
Головною подією в Україні минуло-
го тижня стало ухвалення Верхо-
вною Радою у другому читанні, хоч 
по суті цього читання не було, зако-
нопроекту депутатів Колесніченка 
й Ківалова «Про основи державної 
мовної політики». За цей законо-
проект на вечірньому засіданні 3 
липня проголосувало 248 карток 
народних депутатів. 

ВОЛИНСЬКІ ВІДГОЛОСКИ 
МОВНОГО ЗАКОНУ

На Волині в центрі уваги опи-
нився народний депутат України 
Ігор Палиця, котрий іще перед ухва-
ленням законопроекту в першому 
читанні виступив у пресі й заявив, 
що за мовний законопроект Ко-
лесніченка-Ківалова голосувати не 
буде. А тут сенсація — картка Па-
лиці у так званому другому читанні 
проголосувала «за». Для багатьох 
земляків це було несподіванкою. Що 
ж насправді сталося?

Виявилося, що Ігор Палиця в той 
момент, коли законопроект хитро і 
підступно виставили на голосуван-
ня, перебував за кордоном. І те, що 
його карткою, як і карткою віце-спі-
кера Миколи Томенка, хтось скорис-
тався і проголосував «за», для нього 
стало прикрим сюрпризом. Відразу 
того ж дня Ігор Палиця подав у апа-
рат Верховної Ради заяву про те, що 
він не брав участь у голосуванні й 
обурений, що його карткою скорис-
талися без його відома. Народний 
депутат також звернувся до Генпро-
курора та міністра внутрішніх справ 
за фактами фальсифікації процеду-
ри голосування та порушення його 
прав, підкресливши, що всі, хто 
сфальсифікував результати голосу-
вання, повинні постати перед судом. 

Уже ввечері Ігор Петрович зате-
лефонував у телекомпанію «Аверс» і 
дав із цього приводу коментар, який 
помістили в новинах. Він сказав: «Я 
написав офіційну заяву на відпустку 
і перебуваю за кордоном. І процеду-
ра, яка навіть сьогодні на ранок не 
передбачала включення цього пи-
тання в порядок денний, була при-
йнята. Проголосувала моя картка, 
яка в принципі не могла голосувати 
й знаходиться у секретаріаті фракції 
«Наша Україна». Це для мене велика 
новина. Я був здивований, як мо-
жуть бути такі фальсифікації у та-
ких важливих питаннях. Я попросив 
свого помічника, щоб він звернувся 
до Голови Верховної Ради Володи-
мира Литвина, який у той момент не 

був у залі, а був у Президента, щоб 
він відреагував відповідним чином і 
вплинув на своїх підлеглих, аби ро-
зібратися, яким чином голосують 
картки депутатів, котрі офіційно пе-
ребувають за кордоном. Якщо таким 
чином приймають важливі законо-
проекти, як далі ми маємо розвива-
тися? 

Хочу ще раз звернутися до всіх. 
Ми не маємо права приймати такі 
законопроекти. І повинні зверну-
тися до Президента не підписувати 
такі закони. Тому що Україна пови-
нна мати єдину державну українську 
мову. Таке моє особисте ставлення 
до цього законопроекту. А те, що 
відбулося... Я вважаю, що повинні 
постати перед судом ті, хто це зро-
бив».

Є НАГОДА ПОПЛЕСКАТИ 
ЯЗИКАМИ

Для декого з наших ультрапатрі-
отів факт незаконного використан-
ня депутатської картки Ігоря Палиці 
для голосування відразу ж став при-
водом для втіхи та злорадства.

Вмить ожили всілякі вискочки. 
Мовляв, ось воно як: говорить одне, 
а робить інше. З’явилися публікації 
в інтернет-виданнях, деяких газетах. 
Прискіпливі молоді писаки стали 
аналізувати, як це так Ігор Палиця 
встиг швидко зреагувати. Він за кор-

доном перебуває, а трохи більше як 
за годину вже доставив заяву в се-
кретаріат Верховної Ради. На чому ж 
він так швидко доїхав до парламен-
ту? Де такий транспорт швидкісний 
узяв? Чи може найшвидша поштова 
або кур’єрська служба за одну го-
дину доставити документ до Києва 
з-за кордону? Дивина та й годі! Ніби 
ми живемо у ХІХ, а не в ХХІ століт-
ті. Ніби в нас і досі немає Інтернету, 
факсів. Але для таких писак головне 
вставити свої заяложені «п’ять копі-
йок», а там — хоч і трава не рости. 
Як буде, так і буде.

