
На Волині виник новий дефі-
цит: бракує відходів дерево-

обробних підприємств. Точніше 
— тирси. А виникла нестача після 
того, як в області почали з тирси 
робити гранули і продавати їх. 

Зокрема, у Старовижівсько-
му районі таких підприємств 
три. Одне з найпотужніших — 
ТзОВ «Старовижівське паливо–
торф». Воно спеціалізується на 
виробництві тирсо-, торфогранул 

із місцевих покладів торфу та від-
ходів лісопереробки. Щоправда, 
за словами заступника директора 
підприємства Василя Романюка, 
власниками прийнято рішення 
призупинити роботу лінії, що ви-
робляє торфобрикети, натомість 
поставити ще одну, яка виготов-
лятиме гранули з тирси — на них 
більший попит. 

— Ми маємо домовленість із 
філією білоруського підприємства  
у селищі Люблинець Ковельського 
району, яка виробляє вікна і две-
рі, що відходи віддаватимуть нам, 
— зазначив Василь Романюк. — У 
місяць зараз ми виробляємо 200 
тонн тирсогранул. Коли відкриє-
мо другу лінію, то вироблятимемо 
до 500. Одна тонна  гранул вартує 
95 євро. Продукція вся екологічно 
чиста й експортується у Польщу. 

Також Василь Романюк сказав, 
що у бюджетній сфері Волині по-
питу гранули не мають через їх 
дорожнечу. Щоправда, скільки їх 
потрібно використати на опален-
ня типової школи чи дитсадка, 
сказати не зміг — ніхто цього не 
рахував. 

З 20 листопада в Україні набув 
чинності новий Кримінально-про-
цесуальний кодекс. У минулому 
номері «Відомості» опублікували 
інтерв’ю з заступником голови Апе-
ляційного суду Волинської області 
Олександром Фідрею, в якому він 
відповідав на запитання щодо най-
більш дискусійних статей докумен-
та. Сьогодні ми продовжуємо з ним 
розмову про новації нового КПК.

— Олександре Миколайовичу, 
новий кодекс уводить таке понят-
тя, як Єдиний реєстр досудових 
розслідувань. Що це таке?

— За Кримінально-процесуаль-
ним кодексом України 1960 року до-
судове «розслідування починалося 
зі стадії порушення кримінальної 
справи — винесення постанови про 
порушення кримінальної справи за 
фактом скоєння злочину чи щодо 
конкретної особи, яка підозрювала-
ся у скоєнні злочину. За новим КПК 
стадія порушення кримінальної 
справи відмінена.

Досудове розслідування, як це 
передбачено частиною 2 статті 214 
нового КПК, розпочинається з мо-
менту внесення відомостей до Єди-
ного реєстру досудових розсліду-
вань.

Згідно з Положенням про поря-
док ведення Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань, затвердженим 
наказом Генерального Прокурора 
України від 17.08.2012 року №10, 
реєстр — створена за допомогою 
автоматизованої системи електро-
нна база даних, відповідно до якої 
здійснюється збирання, зберігання, 
захист, облік, пошук, узагальнення 
даних про час і дату надходження 
заяви, повідомлення про кримі-
нальне правопорушення, дані про 
особу заявника, обставини, зазна-
чені заявником, попередню правову 
кваліфікацію правопорушення, дату 
затримання особи тощо. Мета утво-
рення та ведення реєстру — забезпе-
чення єдиного обліку кримінальних 
правопорушень і прийнятих під час 
досудового розслідування рішень, 
осіб, які їх учинили, результатів 
судового правопорушення, опера-
тивного контролю за додержанням 
законів під час досудового розсліду-
вання. 

Розробниками нового КПК, 
окремими науковцями прогнозу-
ється у зв’язку з уведенням Єдиного 
реєстру істотне полегшення життя 
слідчим. Звичайні громадяни вигра-
ють у тому, що відтепер міліція не 
зможе відмовити в реєстрації їхніх 
звернень за надуманими причина-
ми. У той же час юристи-практики 
висловлюють побоювання, що мілі-
цію може захлеснути «дев’ятий вал» 
кримінальних справ. Я думаю, що 
з часом життя цю проблему, якщо 
вона виникне, «відкоригує».

— Новий КПК значно розши-
рює права сторони захисту: на-
рівні з прокурором адвокат може 
знайомитися з документами спра-
ви, збирати докази і подавати їх до 
суду тощо. Яким чином це дозволе-
но робити адвокату і які саме дока-
зи, зібрані ним, будуть братися до 
уваги судом?

— Як передбачено частиною 4 
статті 46 КПК, захисник користу-
ється процесуальними правами під-
озрюваного, обвинуваченого, захист 
якого він здійснює з моменту надан-
ня документів, які підтверджують 
його повноваження. На будь-якому з 
етапів досудового розслідування за-
хисник має право, як це передбаче-
но статтею 221 КПК, звернутися до 
слідчого прокурора, який здійснює 
досудове розслідування, з клопотан-
ням про надання йому для ознайом-
лення матеріалів розслідування. 

