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Про це під час сесії міської ради 
заявив прокурор міста Луць-

ка Сергій Данілін. Раніше особи, 
які вчинили правопорушення на 
території Луцька, утримувалися в 
кімнатах для затриманих площею 
2,5 квадратних метрів і 12,5 «ква-
дратів». Одначе ці кімнати не від-
повідають міжнародним стандар-
там. Зокрема, вони не обладнані 
санвузлами.

Як зазначає Данілін, прокура-
тура Луцька неодноразово вно-
сила документи прокурорського 
реагування з метою негайного усу-
нення цих правопорушень. Одначе 
через відсутність коштів кімнати 
не облаштували відповідно до ви-
мог міжнародного й українського 
законодавства. Отже, прокурату-
рою припинено експлуатацію цих 
кімнат.

Прокурор міста Луцька звер-
нувся до депутатів міськради та 
виконавчого комітету з прохан-
ням виділити кошти на рекон-
струкцію.

Ольга УРИНА

В активну фазу вступив туристич-
ний літній сезон, і багато громадян 
відправляються у подорожі за 
кордон. Однак, як розповів під час 
прес-конференції начальник відді-
лу прикордонного контролю штабу 
Луцького прикордонного загону 
підполковник Михайло Котов, не 
всі знають, які документи необхідні 
для таких поїздок. Особливо гостро 
стоїть питання пропуску неповно-
літніх. 

Лише протягом 2011 року в 
пунктах пропуску на ділянці відпо-
відальності Луцького прикордон-
ного загону, а це Волинська та Рів-
ненська області, не пропустили 134 
маленьких українців, з них у червні 
— 43 особи. 

Прикрий випадок стався нещо-
давно в пункті пропуску для заліз-
ничного сполучення «Удрицьк», що 
на Рівненщині. Тоді прикордонники 
змушені були не пропустити батька 
з двома дітками, які прямували по-
тягом «Львів — Санкт-Петербург». 
Як виявилось, у дітей не було про-
їзних документів — лише свідоцтва 
про народження. Батько, певно, за-
був, що поїзд прямує транзитом че-
рез Білорусь, перетинати кордон із 
якою можна лише за тієї умови, що 
дитина має проїзний документ або 
ж вписана у закордонний паспорт 
того з батьків, який її супроводжує. 
Батько довго сперечався та не хотів 
повертатися. Прикордонникам до-
велося застосувати щодо нього фі-
зичну силу та затримати потяг. Аби 
такого не траплялося, підполков-
ник Михайло Котов нагадує, що до 
Російської Федерації, відповідно до 
угоди між урядами, діти до 16 років 
можуть їхати за наявності свідоцтва 
про народження. До Білорусі також 
можна їхати за свідоцтвом, але тіль-
ки тим, хто живе у прикордонних 
районах — Ратнівському, Шацькому, 
Любешівському Волинської області 
та Дубровицькому, Зарічненському, 
Рокитнівському, Володимирецькому 
Рівненської області. Всі решта му-
сять мати проїзні документи. 

— Неповнолітні особи, які не 
досягли 16 років, — розповідає під-
полковник, — мають право на виїзд 
за межі України лише за наявності 

дійсних документів на право пере-
тину кордону та письмової нотарі-
ально засвідченої згоди батьків, уси-
новлювачів чи опікунів, якщо такі 
є. В супроводі одного з батьків — за 
наявності нотаріально засвідченої 
згоди другого з батьків або рішення 

суду про позбавлення його батьків-
ських прав, визнання безвісти від-
сутнім або недієздатним. Якщо один 
із батьків помер, повинна бути копія 
свідоцтва про смерть. Якщо дитину 
виховує мати-одиначка — відповід-
на довідка про це. 

Неповнолітні можуть перетина-
ти кордон і без проїзних докумен-
тів, якщо вони вписані у закордон-
ні паспорти батьків або законних 
представників, які прямують разом 
із ними. При цьому повинні бути 
вклеєні фотокартки дітей віком від 
п’яти років. 

За словами підполковника Ко-
това, 90% усіх випадків непропуску 
дітей пов’язані з відсутністю проїз-
ного документа чи їхніх фотокарток 
у паспортах батьків. Також часто 
завертають дітлахів, які прямують 
у Білорусь із свідоцтвом про наро-
дження, що не дає права перетину 
кордону цієї країни.

