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Нещодавно Верховна Рада, про що 
«Відомості» вже повідомляли, ухва-
лила в цілому Закон України «Про 
документи, що посвідчують особу 
та підтверджують громадянство 
України». Згідно з законом, із почат-
ку наступного року замість звичних 
паспортів громадянина України та 
свідоцтв про народження запро-
ваджуються так звані паспортні 
картки — пластикові документи, в 
яких усі традиційні паспортні дані 
(дата, місце народження, коли і 
ким виданий документ, сімейний 
стан, діти тощо) доповнені чипом із 
принаймні двома біометричними 
показниками: відбитками пальців 
і сканованою райдужною оболон-
кою ока. Інші біометричні характе-
ристики, потрібні для ідентифікації 
особи, нардепи залишили на роз-
суд уряду. 

Біометричними стануть і всі інші 
документи, що посвідчують особу та 
її статус: закордонні, дипломатичні 
й службові паспорти, посвідчення 
водія, пенсійні чи інші соціальні 
посвідчення, картка моряка тощо. 
Всього близько 30 найменувань. У 
чому небезпека такого нововведен-
ня для громадян, з’ясовували «Відо-
мості».

Нагадаємо, проект закону зазнав 
нищівної критики з боку Головного 
науково-експертного управління. 
Зокрема, спеціалісти цього відом-
ства не вбачають раціональності у 
запровадженні видачі документів, 
які підтверджують спеціальний ста-
тус особи (наприклад, соціальне та 
пенсійне посвідчення) та її спеціаль-
ні права (наприклад, посвідчення 
водія), у пропонованій біометричній 
формі. Оскільки їхня собівартість 
буде досить високою, а отже, непо-
сильною для громадян. Їхня мож-
ливість користуватися правами на 
пенсійне забезпечення, отримання 
певних соціальних пільг тощо буде 
поставлена у пряму залежність від 
попередньої оплати виготовлення 
одного або декількох високовартіс-
них машинозчитуваних документів. 

Також сумнівним є розміщення 

«відцифрованого образу особи» в 
паспортних картках дітей принай-
мні до шести років. 

Головне науково-експертне 
управління також не вважає виправ-
даною ідею щодо заміни паспорта 
громадянина України на паспортну 
картку (ч.1 ст.12). Крім додаткових 
фінансових витрат із державного 
бюджету та кишені кожного гро-
мадянина, прийняття цієї норми не 
матиме жодних наслідків. До того 
ж, окрім паспортної картки, зако-
нопроектом передбачається оформ-
лення ще одного «внутрішнього» 
документа, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України 
на території країни, — посвідчення 
громадянина України (ч.2 ст.13).

«Необхідно також зазначити, що 
запровадження паспортної картки 
та її заміна через кожні десять ро-
ків, а також виготовлення інших 
документів, у які будуть імпланто-
вані безконтактні електронні носії 
інформації, призведуть до значного 
посилення навантаження на відпо-
відні державні органи та потягнуть 
за собою додаткові фінансові витра-
ти з держбюджету». 

Погодьтеся, що всі зауваження 
є слушними і суттєвими, однак 257 
народних депутатів їх проігнорува-
ли, проголосувавши за цей законо-
проект. 

Головне юридичне управління 
розкритикувало проект закону. За 
їхньою інформацією, його мета — 
створення умов для запровадження 
безвізового режиму короткостро-
кових поїздок українців до держав-
членів Європейського Союзу, однією 
з яких і є впровадження документів 
для виїзду за кордон із електронним 
носієм біометричної інформації, від-
повідно до стандартів Міжнародної 
організації цивільної авіації (ІCАО). 
Як бачимо, мета ніби й благородна. 
Та для чого тоді змінювати видачу, 
наприклад, соціального посвідчен-
ня, посвідчень водія, пенсіонера, 
особи з інвалідністю? Складається 
враження, що хтось пролобіював 
власні інтереси, і тепер той хтось ма-
тиме велику вигоду. 

