
На території Луцького прикор-
донного загону стару солдат-

ську казарму реконструювали під 
житло для військовослужбовців. Бу-
динок на 45 квартир обійшовся дер-
жаві майже у 10 мільйонів гривень.

Днями Луцький прикордонний 
загін відзначатиме 20 років із дня 
його створення. Аби привітати пер-
сонал частини зі святом і вручити 
ключі від нового житла, до облас-
ного центру Волині приїхав голова 
Державної прикордонної служби 
Микола Литвин. Він зазначив, що 
луцькі прикордонники є одними з 
найкращих у державі, й висловив 
сподівання, що й надалі так буде.

На свято завітали представники 
влади та керівники силових структур 
Волинської та Рівненської областей, 
адже Луцький прикордонний загін 
охороняє кордон і на території Рівнен-
щини. У їх присутності було відкрито 
й освячено пам’ятний знак на честь 
воїнів-прикордонників усіх поколінь.

Окремих охоронців кордону 
було нагороджено грамотами, подя-
ками та цінними подарунками.

Основною подією свята стало 
урочисте вручення ключів від 45 
службових квартир сім’ям офіцерів, 
прапорщиків і військовослужбовців 
за контрактом. 

— Дійсно непересічна подія, — 
сказав Микола Литвин. — Це і юві-
лейна дата, і мить, якої дуже довго 

чекали наші прикордонники, які на-
решті отримали своє житло.

Головний прикордонник пові-
дав, що цьогоріч по Україні військо-
ві отримали близько 500 квартир, 
а також 100 кімнат. Житлове бу-
дівництво продовжується ще на 23 
об’єктах у країні. 

Микола Литвин наголосив, що 
головне завдання при будівництві 
та реконструкції житла — економно 
використовувати виділені кошти. 
Так, квадратний метр обходиться 
державі від 3 700 до 4 800 гривень. 

При цьому перевага віддається ре-
конструкції застарілих об’єктів, які 
не використовувалися за призначен-
ням. «За ту саму ціну можна побу-
дувати 45 квартир або ж купити 10. 
Тому ми реконструюємо і будуємо», 
— додав Микола Литвин.

Опісля керівництво та сім’ї вій-
ськових пішли оглядати нове житло. 
У відновленому будинку вразили 
просторі коридори, великі та світлі 
квартири. До того ж у помешканнях 
уже зроблено ремонт, є сантехніка та 
частина побутової техніки.

Як розповів директор товариства, 
що виконувало реконструкцію, ко-
лишню казарму відновлювали мало 
не з нуля. На це пішло 9 мільйонів 700 
тисяч гривень. За його словами, цей 
будинок був зведений у 1874 році. В 
минулі часи на першому поверсі роз-
міщувалися конюшні, а на інших — 
солдатські казарми. Ще рік тому все 
було в досить занедбаному стані.

Прикордонникам надали три 
трикімнатні, 36 двокімнатних і шість 
однокімнатних квартир. Одним із 
щасливчиків виявився капітан Олег 
Юхновський. «Ми надзвичайно раді 
новому житлу. Дуже тішить те, що 
квартира уже з готовим ремонтом, зі 
зручностями. Тож тепер лишається 
лише ввезти меблі й жити», — поді-
лилася дружина прикордонника.

Ольга УРИНА
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Унаслідок зіткнення з автобусом загинули 
матір і син

45 сімей луцьких прикордонників отримали нове житло

Поблизу села Копачівка Рожи-
щенського району трапилася 

дорожньо-транспортна пригода. 
Легковик зіткнувся з автобусом. 
Двоє людей, матір і син, загинули 
на місці. Про це повідомляють у 
СЗГ УМВС України у Волинській 
області. 

На автодорозі М-19 Доманове 
— Ковель — Чернівці — Тереблече 
у селі Копачівка Рожищенського 
району сталася ДТП: 21-річний 

житель Горохівського району, ке-
руючи автомобілем ВАЗ-2101 на 
перехресті нерівнозначних доріг, 
рухаючись по другорядній дорозі 
з Рожища, не пропустив автобус 
МАN під керуванням 43-річного 
жителя Володимира-Волинського, 
який їхав по головній дорозі з міс-
та Луцька в напрямку Ковеля. 

