. Плануємо надати допомогу 
дітям із особливими потребами, зо-
крема з вадами зору, опорно-рухо-
вого апарату, зі зниженим інтелек-
том, а також здоровим діткам».

Особливо цікавою була зустріч 
із жителями мікрорайону ДПЗ у 
школі №20. Невеличка зала не могла 
вмістити усіх охочих поспілкувати-
ся з кандидатом у народні депутати. 
Близько трьох сотень лучан уважно 
вислухали Ігоря Палицю, а згодом 
ставили запитання щодо транспорт-
них проблем міста, поліпшення інф-
раструктури у різних мікрорайонах 
і ліквідації економічних негараздів. 
Ігор Петрович запевнив, що ви-

рішення багатьох проблем бере на 
себе. Деякі візьме місто, і кандидат 
у народні депутати буде контролю-
вати цей процес. Найважчі намага-
тиметься вирішити на державному 
рівні. 

Крім того, Ігор Палиця минуло-
го тижня побував у територіальному 
центрі соціального обслуговування, 
дошкільному закладі №11, вищому 
професійному училищі будівництва 
і архітектури, міському дитячому ре-
абілітаційному центрі, Волинському 
технікумі Національного універси-
тету харчових технологій, лікарській 
амбулаторії, школі-гімназії №21 та 
інших установах.
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Зустрічі Ігоря Палиці з лучанами — це спільні 
плани на майбутнє

Міліціонерам збільшать 
зарплату
Підвищити грошове забезпечення рядовим мілі-
ціонерам із 1 вересня — таке рішення міністра 
внутрішніх справ Віталія Захарченка, який іще 14 
серпня підписав відповідні рекомендації. Тепер 
їхній дохід складатиме не менше 1800 гривень на 
місяць. Чергове підвищення грошового забез-
печення співробітникам міліції стало можливим 
завдяки перерозподілу асигнувань, які раніше 
передбачалися на виплату грошової допомоги 
правоохоронцям при виході на пенсію.

На Волині — найдешевша 
свинина
Максимальна ціна на сало була зафіксована в Жи-
томирській області — 29 гривень за кіло, інформує 
«АгроПерспектива». При цьому мінімальні ціни на 
національний продукт тримаються в Запорізькій 
області — 15,46 гривні. У середньому в Україні 
кілограм сала коштує 22,58 гривні. А от максимальні 
ціни на свинину було зафіксовано в Черкаській 
області — 50,93 гривні за кілограм. А найдешев-
ша вона у Волинській області — 40,06 гривні за 
кілограм.

60,3
на стільки відсотків за перші 
шість місяців 2012 року змен-
шилася частка товарів, ви-
роблених в Україні в структурі 
роздрібного товарообігу. Тож 
продажі товарів, виготовлених 
в Україні, скоротилися.

 Квіти вдячності Ігорю Палиці у Волинському природничому ліцеї-інтернаті
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Як правильно оформити спадщину Волинський аукціонний центр оголошує аукціон з продажу земельних діля-
нок,  що розташовані на території Іваничівської селищної ради Іваничівсько-

го району Волинської області 
Лот №1 – земельна ділянка площею 0,0336 га.       
Місцерозташування – земельна ділянка розташована по вул.Грушевського в смт.
Іваничі Іваничівського району Волинської області. 
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Цільове призначення – для розміщення та обслуговування магазину.
Кадастровий номер – 0721155100:00:012:0131.
Початкова ціна лоту – 25933,82 грн.    
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 25933,82 грн.  
Експертна грошова оцінка земельної ділянки – 14058,24 грн.
Земельна ділянка чотирикутної форми. Із півдня, заходу, сходу прилягає до земель 
загального користування, з півночі – до земель ДНЗ „Калинонька”. Земельна ді-
лянка розташована на відстані 50 м від центру населеного пункту. Під’їзд з вул.
Грушевського. Встановлених обмежень (обтяжень) на використання земельної 
ділянки – не має. Земельні сервітути відсутні. 
Лот №2 – земельна ділянка площею 0,0399 га.       
Місцерозташування – земельна ділянка розташована по вул.Незалежності в смт.
Іваничі Іваничівського району Волинської області. 
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Цільове призначення – для розміщення та обслуговування магазину.
Кадастровий номер – 0721155100:00:017:0115.
Початкова ціна лоту – 30796,42 грн.    
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 30796,42 грн.  
Експертна грошова оцінка земельної ділянки – 16526,00 грн.
Земельна ділянка чотирикутної форми. Із півдня, заходу, сходу, півночі прилягає до 
земель загального користування. Земельна ділянка розташована на відстані 100 м 
від центру населеного пункту. Під’їзд з вул.Незалежності. Встановлених обмежень 
(обтяжень) на використання земельної ділянки – не має. Земельні сервітути від-
сутні. 
Спеціальні умови – Витрати понесенi на виготовлення технiчної документацiї із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на зе-
мельні ділянки, на експертну грошову оцінку, підготовку та проведення земельних 
торгів відшкодовує переможець аукціону.
Грошові кошти в розмірі 1296,70 грн. (лот №1), 1539,82 грн. (лот №2), що становить 
5% від початкової ціни об’єкту аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстра-
цію заяви в розмірі 551,00 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три робочі дні до 
початку аукціону. Ознайомитися з технічною та землевпорядною документаці-
єю можна в ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філії “Волинський аукціонний центр” за адресою: 
м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, контактна особа – 
Мельничук Мирослава Степанівна, тел. (0332) 244-188.

 ОГОЛОШЕННЯ


