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Події

Уряд пообіцяв дешеві кредити
на українські автомобілі

З 1 травня алкоголь і сигарети
знову подорожчають

Кабінет Міністрів у 2013-2014 роках скерує два мільярди гривень на створення державної системи стимулювання придбання споживачами транспортних
засобів вітчизняного виробництва. Про це йдеться
в Програмі активізації розвитку економіки України
на 2013-2014 роки. «Створення державної системи
стимулів, зокрема, шляхом здешевлення споживчих
кредитів», — ідеться в програмі.

Уряд вирішив із 1 травня цього року ввести акцизні марки на алкоголь і тютюнові вироби нового зразка, одночасно збільшивши їх вартість у 2,6 разу. Про це йдеться
в постанові Кабміну від 13 березня. Згідно з нею, плата
за акцизну марку на алкоголь складе 0,27 гривні за
штуку замість нинішніх 0,103 гривні, на тютюнові вироби — 0,142 гривні за штуку замість 0,055. Раніше глава
Міндоходів запропонував увести акцизні марки нового
зразка з трирівневим захистом від підробки та підвищити вартість чинних.

Екс-посадовця Волинської ОДА визнали
винним у злочині, але не покарали

К

олишнього начальника Головного управління праці,
соціальних питань та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
ВОДА Володимира Кеца визнано
винним у службовому підробленні. Таким є вирок Луцького міськрайонного суду, повідомляє ZIK.
Кеца, який нині працює заступником начальника регіонального відділення Фонду держмайна
в області, звинувачували у тендерних оборудках. Мовляв, у жовтні,
керуючи соцуправлінням ОДА,
він підписав звіт про результати
здійснення процедур відкритих
торгів зі зменшенням ціни щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг за

державні кошти, хоча тендер насправді не відбувся. На підставі
цього документа через завищення
ціни закупівлі було зайво витрачено майже 95 тисяч гривень.
Володимир Кец своєї вини не
визнав. Він заявив, що не мав підстав не довіряти своїм підлеглим
і рішенням тендерного комітету.
Мовляв, у 2007 році управління
соцзахисту організовувало більше десятка напрямів проведення
торгів. А процедура проведення
тендерів була надзвичайно складною, оскільки, щоб їх провести,
потрібна згода Центру тендерних
процедур.
Щоправда, суддя Андрій Сівчук таки визнав Кеца винним у
службовому підробленні — частина 1 статті 366 Кримінального
кодексу України. Він призначив
покарання у вигляді штрафу в 700
гривень і заборони впродовж року
обіймати «хлібні» посади. Однак,
оскільки сплинув термін давності,
Кеца звільнили як від відбування
покарання (основного та додаткового), так і від кримінальної відповідальності.
У прокуратурі вирішили цей
вирок у апеляційному порядку не
оскаржувати.

Прикордонний пункт «Висоцьк»
відремонтують за 6,8 мільйона гривень

А

дміністрація Державної прикордонної служби України за
результатами тендера уклала угоду
з ТОВ «БК «Євробуд» на реконструкцію пункту «Висоцьк» ВПС
«Ягодин» Луцького прикордонного загону вартістю 6,8 мільйона
гривень. Роботи потрібно виконати до березня 2014 року. Про
це повідомляє «Вісник державних
закупівель».
У тендері брали участь вісім
компаній, п’ять із них пропонували виконати роботи дешевше на
0,1-1,6 мільйона гривень. Однак
усі дешевші заявки були відхилені
через суттєві претензії до запропонованих кошторисів. Наприклад,
один із учасників не врахував роботи з будівництва вольєра для
службових собак із кормокухнею
та відстійника з масловловлювачем. Претензії були й до інших
учасників.
Реконструкція прикордонного
пункту передбачена у рамках проекту «Розвиток сучасної інфра-

структури відділів прикордонної
служби» Програми транскордонного співробітництва «Польща
— Білорусь — Україна 2007-2013»,
що фінансується Європейським
інститутом сусідства та партнерства.
З грудня 2012 року прикордонна служба замовила реконструкцію восьми пунктів на загальну
суму 53,88 мільйона гривень. Усі
ці пункти розміщені у Львівській і
Волинській областях.
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стільки квартир на тисячу осіб
населення будували в Україні
за підсумками 2012 року. Про
це повідомили у Держстаті. Введення в експлуатацію загальної
площі житла склало минулого
року 327 кв. м на 1000 осіб.

«Генерала волинського лісу» Богдана
Колісника спроваджують на пенсію

19 березня близько сотні волинян і представників опозиційних
політичних сил вийшли під стіни
обласного управління лісового та
мисливського господарства з вимогою припинити свавілля у лісах
і нищення волинської флори та
фауни. Мітингувальники висловили
своє невдоволення тим, що на Волині винищують популяцію зубрів,
лосів, вирубують цінні дуби, бездумно роздають мисливські угіддя.
І робиться все це, на їхню думку,
з відома «генерала волинського
лісу», незмінного протягом останніх
десяти років очільника лісового
управління Богдана Колісника. На
мітингу побували і «Відомості».
Вступне слово взяв організатор
мітингу депутат Луцької міськради
Сергій Григоренко.
— Громада стурбована тим,
що нині діється в лісах Волині. На
останній сесії обласної ради відбулася масова роздача мисливських угідь
області. Тільки вдумайтеся: за одну
сесію майже 80 тисяч гектарів лісу
передали в приватні руки, при тому
деякі фірми, яким надали угіддя,
були створені за місяць-півтора до
засідання. Ніхто не знає, чи можуть
і чи вміють вони вести мисливське
господарство. 80 тисяч гектарів —
це територія приблизно одного району області, який «кнопкодави» в