Ну, молодим політикам-почат-
ківцям треба трохи попіаритися. 
Може, їхнє прізвище помітять, а 
може, хтось клюне на їхні інсинуації 
та підтасовки, чи то пак, вибачайте, 
«аналітичні роздуми». 

Враз прокинулися від сплячки 
чи домашнього застою деякі місце-
ві партійні діячі й вищого пошибу, 
тобто обласного масштабу. Для них 
з’явився момент продемонструвати 
свою «відданість» народу. Сиділи, 
вичікували, як воша в кожусі, а те-
пер можна і куснути. Мерщій по-
злізали зі своїх патріотичних печей, 
команду дали, щоб помічники ста-
тейки їм нашкрябали. Такий-сякий, 
мовляв, Палиця, а я хороший, хоч 
нічого не роблю, дрімаю, вичікую, 
але правильний патріот. А от інші, 
хоч приносять велику користь для 
країни і свого краю, для людей, але 
вони неправильні патріоти, бо не зі 
мною. Зрозуміло, що менше робиш, 
то менше помиляєшся. Не будемо 
називати імена місцевих «славних 
діячів», волиняни їх і так добре зна-
ють. 

Тут народний депутат України 
Ігор Палиця ніби все передбачив. 

Ось його слова: «Ви знаєте, розпо-
всюджуються інсинуації, що «туш-
ка», «перейшов у регіони». Хочу ска-
зати всім: я ніколи не переходив ні 
в які регіони, не підписував ніяких 
коаліцій із регіонами. Ніколи не ба-
чив себе в регіонах. Те, що хтось роз-
повсюджує такі чутки, мабуть, йому 
цікаво це робити».

І справді, нічого не вдієш із по-
літиками, які хочуть заробляти собі 
дивіденди на критиці інших. Вони 
вправно плещуть язиками, а ліну-
ються пальцем чи хоч однією звиви-
ною мозку поворухнути, щоб зроби-
ти якусь корисну справу для людей і 
заслужити їхнє довір’я. 

ЗНАТИ І КОРИСТУВАТИСЯ 
ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Та ще однією несподіванкою для 
всіх стало повідомлення, що нардеп 
Ігор Палиця в порядку законодавчої 
ініціативи вніс на розгляд парла-
менту свій проект закону під про-
мовистою назвою «Про обов’язкове 
володіння і використання державної 
мови». У пояснювальній записці до 
цього проекту, зокрема, зазначено: 
«Незважаючи на положення Кон-
ституції України, чинних законів 
України та офіційного тлумачен-
ня Конституційного Суду України 
(справа про застосування мови), 
є нагальна необхідність запрова-
дження контролю за володінням і 
використанням державної мови в 
державному і публічному секторах, 
адже обов’язкове володіння та ви-
користання державної мови особа-
ми під час використання службових 
обов’язків є поширеною практикою 
в усіх країнах».

На жаль, в Україні ще не у всіх 

державних структурах, органах са-
моврядування громадяни можуть 
отримати інформаційну послугу, 
поспілкуватися з чиновниками дер-
жавною мовою. Ця проблема існує 
не лише в нас, а й в багатьох інших 
пострадянських країнах. 

Основна мета законопроекту 
Ігоря Палиці — зробити так, щоб 
кожна службова особа органів дер-
жавної влади, місцевого самовряду-
вання, певні службові особи держав-
них чи комунальних підприємств, 
установ, організацій, які отримують 
заробітну плату з Державного бю-
джету України та з місцевих бюдже-
тів, обов’язково володіли держав-
ною мовою та використовували її 
під час виконання своїх службових 
обов’язків.

Законопроект був уже готовий, 
щоб його внести до Верховної Ради 
ще до розгляду в другому читан-
ні проекту Колесніченка-Ківалова, 
який мали розглядати пізніше. Але, 
як бачимо, другого читання не було. 
І те, що сталося у вівторок 3 липня, 
хоч як прикро, але факт. 