За перевезення громадян без на-
лежних документів із 6 квітня 2011 
року відповідають також і переві-
зники. За те, що водій або провідник 
перед перевезенням не перевірив 
наявність у пасажира документів, 
необхідних для прямування в певну 
державу, фірмі-перевізнику дове-
деться сплатити штраф від 8,5 тися-
чі до 17 тисяч гривень. Станом на 22 
червня на перевізників уже складено 
чотири протоколи, і в судах триває 
розгляд справ. Одначе перевізник не 
відповідає за те, що його пасажир, 
скажімо, їде з підробленими чи не-
дійсними документами. 

Людмила ШИШКО
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Події

ВДОСТАЛЬ 

Чиновники переконують воли-
нян, що цьогорічна посівна кам-

панія, яка вже добігла кінця, повніс-
тю забезпечить потребу населення і 
в овочах, і в крупах. Про це йшлося 
днями на виїзній нараді у Рокинях. 
Начальник обласного управління аг-
ропромислового розвитку Юрій Гор-
бенко наголосив, що уряд особисто 
контролює продовольчу ситуацію в 
країні, в тому числі на Волині.

— Попередній рік показав, що 
ціни на продукцію дають підстави 
для нарощення обсягів посівів і ви-
робництва всіх культур. У минулому 
році на Волині не було надвиробни-
цтва, навпаки, був дефіцит певної 
категорії продуктів. Тому не випад-
ково ми цьогоріч посіяли на п’ять 

тисяч гектарів більше ярих зерно-
вих, збільшили на три з половиною 
тисячі гектарів площі під картоплею 
й орієнтовно на 1,2 тисячі гектарів 
посадили більше овочів. 18 тисяч 
проти десяти тисяч посіяно кукуру-
дзи на зерно, попит на цю культуру 
є і залишається, що дає можливість 
бачити кінцевий результат і еконо-
міку області, — розповів Юрій Гор-
бенко.

На особливому контролі в чи-
новників вирощування картоплі. 
Йдеться про її виробництво в такій 
кількості, щоб нарешті покінчити з 
ввезенням закордонних сортів для 
продажу. 

Аби не довести українців до 
«гречкової» лихоманки, уряд збіль-

шив обсяги посівів гречки.
— На Волині гречки посіяно 3,2 

тисячі гектарів, це на тисячу гекта-
рів більше, ніж у минулому році. По-
сіви по цілій Україні, а це 300 тисяч 
гектарів, дають підстави говорити, 
що ми можемо забезпечити себе і 
гречкою, і її насінням на наступний 
рік, — каже Горбенко. — Вже прове-
дені тендери, Аграрний фонд збира-
ється закупляти зерно гречки по 6,7 
тисячі гривень за тонну. Це стартова 
ціна. Всього планується закупити 
36 тисяч тонн. Тому всі, хто займа-
ється вирощуванням гречки, може 
вже сьогодні напрацьовувати шляхи 
співпраці з Аграрним фондом. 

Крім того, з 1 липня розпочина-
ється закупівля Аграрним фондом 
мільйона тонн зернових культур: 
пшениці, ячменю та кукурудзи. 

— На рівні уряду поставлене 
питання вирощування овочів. На 
Волині більше 90% підсобних се-
лянських господарств займаються 
вирощуванням овочевих культур. 
Держава, як відомо, готова компен-
сувати будівництво овочесховищ. 
Це позитивний момент, бо таким 
чином ми можемо забезпечити себе 
овочами не лише в осінній період, а 
й у зимовий. Передбачене відшко-
дування і з обласного бюджету. 700 
тисяч виділяється на інноваційні 
проекти, тобто на відшкодування 
відсотків тим, хто будуватиме ово-
чесховища, — повідав чиновник. 

Ірина КОСТЮК

НА ДОРОГАХ 

Комітет ВР із питань законо-
давчого забезпечення право-

охоронної діяльності та Мін’юст 
погодилися з тим, що громадяни 
мають право знімати дії співробіт-

ників ДАІ на фото- і відеокамери й 
диктофони. Головний аргумент ко-
мітету ВР — чинне законодавство 
України не містить заборони щодо 
аудіо-, фото-, відеофіксації водія-
ми дій працівників ДАІ під час не-
сення ними служби чи оформлен-
ня адміністративних матеріалів. 
Зате згідно з ч.4 ст.55 Конституції 
кожен має право будь-якими не 
забороненими законом засобами 
захищати свої права та свободи 
від порушень і протиправних по-
сягань. Разом із тим, дії водія не 
повинні перешкоджати виконан-
ню працівником ДАІ своїх функці-
ональних обов’язків.

ПОБУТОВЕ НАСИЛЬСТВО 

Святкування 35-річчя дружини 
закінчилося смертю чоловіка 

У селі Замшани, що на Ратнів-
щині, з’ясування стосунків 

між чоловіком і жінкою призвело 
до смерті.

