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майже стільки мільйонів гривень 
становить розмір збитків, запо-
діяних корупційними діяннями 
державних підприємств, що 
перебувають у підпорядкуванні 
Міністерства регіонального роз-
витку.

Голова Волинської ОДА Володи-
мир Гунчик обурився через те, 

що бійця АТО висадили з рейсо-
вого автобуса. Він довідався, що 
водій автобуса «Луцьк – Червоно-
град» мав конфлікт з бійцем АТО. 
У результаті сварки демобілізова-
ного бійця висадили з транспор-
ту. Володимир Гунчик зазначив, 
що його обурює таке ставлення у 

Волинській області до воїнів АТО. 
Тому він доручив начальнику 
управління інфраструктури Івану 
Мирці перевірити перевізника, в 
автобусі якого стався інцидент.

Голова Волинської ОДА та-
кож наголосив, що коли подібні 
випадки траплятимуться й нада-
лі — перевізника просто позбав-
лять ліцензії.

Роз’яснює приватний нотаріус 
Ірина Онищук 

— Питання спадкування та по-
ділу спадкового майна між спад-
коємцями є актуальними і вод-
ночас непростими. Тож відзначу, 
що Цивільний кодекс України на-
дає спадкоємцям, які приймають 
спадщину, досить широкий спектр 
можливостей самостійно врегу-
льовувати свої відносини щодо 
спадкового майна. Вони мають 
право укласти договір про поділ 
спадщини, договір про зміну чер-
говості спадкування, договір про 
зміну часток у спадщині, а також 
здійснити тлумачення заповіту.

При укладенні договору поділу 
спадкового майна слід враховува-
ти, що Цивільний кодекс України 
передбачає, що такий поділ здій-
снюється відповідно до часток 
спадкоємців у спадковій масі, що 
належить їм, та права кожного 
спадкоємця на виділення його 
частки в натурі, яка має бути рів-
ною його спадковій частці за вар-
тістю. Для прикладу скажемо, що 
одному спадкоємцеві переходить 
квартира, другому — житловий 
будинок, третьому — земельна ді-
лянка і т. д. При цьому часто ви-
являється, що отримане майно не 
є рівноцінним вартості спадкової 
частки того чи іншого спадкоєм-
ця. У такому випадку спадкоємці 
мають у зазначеному договорі ви-
значити відповідну грошову ком-
пенсацію тому з них, чия частка 
зменшена. При цьому є застере-
ження — заміна усієї спадкової 
частки грошовою компенсацією 
не допускається, бо це вже був би 
прихований договір відчуження 
майна. Варто відзначити, що пред-
метом поділу може бути як все 

спадкове майно, заявлене спадко-
ємцями, так і його частина. І ще 
одне з цього приводу — договір 
поділу спадкового майна підлягає 
нотаріальному посвідченню, якщо 
його предметом є нерухомість або 
транспортний засіб.

Відповідно до вимог Цивіль-
ного кодексу України, спадкоємці 
чи частина з них після відкриття 
спадщини можуть укласти договір 
про зміну черговості у спадкуван-
ні. Його предметом є закликання 
до спадкування спадкоємців на-
ступних черг, які за загальним 
правом черговості не мають права 
на спадкування. Однак при цьому 
не допускається порушення прав 
спадкоємців, які не беруть участі в 
цьому договорі, а також спадкоєм-
ців, які мають право на обов’язкову 
частку в спадщині (малолітніх, не-
повнолітніх, непрацездатних). 

Спадкоємці мають право 
укласти договір про зміну розміру 
часток у спадщині.  Його суттю є 
домовленість спадкоємців, щоб їм 
припадала інша частка, ніж вста-
новлена законом. У випадку, якщо  
це буде стосуватися нерухомого 
майна та транспортних засобів, 
такий договір підлягає нотаріаль-
ному посвідченню.