Адвокат може ініціювати зби-
рання доказів. Наприклад, попро-
сити про проведення слідчого екс-
перименту, експертиз абощо. 

Якщо громадянина не влаштовує 
те, як ведеться досудове слідство, то 
він чи його адвокат можуть зверну-
тися до слідчого судді та вимагати 
проведення певних слідчих дій. 

 Докази захисник може збира-
ти шляхом витребування та отри-
мання від органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій, 
службових і фізичних осіб речей, 
копій документів, відомостей, ви-
сновків експертів, висновків ревізій, 
актів перевірок, ініціювання прове-
дення слідчих (розшукових) дій та 
ін. Сьогодні деякі адвокати кажуть, 
що, як і раніше, їхні запити можуть 
ігнорувати. Але за це встановлена 
адміністративна відповідальність 
посадових осіб. У той же час, якщо 
адвокату не нададуть потрібних 
йому документів, він може зверну-
тися до суду, і їх витребує суд. 

— Якщо ми вже говоримо про 
адвокатів, то новий кодекс вима-
гає, щоби захисниками ставали ті, 
хто має на те відповідні ліцензії. 
Для багатьох же громадян послуги 
таких адвокатів є недоступними 
через їх дорожнечу. Люди можуть 
залишитися без захисту.

— Згідно з положеннями ст. 45 
КПК, захисником особи в кримі-
нальному процесі може бути винят-
ково адвокат, відомості про якого 
внесено до Єдиного реєстру адвока-
тів України. Особисто я прихильник 
того, щоб захист у суді, як і під час 
досудового розслідування, здійсню-
вали професіонали. За старим КПК 
як захисники допускалися і фахівці 
у галузі права, і близькі родичі обви-
нуваченого, підсудного, засуджено-
го, виправданого, його опікуни або 
піклувальники. 

У зв’язку з набуттям новим КПК 
законної сили, у громадян, право-
захисників виникли запитання: чи 
не вплине така позиція законодавця 
на доступність правосуддя? Адже не 
таємниця, що для багатьох громадян 
послуги адвоката недоступні.

Такі побоювання, вважаю, є мар-
ними. Стаття 49 КПК передбачає 
призначення захисника підозрюва-
ному, обвинуваченому.

З 1 січня 2013 року набуває чин-
ності Закон України «Про безоплат-
ну правову допомогу», згідно з яким 
право на безоплатну правову допо-
могу мають ті громадяни, середньо-
місячний сукупний дохід сім’ї яких 
нижчий суми прожиткового мініму-
му; інваліди, які отримують пенсію 
чи допомогу замість пенсії у розмірі 
менше двох прожиткових мінімумів 
для непрацездатних осіб та ін. Тобто 
малозабезпечені категорії населення 
будуть захищені. Суб’єктами надан-
ня безоплатної правової допомоги є 
центри з надання безоплатної пра-
вової допомоги, створені Мін’юстом 
у областях. На Волині створено два 
центри з надання правової допомо-
ги — у містах Луцьку та Ковелі.

Розмовляла Наталка СЛЮСАР
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Події

Іноземці найбільше вкладають у Ковельський район 

Волинське екологічне паливо йде на 
експорт

Ковельський район посів перше 
місце серед 16 районів області з 

залучення іноземних інвестицій, по-
відомляє сайт «Про Ковель». 

Як зазначила начальник управ-
ління з питань економіки та роз-
витку інфраструктури Ковельської 
райдержадміністрації Лариса Білин-

ська, в економіку району протягом 
цього року залучено 37 мільйонів 
571 тисяча доларів США іноземних 
інвестицій. В розрахунку на одну 
особу обсяг капіталовкладень ста-
новить 916,4 долара США. 

Закордонний капітал із початку 
інвестування отримало вісім під-

приємств району. За словами Лариси 
Білинської, галузева структура капі-
таловкладень за цей період свідчить 
про те, що найбільш привабливими 
для іноземних інвесторів є об’єкти 
виробничої сфери, тобто харчова та 
деревообробна галузі.

Заступник голови Апеляційного суду Волинської області 

Олександр ФІДРЯ:

Українські цукерки до Нового 
року не подорожчають 
Про це на прес-конференції сказала керівник аналітич-
ного відділу консалтингового агентства Марія Колесник. 
«Какао на світових ринках подорожчало, тож зросли 
розцінки й в Україні. Проте очікувати «захмарних» цін 
не варто. Адже це не товар першої необхідності. Тому 
товаровиробники через високий рівень конкуренції на-
магаються на себе перебрати додаткові видатки», — ска-
зала Колесник. За її словами, саме за рахунок конкуренції 
виробників на внутрішньому ринку зростання вартості 
солодощів очікувати не варто.