Як підрахували журналісти ТСН, 
вартість мінімального комплекту но-
вих документів для кожного жителя 
України становитиме близько 1600 
гривень. Таким чином, на купівлю 
нових документів повнолітні укра-
їнці найближчим часом витратять 
більше 60 мільярдів гривень.

За оцінками фахівців Кабінету 
Міністрів, загальні витрати на виго-
товлення нових документів у 2012-
2014 роках становитимуть більше 24 
мільярдів гривень. Як стало відомо, 
Кабмін уже виділив МВС 60 міль-
йонів гривень на придбання облад-
нання для реалізації першого етапу 
впровадження закордонних паспор-
тів із біометричними даними. 

«А більшу частину коштів на ре-
алізацію такої популярної в суспіль-
стві реформи освоїть одна комерцій-
на структура — консорціум ЄДАПС», 
— пише «Дзеркало тижня». Видання 
зазначає, що власником ЄДАПСу та 
зацікавленою у заміні документів осо-
бою є Юрій Сидоренко — скандаль-
но відомий бізнесмен, який утік із 
України в 1993 році після серії гучних 
кримінальних скандалів, пов’язаних 
із банкрутством «Діамант-Банку». 
Відтоді Сидоренко 18 років живе в 
еміграції та ретельно засекречує своє 
місцеперебування. Також із цим кон-
церном пов’язують депутата від Пар-

тії регіонів Василя Грицака, проте він 
такий стосунок заперечує, хоча охоче 
коментує це рішення. 

Але збільшення витрат із держ-
бюджету та гаманця кожного гро-
мадянина зокрема — не всі нега-
тивні наслідки майбутнього закону. 
Експерти кажуть, що надійних баз 
даних немає, тож зняті для нових 
біометричних паспортів відбитки 
пальців та інші біометричні пара-
метри можуть потрапити не в ті 
руки. У матеріалі «Дзеркала тижня», 
зокрема, йдеться, що в разі «підпи-
сання Президентом законопроекту 
бізнесмени з ЄДАПСу отримають 
повний доступ до всіх особистих 
даних кожного жителя України. У 
тому числі — повну базу даних по 
всіх державних службовцях».

А кандидат юридичних наук, 
правозахисник В’ячеслав Яковенко 
впевнений, що відбитки пальців ха-
кери зможуть використати і під час 
кримінальних діянь, тож у результа-
ті страждатимуть ні в чому не винні 
громадяни. 

Виконавчий директор Асоціації 
прав захисту молоді Волині Петро 
Верзун із цього приводу має дещо 
іншу думку. 

— Я не вважаю, що введення біо-
метричних паспортів порушує кон-
ституційні права громадян, — каже 

Петро Юрійович. — Це не ті дані, які 
можна використати зі шкодою для 
людей. Ми живемо в час росту те-
роризму, організованої злочинності, 
тому збір і систематизація таких да-
них дозволять запобігти тому чи ін-
шому злочину, працювати правоохо-
ронним органам стане легше. Якщо 
так думати, то виходить, що будь-які 
дані можуть використати шахраї, 
скажімо, вкрасти гроші з кредитної 
картки. Та ймовірність того, що у вас 
украдуть кошти з картки, на поря-
док менша, ніж шанси, що ви загу-
бите готівку. Людство кілька кроків 
щодо впровадження біометричних 
даних пройшло, і в принципі в дея-
ких країнах це вважається позити-
вом. То чому українці повинні шу-
кати якийсь інший шлях? Якщо не 
запровадити біометричних даних, 
можна залишитися десь на задвірках 
світу, і нас просто не впускатимуть 
у низку цивілізованих країн. А теза, 
що будуть зловживання, — справед-
лива. На жаль, державний механізм 
у нас недосконалий, корумпований, 
тому потрібно більше громадського 
контролю. Справедливою є й дум-
ка, що це буде комусь вигідно. Адже 
замовлення на випуск таких доку-
ментів буде суттєво дорожчим, аніж 
якби його виконували у Європі. 