Ще однією можливістю са-
мостійно врегулювати спадкові 
відносини є реалізація права на 
тлумачення заповіту. Наприклад, 
спадкодавець заповів усе майно 
двом спадкоємцям, але не вказав 
у яких частинах. У такому випад-
ку спадкоємці можуть самостійно 
розтлумачити, у яких частках запо-
відач бажав залишити їм спадщину.

Зазначені вище договори мають 
одну спільну властивість — вони 
укладаються до моменту видачі сві-
доцтва про право на спадщину. 

Служба безпеки України спіль-
но з органами міліції припи-

нила злочинну діяльність меш-
канця Львівської області, який 
налагодив незаконний обіг вогне-
пальної зброї та боєприпасів на те-
риторії Сокальського району. Про 
це повідомляє прес-центр СБУ.

Чоловіка впіймали «на гаря-
чому», під час збуту зброї. У зло-
вмисника під час обшуку знайшли  
пістолет «Макарова», револьвер 
«Наган», саморобний пістолет ка-

лібру 9 мм, набої до них та «заробі-
ток» за щойно реалізовану зброю 
– 1300 доларів США.

 За цим фактом міліцією роз-
почато кримінальне провадження 
за ч.1 ст.263 (незаконне поводжен-
ня зі зброєю, бойовими припаса-
ми або вибуховими речовинами) 
Кримінального кодексу України.

За вчинення таких злочинів 
передбачено покарання у вигляді 
позбавлення волі до 7 років. На Рівненщині тридцять мешканців сусідніх сіл зійшлися у двобої 

На Волині внаслідок ДТП 
загорівся автомобіль
Автопригода трапилася в Ківерцівському районі в 
селі Кадище 13-го вересня о 00.10. Невідомий, ке-
руючи автомобілем «Опель Вектра», виїхав на за-
лізничну колію за межами залізничного переїзду. 
Після зіткнення водій автомобіля залишив місце 
автопригоди. Внаслідок ДТП у автомобілі виникла 
пожежа. В автівці знаходилися троє пасажирок. 
Усі госпіталізовані в Цуманську районну лікарню.
Пожежу автомобіля ліквідовано. Перериву руху 
транспорту не було.

У перевізника, який висадив бійця АТО з 
автобуса, можуть відібрати ліцензію

Як самостійно врегулювати спадкоємцям 
відносини щодо поділу спадкового майна

На Львівщині затримали торгівця зброєю 

На Волині розпочали підготовку 
снігоприбиральної техніки до 
зимового періоду
Директор департаменту інфраструктури та туризму Волин-
ської облдержадміністрації Іван Мирка констатував, що в 
рамках підготовки області до осінньо-зимового періоду 
тривають роботи з відновлення техніки, а також вжива-
ються заходи щодо забезпечення паливом, укладаються 
договори з відповідними підприємствами щодо очищення 
снігу. Вже 105 одиниць техніки підготовлено до зими, а 
також 27 тис. тонн суміші заготовлено для посипання доріг.

Міжусобні війни час від часу ви-
никають між мешканцями сіл 

Дроздинь і Березове. Хто, чим і кому 
не вгодив, з’ясувати складно, але не-
приязні стосунки збереглися. Вос-
таннє «зустріч» між ними сталася 
півроку тому та закінчилася відкри-
тими кримінальними проваджен-
нями, які згодом будуть направлені 
на розгляд суду. А 13 вересня трьох 
осіб із численними травмами, у тому 
числі неповнолітнього, доставили 
до медзакладів. 

Бійка між майже тридцятьма 
мешканцями обох населених пунк-
тів зав’язалася на автодорозі між 
селами Березове та Глинне побли-
зу урочища «Юзефін». Про те, що 
сталася сутичка, міліцію повідомив 
анонім. Зі струсом головного моз-
ку, раною брови та забоєм спини в 

лікарню села Березове після обіду 
звернулися 45-річний, а із відкритим 
переломом лівого передпліччя — 
21-річний місцеві мешканці. А вже 
ввечері в реанімаційне відділення 
Рокитнівської центральної районної 
лікарні з відкритою черепно-мозко-
вою травмою госпіталізували непо-
внолітнього жителя села Дроздинь, 
учня місцевої школи.