Із Британії виїхало дві третини 
мільйонерів
Близько двох третин найбільш високооплачуваних 
жителів Великобританії покинули країну після вве-
дення податку на надприбуток. За даними статисти-
ки, в 2009-2010 роках про свій дохід, що перевищує 
мільйон фунтів, повідомило 16 тисяч осіб. Після того, 
як прем’єр-міністр Гордон Браун увів нові правила 
оподаткування, ця цифра впала до шести тисяч осіб. 
При цьому податки, що сплачуються багатіями, та-
кож скоротилися, знизившись із 13,4 мільярда фунтів 
до 6,5 мільярда. 

18%
стільки українців, опитаних 
Міжнародним кадровим пор-
талом HeadHunter, працюють у 
офісі майже щовихідного. Час 
від часу на роботі затримуються 
майже всі опитані порталом 
(90%).
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Якщо громадянина не 
влаштовує те, як ведеться 
досудове слідство, то він 
чи його адвокат можуть 
звернутися до слідчого 
судді та вимагати прове-
дення певних слідчих дій 

Приватні охоронні структури 
на Волині іноді протизаконно 

залучають до охоронної діяльнос-
ті громадян, які мають не зняту у 
встановленому законом порядку 
судимість. Про це повідомили у 
прес-службі прокуратури області.

Працівники прокуратури з за-
лученням правоохоронців і контр-
олюючих органів провели пере-
вірки додержання приватними 
охоронними структурами законо-
давства про охоронну діяльність. 
У ході було з’ясовано, що вони 
іноді протизаконно залучають до 
охоронної діяльності громадян, 
які мають не погашену чи не зняту 
у встановленому законом порядку 
судимість. 

На посади охоронників за тру-
довими договорами приймаються 
працівники, які не мають належної 
підготовки та відповідної кваліфі-
кації, відомості про стан здоров’я 
яких і перебування на обліку в ме-
дзакладах відсутні. Трапляються 
випадки відсутності у персоналу 

охорони під час виконання служ-
бових обов’язків знаків належнос-
ті до конкретного суб’єкта охо-
ронної діяльності та відповідних 
посвідчень працівників.

Прокуратурою області вияв-
лено непоодинокі порушення у 
роботі сектора дозвільної систе-
ми ліцензування та державного 
охоронного нагляду управління 
громадської безпеки УМВС Укра-
їни в області. Посадові особи сек-
тора не завжди здійснюють на-
лежний контроль за дотриманням 
суб’єктами господарювання вимог 
Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з надан-
ня послуг із охорони власності та 
громадян і несвоєчасно вживають 
заходи реагування на виявлені по-
рушення в діяльності ліцензіатів.

За наслідками цих перевірок 
додержання законодавства про 
охоронну діяльність органами 
прокуратури Волині було внесено 
тринадцять подань, із яких чотири 
— в УМВС України в області.

На Волині у приватних охоронних фірмах 
працюють колишні зеки 

Прокуратура вважає будівництво  
кафе біля дитячої поліклініки у Луцьку 
незаконним

Прокуратурою міста Луцька 
внесено подання міському 

голові з вимогою усунути пору-
шення закону, виявлені під час 
перевірки щодо додержання вико-
навчим комітетом Луцької міської 
ради вимог законодавства при по-
годженні розміщення тимчасових 
споруд для підприємницької ді-
яльності. 

Так, виконком Луцької місь-
кої ради 8 листопада 2012 року 
прийняв рішення дозволити 
ТзОВ «Емпіро Україна» розмісти-
ти тимчасову споруду для підпри-
ємницької діяльності на проспекті 
Волі, 3а. А саме — павільйон ди-
тячого кафе-кондитерської з май-
данчиком для розваг.

Прокуратурою встановлено, 
що це рішення є незаконним, адже 
управлінням містобудування та 
архітектури Луцької міської ради 
не надавався висновок про відпо-
відність намірів щодо місця роз-
ташування тимчасової споруди на 
території комунального закладу 
«Луцька міська дитяча полікліні-
ка» комплексній схемі розміщення 
тимчасових споруд і будівельним 

нормам. 
Окрім того, законом не до-

пускається розміщення на зе-
мельних ділянках закладів охо-
рони здоров’я функціонально не 
пов’язаних із ними будинків і спо-
руд. 

Питання про скасування неза-
конного рішення розглядатиметь-
ся на засіданні виконавчого комі-
тету Луцької міської ради. 

Про результати розгляду по-
дання та вжиті заходи з усунення 
виявлених порушень буде повідо-
млено додатково.

Неімущі будуть забезпечені 
адвокатом за рахунок держави