Петро Верзун упевнений, що 
введення біометричних паспортів 
треба розбити на етапи:

— В першу чергу їх потребують 
люди, які виїжджають за кордон. По-
тім, напевно, ті, хто вперше отримує 
паспорт, а потім — решта категорій 
осіб. Такі документи, як пенсійні по-
свідчення, повинні змінюватися в 
останню чергу. Враховуючи те, що 
нас є майже п’ятдесят мільйонів, то-
тальна видача оновлених докумен-
тів у вітчизняних реаліях призведе 
до зловживань. Будь-яка реформа 
буває передчасною або запізнілою, 
ми вводимо біометричні паспорти 
запізно. Але якщо це робити за один 
раз, як передбачається, то в часи кри-
зи та зубожіння населення це тільки 
посилить соціальну напругу. 

Людмила ШИШКО

Мін’юст підготував, а Кабмін 
схвалив новий вид конфіс-

кації майна та грошей у громадян, 
притягнутих до суду, — «спеці-
альну конфіскацію». Про це пише 
журнал «Weekly.ua».

Якщо Рада проголосує, а 
Президент підпише зміни до 
Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів, то судові 
достатньо буде прийняти рішення 
про спеціальну конфіскацію, аби 
підсудний і його родичі втратили 
все, нажите непосильною працею, 
ще до виголошення вироку обви-
нуваченому.

Зараз у Кримінальному кодек-
сі України конфіскація — це вид 
покарання, так само, як, скажімо, 
позбавлення волі. А застосовуєть-
ся вона тільки за тими статтями, в 
яких прописана.

Мін’юст же пропонує дозво-
лити конфіскацію майна, грошей 
і цінностей у підсудного за будь-
якою статтею, якщо суд вирішить, 
що вони нажиті злочинним шля-
хом.

— Суддя спеціальним рішен-
ням накладе арешт на майно під-

судного, і якщо того визнають 
винним, його майно конфіскують 
на користь держави, — пояснює 
адвокат Клим Братковський.

Якщо нині можна конфіскува-
ти тільки те, що належить безпо-
середньо підсудному, то під «спе-
ціальну компенсацію» потрапить 
«усе майно, яке використовувало-
ся для скоєння злочину або було 
придбане за рахунок злочину».

За бажанням суд зможе кон-
фіскувати переписану на ім’я тещі 
квартиру або подаровані дружині 
діаманти.
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Події

НАШІ ГРОШІ  

Українці платять 
за різні дозволи та 
довідки 20 млрд.

Україна в п’ятірці найбільш 
питущих держав світу
Тверезо роззирнутися довкола сімом мільйонам 
наших громадян — не до снаги. Така кількість алко-
голіків забезпечила Україні місце в п’ятірці найбільш 
питущих держав світу, повідомляє ТСН. Токсикологи 
кажуть, що ця цифра лише зростатиме. Лави пияків 
поповнюють підлітки та «білі комірці», які «підсіда-
ють» на пиво. Оковита щороку відправляє на той 
світ одинадцять тисяч українців. 

Аграрії прийшли під Кабмін із 
вилами та косами
4 жовтня близько півтори тисячі аграріїв пікетували 
Кабмін. Учасники акції тримали плакати з написами: 
«Ні — знищенню села!», «Буде село — буде Украї-
на!», «Бюджет — селянам, а не олігархам!», а також 
величезні вила й косу. За їх словами, саме такими зна-
ряддями їм тепер доводиться користуватися через 
недофінансування сільського господарства. Протес-
тувальники, зокрема, виступають проти скасування 
мита на експорт зернових культур і вимагають «закін-
чити експерименти над сільським господарством».
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ДОМОВЛЕНОСТІ 

стільки мільйонів доларів інвестицій 
виділять Сполучені Штати Україні на 
ліквідацію високозбагаченого урану 
й будівництво дослідницької ядерної 
установки. 