Внаслідок аварії водій і 42-річ-
на пасажирка легковика загинули 
на місці пригоди. Ще двоє паса-
жирів ВАЗ-2101 — 48-річна жінка 
(мешканка Рівненської області) і 
семирічна дівчинка (жителька Го-
рохівського району) — отримали 
тілесні ушкодження і були достав-
лені в Рожищенську центральну 
районну лікарню. На момент до-
рожньо-транспортної пригоди 
у салоні автобуса перебувало 48 
осіб. На щастя, ніхто з пасажирів 
не постраждав. 

За фактом порушена кримі-
нальна справа. Тривають слідчі дії.

Волинян дурять із платою за 
світло?
Волиняни скаржаться на енергетиків. Кажуть, майже 
півроку переплачують за світло. Про це йдеться в сю-
жеті телеканалу ICTV. Різницю в сумі помітив мешка-
нець села Усичі. Лише за один місяць чоловік виявив 
переплату майже на 300 гривень. Із червня, нарікає 
В’ячеслав Мачульський, «подарував» енергетикам 
майже 800 гривень. В Луцькому РЕСі пояснили, що 
можливі збої в комп’ютерній системі. В обленерго всі 
звинувачення спростовують: люди не тямлять у цій 
арифметиці, кожен рахує, як заманеться.

Луцький зоопарк отримає 
як мінімум мільйон євро
Як розповів міський голова Микола Романюк, 
Луцьк разом із містом Замость виграв грант 
у рамках міжнародної співпраці України, 
Польщі та Білорусі на розвиток зоопарку. На 
це облцентр отримає щонайменше 1 мільйон 
євро за умови співфінансування — міський 
бюджет повинен профінансувати 10%. Ці гро-
ші підуть на будівництво великого ведмежат-
ника, заміну парканів тощо. Роботи почнуться 
на початку 2013 року.

Сім’я Юхновських у новій квартирі
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Свідоцтва про право на спадщину 
сільські, селищні ради видавати-
муть нарівні з нотаріусом. Таке пе-
редбачає Закон «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
оформлення спадщини», який 
прийняли депутати. Громадяни, 
які живуть у віддалених населе-
них пунктах, вимушені витрачати 
багато сил і грошей на проїзд через 
неможливість отримати нотаріаль-
ну послугу безпосередньо за міс-
цем проживання. Так обґрунтовує 
свою законодавчу ініціативу автор 
законопроекту, народний депутат 
України Володимир Пилипенко. Чи 
стане насправді громадянам легше 
оформити документи, дізнавалися 
«Відомості». 

Для початку — трішки істо-
рії. До 2009 року право оформляти 
спадщину мали винятково державні 
нотаріуси. Приватним нотаріусам 
лише після 1 липня 2009 року нада-
но право видачі свідоцтв про право 
на спадщину. Перед тим вони, ква-
ліфіковані юристи, відвідували спе-
ціальні семінари, практикуми, зда-
вали іспити, бо тільки після цього 
отримували відповідні дозволи. До 
речі, сама процедура оформлення 
спадщини потребує не лише знань, 
а й відповідного технічного осна-
щення (офіс, наявність архівного 
приміщення, металевих сейфів для 
постійного зберігання документів) і 
доступу до баз даних. 

— Процедура оформлення спад-
щини полягає в тому, що нотарі-
ус, який заводить спадкову справу, 
звертається до Спадкового реєстру, 
утримувачем якого є Міністерство 
юстиції України, — пояснила «Ві-
домостям» приватний нотаріус, 
кандидат юридичних наук Тетяна 
Ариванюк. — У цьому реєстрі він 
перевіряє наявність заповіту по-
мерлого, чи не склав той спадковий 
договір, а також чи заведена спад-
кова справа в іншого нотаріуса (бо 
свідоцтво видає тільки той нотаріус, 
який перший завів спадкову справу). 
При цьому нотаріус формує витяги 
зі Спадкового реєстру та заводить 
спадкову справу. Обов’язково пере-
віряє, чи спадкове майно не застав-
лене. Відомості про це зберігають-
ся у заведених спадкових справах. 
Видаючи свідоцтво про право на 
спадщину, нотаріус зобов’язаний 
відстежити черговість залучених до 
спадкування осіб. Якщо йому стало 
відомо про інших спадкоємців, які 
також мають право на спадкування, 
повідомляє їх письмово, адже від-
повідальність нотаріуса за це перед-
бачена законом. Перед видачею сві-
доцтва про право на спадщину ще 
раз за даними Спадкового реєстру 
перевіряє відсутність заведених 
спадкових справ. Також, видаючи 
свідоцтво про право на спадщину, 
нотаріус вносить відомості про це 
до Спадкового реєстру і готує відпо-
відні витяги на кожне окремо успад-

коване всіма спадкоємцями майно. 
Як бачимо, процедура доволі 

складна. Чи готові її проводити у 
сільських радах?