Вадим із Лесею уже шість ро-
ків проживали у громадянському 
шлюбі. Разом виховували чоти-
рьох дітей: трійко від першого 
шлюбу Лесі й одну спільну. Вадим 
періодично їздив на заробітки до 
Москви, щоб забезпечити сім’ю. 
Сусіди та родичі обмовляються, 
що в обійсті сімейства часто зби-
ралися друзі по чарці.

У той фатальний для Вадима 
день подружжя святкувало 35-річ-
чя Лесі. Спочатку разом із друзя-
ми гуляли у місцевому барі, а коли 
повернулися додому, в пари виник 
конфлікт на побутовому ґрунті. 
Під час сварки Леся вхопила ку-
хонного ножа та встромила у ліве 

передпліччя чоловіку. Коли жінка 
побачила, що Вадим стікає кров’ю, 
попросила у родичів про допо-
могу, і ті доставили потерпілого у 
лікарню.

Як повідомив заступник го-
ловного лікаря з медичної частини 
Ратнівської районної лікарні Воло-
димир Колотюк, стан пацієнта був 
оцінений як важкий через значну 
втрату крові. Врятувати чоловіка 
не вдалось.

Наразі слідчим відділом Рат-
нівського райвідділу УМВС від-
носно Лесі порушена кримінальна 
справа за ч.2 ст.121 Криміналь-
ного кодексу України (нанесення 
тяжких тілесних ушкоджень, що 
спричинили смерть). Оскільки на 
утриманні жінки четверо дітей, то 
слідством обрано для неї запобіж-
ний захід — підписку про невиїзд.

ДЛЯ ГРОМАДИ 

У селі Світязь прикордонну 
комендатуру перероблять 
у дитсадок

У прикордонників відберуть 
приміщення у Шацькому райо-

ні, щоб облаштувати там дитячий 
садочок. Це питання обговорюва-
ли на засіданні постійної комісії з 
питань духовності, релігій, освіти 
й науки, культури, засобів масової 
інформації Волинської обласної 
ради.

Депутати розглянули клопо-
тання світязької територіальної 
громади щодо приміщення для 
дошкільного закладу. Йдеться про 
сприяння в поверненні у власність 

громади приміщення колишньо-
го пришкільного інтернату, яке 
у 2003 році передали Державній 
прикордонній службі для створен-
ня в ньому прикордонної коменда-
тури «Шацьк». 

Комісія підтримала клопотан-
ня та рекомендувала голові облра-
ди Володимиру Войтовичу пору-
шити перед головою ДПС України 
Миколою Литвином питання про 
повернення приміщення грома-
ді села Світязь для реконструкції 
його під дитячий садок.

ПРОБЛЕМА 

У Луцькому міськвідділі ніде 
утримувати правопорушників 

120
стільки тисяч віз видали в першо-
му кварталі поточного року поль-
ські консульства в Україні (майже 
на 40% більше показників першо-
го кварталу минулого року). Про 
це свідчать дані Міністерства 
закордонних справ Польщі.

В’язнів Луцької тюрми щороку 
поминатимуть 23 червня
23 червня у Луцьку офіційно встановлено Днем скор-
боти за розстріляними у 1941 році в’язнями Луцької 
тюрми. Таку пропозицію під час сесії озвучив місь-
кий голова Микола Романюк. Її підтримала більшість 
депутатів Луцькради. Отже, надалі щороку цього дня в 
місті на підприємствах, установах та організаціях будуть 
вивішені приспущені державні прапори з траурни-
ми стрічками. Також буде заборонено проведення 
музично-розважальних заходів.

На Любешівщині відкрили 
новий міст через Стохід
У селі Березичі Любешівського району відкрили ново-
збудований міст через річку Стохід. Нову переправу 
силами військових зведено на місці старого аварійного 
мосту, який уже став непридатним для використан-
ня. Загальна вартість будівництва склала 350 тисяч 
гривень, із яких 99 тисяч — спонсорська допомога 
від першого заступника голови Верховної Ради Адама 
Мартинюка, який був присутній на урочистому від-
критті мосту.

... підполковник Михайло 
Котов нагадує, що до Росій-
ської Федерації, відповід-
но до угоди між урядами, 
діти до 16 років можуть 
їхати за наявності свідо-
цтва про народження. До 
Білорусі також можна їхати 
за свідоцтвом, але тільки 
тим, хто живе у прикордон-
них районах...

Водіям дозволили знімати 
дії даішників 

На Волині не буде дефіциту овочів і круп

За перетин кордону пасажирів без належних 
документів відповідатимуть перевізники 