Уже наступного дня у середу 
вранці Ігор Палиця зареєстрував 
у Верховній Раді законопроект під 
№10700 «Про обов’язкове володін-
ня і використання державної мови». 
Цей проект закону пройшов попе-
редню апробацію та загалом схва-
лений Інститутом держави і права 
імені В. М. Корецького НАН Укра-
їни та Інститутом мовознавства 
імені О. О. Потебні НАН України. 
Відомий український дипломат, ко-
лишній міністр закордонних справ 
України Володимир Огризко, як по-
відомляють інтернет-сайти, також 
позитивно відгукнувся про законо-
проект нашого земляка. «Автору ве-
лика подяка від усіх тих, для кого Ві-
тчизною є саме Україна, а не сусідня 
держава. Переконаний, що це лише 
перший крок. До цього в основному 
складали концепції, а тепер, наре-
шті, настав час конкретних законів. 
Сподіваюсь, їх буде декілька, у тому 
числі й про мовні права національ-
них меншостей», — заявив він.

Розуміємо, що законопроект 
Ігоря Палиці не буде прийнятий 
парламентом нинішнього скликан-
ня замість того, який не погодився 
підписати спікер Верховної Ради 
Володимир Литвин. Але будемо 
оптимістами. Є велика надія, що 
законопроект народного депутата 
Палиці розгляне і прийме Верховна 
Рада України уже наступного скли-
кання. 

Олег ЧОРНОВУС

Передбачено збільшення штра-
фів для водіїв за в’їзд на заліз-

ничний переїзд у випадках, коли 
рух через переїзд заборонено, з 
20-25 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян (340-425 гри-
вень) до 50-70 (850-1190 гривень) 
із оплатним вилученням тран-
спортного засобу в його власника 
чи без такого. 

Крім того, за це ж правопору-
шення водій може бути позбавле-
ний права керування транспорт-
ним засобом на термін від шести 
місяців до одного року, також до 
нього може бути застосований 
адміністративний арешт на строк 
від семи до 10 діб. Ці види адміні-
стративних санкцій також можуть 
бути застосовані з оплатним ви-
лученням транспортного засобу в 
його власника чи без такого. 

Якщо це порушення скоєне во-
дієм, який здійснює послуги з пе-
ревезення людей або небезпечних 
вантажів, його можуть позбавити 
права керування транспортом на 
термін від одного до трьох років. 

Також щодо нього можуть засто-
сувати адміністративний арешт на 
строк від 10 до 15 діб із оплатним 
вилученням транспортного засо-
бу.

Перевезення пасажирів авто-
бусами в нічний час, за винятком 
тих, які здійснюються на марш-
рутах загального користування 
в режимі регулярних перевезень, 
підлягає адміністративній відпо-
відальності у вигляді штрафу від 
50 до 80 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян (850-1 360 
гривень).

Також, відповідно до закону, 
до перевезень пасажирів авто-
бусами в нічний час (із 22-ї до 6-ї 
години), крім тих, які використо-
вуються на маршрутах загального 
користування в режимі регуляр-
них пасажирських перевезень, до-
пускаються автобуси, обладнані 
контрольними приладами (тахо-
графами) реєстрації режимів пра-
ці та відпочинку водіїв.

УДАІ УМВС України 
у Волинській області
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Події

У Лукові 
відремонтували 
дитячий садочок

Збільшено штрафи за порушення правил 
руху через залізничні переїзди та 
перевезення пасажирів

У селищі Луків Турійського райо-
ну завершилися роботи з рекон-

струкції двох груп дитячого садочка, 
розрахованого на 170 місць. 

Завідувачка дошкільного на-
вчального закладу Олена Коваль 
розповіла, що садочку цьогоріч ви-
повнюється 40 років. Одначе педа-
гогічний колектив сумнівався, чи 
відбудеться свято, адже приміщен-
ня перебувало у занедбаному стані. 
«Голова райдержадміністрації Олек-
сандр Дишлюк запевнив нас, що від-
будеться реконструкція, оскільки 
держава виділила кошти», — каже 
керівник садочка. 