— Ми уже обговорювали це 
питання між собою, — зазначила у 
коментарі «Відомостям» секретар 
Раковоліської сільської ради Камінь-
Каширського району Інна Півень. — 
Думка однозначна: ми не можемо 
цього робити, оскільки не є спеціа-
лістами. Навіть коли сьогодні вида-
ємо людині довідки для оформлення 
документів, то звертаємося до нота-
ріуса за консультацією, як правиль-
но їх оформити. Крім того, у сіль-
ських рад немає доступу до реєстрів, 
баз даних. А як без цього оформляти 
документи? Якщо зовсім чесно, то 

багато сільрад нашого району не має 
навіть якісного Інтернету. 

Отже, представники місцевого 
самоврядування від ідеї, яка визріла 
на київських пагорбах, не у захваті. 
Можливо, все ж таки громадянам 
буде легше, а головне — дешевше 
оформити спадщину, коли закон на-
бере чинності?

— Півроку тому завершив про-
цедуру оформлення спадщини, яка 
дісталася від батька у Рожищен-
ському районі, — пояснив «Відо-
мостям» лучанин Микола. — У но-
таріуса заплатив 400 гривень. Їздив 
до нього тричі: першого разу подав 
заяву, другого — підвіз необхідні 
довідки з сільської ради, третьо-
го — їздив  по свідоцтво про право 

на спадщину. Жодного разу ніяких 
черг не було. Тож обслуговуванням 
задоволений. Інша річ — переписати 
майно на себе. Зокрема, успадкував 
земельний пай. Хоча батько виробив 
державний акт, мусив по-новому 
оформляти технічну документацію 
і виробляти новий документ. Це за-
йві витрати, і немалі. Потім доводив 
своє право на житловий будинок 
через суд (тато свого часу не при-
ватизував, хоча сам будував, про що 
є відповідні виписки з погосподар-
ської книги у сільраді). Це знову ж 
таки влетіло у копієчку. От і вихо-
дить, що оформити спадщину стає 
дуже дорого. 

«Відомості» ознайомилися з за-
конопроектом Володимира Пили-
пенка. Там нічого не сказано, що 
оформляти право власності на бу-
динок можна на підставі даних по-
господарської книги сільради. Чи 
про те, що новому власнику не по-
трібно виробляти новий бланк дер-
жавного акта на землю. Тому клопо-
тів і грошових витрат потенційним 
спадкоємцям і з новим законом буде 
достатньо. Єдине, на чому можна зе-
кономити, то це на поїздках до нота-
ріуса до найближчого райцентру. 

Тоді, як то кажуть, для чого го-
род городити? Можливо, для того, 
щоб мати лазівку для незаконного 
заволодіння майном, зокрема, зем-
лею? Над цим варто замислитися. 

Наталка СЛЮСАР

Події

Затримали контрабандиста, 
який перевозив кокаїн у шлунку

Співробітники СБУ спільно з 
працівниками митної та при-

кордонної служб у ході спільної 
операції викрили та припинили 
протиправну діяльність грома-
дянина України, який намагався 
контрабандним шляхом увезти з 
Республіки Польща до нашої дер-
жави кокаїн в особливо великих 
розмірах.

35-річний мешканець Пол-
тавської області, прямуючи на 
власному автомобілі з Польщі до 
України через митний пост «Яго-
дин», незаконно перевіз понад 260 
грамів кокаїну. Наркотик був роз-
фасований у 34 капсули, які зло-
вмисник напередодні проковтнув.

Під час проведення особистого 
митного огляду в медичній уста-
нові капсули з наркотичною речо-
виною були виявлені в результаті 
рентгенографії.

20 жовтня слідчим відділом 
УСБУ у Волинській області сто-
совно затриманої особи порушено 
кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 
(контрабанда наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх ана-
логів або прекурсорів у особливо 
великих розмірах) Кримінального 
кодексу України. Санкція цієї стат-
ті передбачає покарання строком 
від восьми до дванадцяти років 
позбавлення волі з конфіскацією 
майна. Триває слідство.

Приємна мить отримання ключів від помешкання

Спадщину можна буде оформити у сільраді
Спеціалісти кажуть, що ініціатива депутатів призведе до безладу в Спадковому реєстрі 