Європейський банк дасть гроші на 
реконструкцію «Луцьктепла»

Депутати придумали, як витрусити гроші з українців

ЗМІНИ  

Майно конфіскуватимуть 
по-новому 

Луцький міський голова Ми-
кола Романюк зустрівся з екс-

пертами Європейського банку 
реконструкції та розвитку. ЄБРР 
в основному спеціалізується на 
підтримці теплозабезпечення, пи-
таннях водовідведення та водо-
очищення, транспорту, а також 
будівництва доріг. Про це повідо-
мили у відділі інформаційної ро-
боти міської ради.

Микола Романюк поінформу-
вав про те, що у місті розпочалася 
модернізація у сфері теплопос-
тачання, реалізовується проект 
«Реформа міського теплозабезпе-
чення», який передбачає постій-
ний енергоаудит. «Задля цього за-
куплено лічильники на тепло для 
кожної котельні, до кінця жовтня 
їх буде встановлено», — зазначив 
міський голова.

Представники ЄБРР розпові-
ли, що перед тим, як виділити 10 
мільйонів євро на підтримку роз-
витку ДКП «Луцьктепло», слід ви-
вчити проект із технічного погля-
ду, адже всі проекти мусять мати 
довгостроковий характер, а при їх 
розробці слід враховувати вплив 
на довкілля та людський фактор. 
Також зауважили, що в Україні 
гостро стоїть проблема зниження 
споживання газу, тож обов’язково 
необхідно забезпечити індиві-
дуальне регулювання теплоспо-
живання у будинках і його облік. 
Тарифи на тепло повинні містити 

змінну та постійну частини: змін-
на базуватиметься на кількості ви-
користаного ресурсу, а не на ква-
дратних метрах квартирної площі; 
постійна має покривати втрати 
підприємця. Адже ціль інвесторів 
— створити конкурентоспромож-
не підприємство, яке могло б само-
стійно виплачувати кредит, який 
дається під гарантію міста.

Наступним кроком стане під-
готовка документації, розробка 
безпосередньо інвестиційної про-
грами, вивчення сильних і слабких 
сторін Луцька. Насамкінець буде 
здійснено інвестиційну оцінку міс-
та, яка суттєво вплине на проект і 
на можливість отримання грандів, 
про що також ішлося на зустрічі. 
Адже банк має змогу допомогти 
безповоротною фінансовою допо-
могою на дослідження компанії та 
можливостей проекту, підготовку 
документації, моніторинг проекту, 
модернізацію центральних тепло-
вих пунктів і закупівлю індивіду-
альних лічильників для житлових 
будинків. Ця сума може скласти 
п’ять мільйонів євро.

Міський голова Микола Ро-
манюк зауважив, що Луцьк дуже 
зацікавлений у реалізації цього 
проекту. Політика міської ради 
спрямована на модернізацію сис-
тем тепло- та водопостачання. Мер 
запевнив, що всі фінансові гарантії 
будуть забезпечені.

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

Антимонопольний комітет підра-
хував кількість і вартість плат-

них послуг, які надаються в країні, 
для отримання всіляких дозволів, 
ліцензій, довідок і погоджень.

Тільки в центральних органах 
влади українцям пропонують майже 
800 видів послуг, пише «Дело». Ще 
2760 послуг громадяни отримують 
на місцевому рівні. Сюди входять 
адміністративні послуги, платні 
послуги, пов’язані з адміністратив-
ними, господарські й інші. Серед 
усього цього розмаїття — послуги 
БТІ, платні медпослуги, дозволи на 
підприємницьку діяльність, ветери-
нарні послуги, послуги у сфері будів-
ництва, ритуальні послуги, платні 
послуги МВС. У 2010 році за надан-
ня всього цього масиву послуг укра-
їнці віддали приблизно 20 мільярдів 
гривень.

Документи з біометричними даними влетять громадянам у копійку