облраді віддали в приватні руки, —
наголосив Григоренко.
Згадали протестувальники і те,
що 22 лютого 2010 року тодішній
президент Віктор Ющенко підписав
указ про створення Ківерцівського
національного парку, який мав би
охороняти перлину Волині — Цуманську пущу. Проте минуло вже
більше трьох років, а указ президента досі не виконали.
Депутат обласної ради Ігор Гузь
назвав ситуацію у волинському лісовому господарстві «бєспрєдєлом», а
Богдану Коліснику порадив піти на
пенсію.
— Причин для цього є кілька.
По-перше, було знищене комунальне підприємство «Волиньоблагроліс», яке давало волинянам робочі
місця й ефективно використовувало
наші ліси. Незважаючи на протести,
багатьох депутатів облради переламали через коліно та знищили цю
структуру, — наголосив Гузь.
Акцентували мітингувальники
і на різкому скороченні поголів’я
зубрів і лосів у волинських лісах.
Нагадаємо, що, згідно з останнім
підрахунком екологів, у Звірівському господарстві залишилося всього
12 зубрів, тоді як ще минулого року
лісники звітували про 27 особин.
Така ж ситуація склалась і з лосями. За словами мітингувальників, у
Старовижівському районі офіцій-

но кажуть, що їх є більше ста, а насправді лишилось усього двадцятьтридцять.
Почути відповіді на поставлені запитання учасникам мітингу
не вдалося. Богдан Колісник проігнорував зібрання, відправивши
замість себе свого заступника Сергія Шеремету. Той повідомив, що
керівник якраз у цей час проводить
нараду.
Виступ Сергія Шеремети супроводжувався вигуками з натовпу
«Банду геть!» і «Ні — дерибану лісів!».
Пан Шеремета, уникаючи прямих відповідей, лишень назвав мітинг «емоціями» та запросив кількох активістів озвучити свої вимоги
напряму Богдану Коліснику в його
кабінеті.
Богдан Іванович зустрів мітингувальників спокійно:
— Кажуть, що ліс темний для
темних людей, але насправді він
прозорий. Я готовий до співпраці.
Ми пропрацюємо ваші пропозиції,
— сказав головний лісник області,
обіцяючи запросити громадських
активістів для конкретної розмови у
спокійнішій обстановці.
Ірина КОСТЮК

Майнові права дітей в Україні захищені достатньо
До редакції надходять листи з проханням надати роз’яснення щодо
вимог до укладення правочинів,
які підлягають нотаріальному посвідченню та стосуються майнових
прав дітей. Консультацію з цих питань погодилася надати приватний
нотаріус Луцького міського нотаріального округу Ірина Онищук.
Необхідно відзначити, що майнові права дитини у нашій державі
законодавчо захищені достатньо.
Зокрема, Цивільний кодекс України встановлює, що фізична особа,
яка не досягла чотирнадцяти років
(малолітня особа), може самостійно
вчиняти дрібні побутові правочини.
Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її
фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета,
який має невисоку вартість.
Фізична особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, крім
зазначених вище правочинів, має
право самостійно розпоряджатися
своїм заробітком, стипендією або
іншими доходами, здійснювати права на результати інтелектуальної,

творчої діяльності, що охороняються законом, бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це
не заборонено законом або установчими документами юридичної особи, укладати договір банківського
вкладу (рахунку) та розпоряджатися
вкладом, внесеним на своє ім’я. Інші
правочини неповнолітня особа вчиняє за згодою батьків (усиновлюва-

чів) або піклувальників.
Цивільний кодекс України також
встановив, що опікун не має права
без дозволу органу опіки та піклування відмовитися від майнових
прав підопічного, видавати письмові
зобов’язання від імені підопічного,
укладати договори, які підлягають
нотаріальному посвідченню та/або
державній реєстрації, зокрема до-

говори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири та щодо
іншого цінного майна. Піклувальник
має право дати згоду на вчинення зазначених правочинів лише з дозволу
органу опіки та піклування.
Закон України «Про охорону дитинства» встановлює, що батьки або
особи, які їх замінюють, не мають
права без дозволу органів опіки та
піклування, наданого відповідно до
закону, укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню
та/або державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін,
відчуження житла, зобов’язуватися
від імені дитини порукою, видавати
письмові зобов’язання. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних
дітей» визначає, що для вчинення
будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на
яке або право користування яким
мають діти, необхідний попередній
дозвіл органів опіки та піклування.
Чинний Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
вимагає від нотаріуса у разі укладання правочинів, які підлягають

нотаріальному посвідченню та/або
державній реєстрації, зокрема договорів щодо поділу, обміну житлового будинку, квартири, з участю
малолітніх осіб, а також осіб, над
якими встановлено опіку або піклування, перевіряти наявність дозволу
органу опіки та піклування на укладення таких правочинів. Правочини
за малолітніх, а також від імені осіб,
визнаних у судовому порядку недієздатними, вчиняють батьки (усиновлювачі) або опікуни. На вчинення одним із батьків правочинів щодо
транспортних засобів і нерухомого
майна малолітньої дитини повинна
бути згода другого з батьків, справжність підпису на якій засвідчується
нотаріально.
Нотаріус не приймає для посвідчення правочин, що укладається від
імені малолітньої дитини представником батьків (усиновлювачів) або
одного з них. Правочини від імені
неповнолітніх, а також від імені осіб,
цивільна дієздатність яких обмежена, можуть бути посвідчені лише за
умови, якщо вони вчинені за згодою
батьків (усиновителів) або піклувальника та з дозволу органу опіки
та піклування.