Слідчо-оперативна група, яка 
виїхала на місце події, з’ясувала, що 
конфлікт між жителями села Дроз-
динь та Березове виник ще вранці 
в смт Рокитне в піцерії, де ті відпо-
чивали. З’ясувати стосунки вони 
вирішили в обумовленому місці. 
Мешканці села Березове поїхали до-
дому, зібрали 15 осіб та чекали на 
дорозі між селами своїх опонентів, 
які незабаром прибули майже в та-

кій же кількості. Тож по обіді жителі 
обох сіл зійшлися у двобої, який для 
трьох його учасників закінчився в 
лікарні. Крім того, учасники бійки 
пошкодили автомобіль «Форд Тран-
зит», що був залишений неподалік 
епіцентру події.

За фактами нанесення середніх 
і тяжких тілесних ушкоджень від-
криті кримінальні провадження за 
частиною 1 статей 121, 122 Кримі-
нального кодексу України, а за фак-
том умисного пошкодження чужого 
майна — за частиною 1 статті 194 
Кримінального кодексу України. На-
разі правоохоронці з’ясовують усі 
обставини події та встановлюють 
осіб, причетних до інциденту, пові-
домляє прес-служба УМВС України 
в Рівненській області.

Як повідомляє Волинське обласне 
бюро судово-медичної експерти-
зи, лише за 1 півріччя 2015 року 
на Волині сталося 71 повішення, 
4 самогубства з використанням 
вогнепальної зброї та 3 здійснені 
гострими предметами. Поодинокі 
випадки суїцидів вчинено шля-
хом вживання смертельної дози 
медикаментів або отрутохімікатів. 
Були одиничні випадки утоплень та 
стрибків з висоти.

Експерти не називають точних 
цифр у зв’язку з тим, що не завжди 
можна встановити, чи смерть була 
вчинена цілеспрямовано, чи це був 
нещасний випадок. Так, серед усіх 
падінь з висоти частина стається 
через необережність. Серед отруєнь 
отрутохімікатами можливою при-
чиною є порушення правил роботи 
з небезпечними речовинами, а уто-
плення ймовірне через необереж-
ність на воді. Тому важко сказати, 
яка частка серед усіх таких смертей 
припадає на суїциди.

Як пояснює заступник голови 
Волинського обласного бюро судо-
во-медичної експертизи Андрій Сав-
ченко, до повішення вдаються най-
частіше, тому що це найкоротший 
шлях до смерті. Втрата свідомості 
відбувається протягом першої хви-
лини, а отже, самогубець практично 
не має шансу врятуватися, тоді як 
після вживання ліків чи, приміром, 
утоплення при втручанні медиків 
ще є імовірність зберегти життя.

Спостерігається тенденція: ві-
шаються переважно чоловіки, вжи-
вають медичні препарати жінки.  
Загалом до самогубств частіше вда-
ються чоловіки. Між віком само-
губців і кількістю суїцидів жодної 
залежності не спостерігається, окрім 
однієї, — підлітки позбавляють себе 
життя значно рідше, ніж люди се-
реднього віку чи пенсіонери.

Разом з цим Андрій Миколайо-

вич зазначає, що в 2015 році зросла 
кількість смертей від вогнепальних 
поранень. Однак, за його словами, 
використана зброя не є привезеною 
із зони АТО, переважно це мислив-
ські рушниці.

Також у тілах, доставлених на 
експертизу (це стосується не лише 
самогубців, а загалом усіх помер-
лих), усе частіше виявляють вміст 
алкоголю вище 1 проміле. Так, якщо 
минулого року цей показник стано-
вив близько 30%, то в 2015 він сяг-
нув 42%.

«Збільшуючи акциз на продаж 
алкогольних напоїв та підвищуючи 
ціну, держава призводить до того, 
що люди починають вживати суро-
гати алкоголю, саморобний алко-
голь, який не є якісним,  — ствер-
джує пан Андрій, — той, хто пив 
самогон по 20 гривень за літр, буде 
пити і буде вмирати».