Вже сьогодні до дитячого на-
вчального закладу проклали асфаль-
тну дорогу, а в самому приміщенні 
замінили усі вікна на металопласти-
кові. Згідно з планами другої черги 
реконструкції, у садочку замінять 
дах і відремонтують фасад будівлі.

Голова ОДА Борис Клімчук за-
значив, що у Лукові зникла черга на 
влаштування дітей, адже відрестав-
роване приміщення дає змогу додат-
ково виховувати тут півсотні малят. 

На ремонті відділення Пенсійного фонду 
«відмили» 70 тисяч гривень

Мовні баталії місцевого і всеукраїнського значення

Побудувати будинок стало 
значно дорожче
За перше півріччя 2012 року ціни на будівельно-мон-
тажні роботи в Україні виросли на 16,1% в порівнянні з 
аналогічним періодом 2011 р., повідомили у Держком-
статі України. Ціни на роботи при зведенні житлових 
об’єктів виросли на 16,8%, на нежитлові — на 16,2%. 
Побудова інженерних споруд подорожчала на 15,5%. 
Індекс цін на будівельно-монтажні роботи в сільському 
господарстві, полюванні, лісовому господарстві склав 
113,4%.

На Волині подешевшали 
продукти
У червні в порівнянні з травнем цього року ціни на 
сільгосппродукцію на ринках знизились у цілому 
на 6,5%. У зв’язку з сезонністю упали ціни на огірки, 
картоплю, кріп, петрушку, салат, кабачки, помідори 
(55,4-25,6%), солодкий перець, часник, редиску, зеле-
ну цибулю (15,8-5,2%). Молокопродукти подешевша-
ли на 4,7%, зокрема, молоко — на 8,4%, сир домашній 
— на 7,3%, сметана — на 3,9%. Ціни на тваринницьку 
продукцію майже не змінилися.

6%
стільки українців готові при-
йняти подарунок від кандидата 
в депутати і проголосувати 
за нього на виборах. Про це 
свідчать результати соціологіч-
ного дослідження, проведеного 
компанією GfK Ukraine.

Основна мета законо-
проекту Ігоря Палиці — 
зробити так, щоб кожна 
службова особа органів 
державної влади, місцево-
го самоврядування, певні 
службові особи державних 
чи комунальних підпри-
ємств, установ, організацій 
обов’язково володіли 
державною мовою та ви-
користовували її під час 
виконання своїх службо-
вих обов’язків

Народний депутат від фракції НУ-НС Ігор Палиця в середу, 4 липня, вніс до Верховної Ради 
законопроект №10700 «Про обов’язкове володіння та використання державної мови»
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На ремонті приміщення дер-
жустанови 70 тисяч бю-

джетних гривень «підзаробили» 
колишній чільник Володимир-Во-
линського управління Пенсійного 
фонду України, генеральний ди-
ректор і майстер місцевого ТзОВ. 
Про це повідомили у прес-службі 
прокуратури області.

Ці особи допустили розтра-
ту бюджетних коштів, виділених 
Головним управлінням Пенсійно-
го фонду у Волинській області на 
проведення робіт із підсилення 

несучих конструкцій, реконструк-
ції та ремонту будівлі. Усього було 
виділено чверть мільйона гривень. 
Розпорядником коштів був на-
чальник управління ПФ у Воло-
димирі-Волинському. Він і уклав 
договір підряду з місцевим ТзОВ. 
«Подальші події відбувалися за 
попередньою змовою фігурантів 
кримінальної справи», — ствер-
джують у прокуратурі.

Майстер ТзОВ організував 
проведення робіт із явними відхи-
леннями від вимог проектно-ко-
шторисної документації. Заступ-
ник гендиректора ТзОВ у акти 
приймання виконаних підрядних 
робіт і довідки про вартість цих 
робіт вніс неправдиві дані, значно 
завищивши їх об’єми та вартість. 
Начальник управління Пенсійного 
фонду підписав ці офіційні доку-
менти, на підставі яких на рахун-
ки ТзОВ надійшло майже 70 тисяч 
гривень. 

Під час досудового слідства 
колишній начальник Володимир-
Волинського управління ПФ від-
шкодував усі розтрачені бюджетні 
кошти. 