Зв’язок між вживанням ал-
коголю та вчиненням самогубств 
підтверджують і психологи та пси-
хіатри, адже саме алкогольне та 
наркотичне сп’яніння перебуває на 
другому місці серед причин суїциду.

Частіше люди вкорочують собі 
віку через психічні розлади (відчай, 
депресія, тривожність, шизофренія, 
маніакально-депресивний психоз, 
посттравматичний стрес тощо). На 
третій позиції перебувають безро-
біття, бідність, бездомність, утиски 
суспільства щодо моральних, ре-
лігійних, сексуальних, політичних 
поглядів, а також невиліковні хво-
роби (СНІД, рак). Серед підлітків 
основною причиною самогубства є 
нерозділене кохання та несприйнят-
тя в колективі. Пенсіонери позбав-
ляють себе життя через хвороби чи 
небажання бути тягарем для своїх 
дітей. Часто причин для передчасно-
го відходу з життя є одразу декілька. 
Наприклад, зловживання алкоголем 
та наркотиками призводить до по-
рушень психіки, і згодом людина 

вчиняє суїцид.
Також із початком проведення 

АТО на Сході країни почастішали 
повідомлення про самогубства се-
ред військових. Явище не можна 
вважати масовим, так само, як немає 
підтверджень, що абсолютно всі ви-
падки пов’язані з військовою служ-
бою. Проте, за словами психологів, 
усі бійці повертаються з психічними 
травмами, і схильність до суїциду в 
усіх збільшується.

«Хлопці, приїхавши додому, зі-
ставляють реалії там і тут, — гово-
рить психолог Луцького гарнізон-
ного військового госпіталю Олена 
Маркевич, — хтось не бачить змін, 
хтось розчаровується, хтось під 
впливом пережитого починає вжи-
вати алкоголь. Самим їм дуже тяжко 
справитися». 

Також додає, що при виявлен-
ні намірів покінчити з життям, для 
лікування військових залучають 
психіатрів та використовують ме-
дикаментозну терапію. Як правило, 
до медиків звертаються ті, хто пере-
буває в критичному стані і вже не в 
змозі подолати стрес самостійно.

Проблема психічної реабіліта-
ції вояків повинна вирішуватися на 
державному рівні. В усіх розвинених 
країнах світу жоден військовий не 
повертається додому, не пройшов-
ши курсу психічної підтримки ліка-
рів. Коли таке буде в Україні і чи буде 
— невідомо.

Так само на державному рівні 
варто затвердити ряд заходів щодо 
профілактики суїцидів загалом, щоб 
Всесвітній день запобігання само-
губствам не був лише датою в кален-
дарі. У багатьох країнах світу діють 
філії Міжнародної асоціації по запо-
біганню самогубствам, в Україні всі 
спроби приєднатись до цього руху 
обмежуються локальними заходами: 
тренінгами, уроками психологічної 
стійкості, круглими столами тощо. І 
це лише в найбільших містах. Коли 
людина приходить до лікарів за до-
помогою (а українці, як відомо, не 
схильні звертатись до психологів за 
порадами), проблема набирає сер-
йозного масштабу і допомогти їй 
стає значно важче.

За світовою статистикою, при-
близно у 80% випадків завершених 
самогубств люди відвідували лікаря 
протягом року до своєї смерті, вклю-
чаючи 45% протягом попереднього 
місяця. Близько 25–40% з людей, що 
вчинили самогубство, контактували 
з психіатричними службами протя-
гом попереднього року. Це свідчить 
про те, що профілактику слід розпо-
чинати раніше, ніж людина прийде у 
медзаклад за допомогою.

Наталя ХВЕСИК

Найчастіше люди вкорочують 
собі віку через відчай, депресію
До Всесвітнього дня запобігання самогубствам, який відзначався 10 
вересня, «Відомості» з’ясували причини та частотність суїцидів у 
Волинській області.


