
У Луцькому клінічному полого-
вому будинку відкрили сучас-

ну аптеку. До цього в медичному 
закладі функціонував лише аптеч-
ний кіоск. Натомість тепер мате-
рі мають можливість купити все 
необхідне для своїх дітей, не вихо-
дячи в місто. У добудованій на два 
поверхи аптеці, крім лікарських 
засобів, можна придбати дитячі 
харчування та косметику, еколо-
гічно чисті іграшки, предмети до-
гляду за дітьми, мінеральні води, 
соки, вироби медтехніки тощо.

«Створюємо для мам та не-
мовлят належні умови. Ідея від-
крити таку аптеку належить 
головному лікарю пологового 
будинку Михайлу Токарчуку. 
Втілити її в життя вдалося това-
риству «Волиньфарм». У закладі 
є широкий асортимент всіх необ-
хідних ліків та інших супутніх 
товарів. Ціни тут значно нижчі. 
Незабаром також для зручності 
як медичного персоналу, так і па-
цієнтів відкриють ще кафетерій», 
— розповів заступник голови 
Волинської обласної держадміні-

страції Олександр Курилюк.
«Це хороший приклад при-

ватно-державного партнерства 
на Волині. Сьогодні фармацев-
тичний ринок дуже динамічно 
розвивається. Важливо, що є 
конкуренція, яка веде завжди до 
кращої якості ліків, зниження цін 
на препарати та створення ком-
фортних умов праці», — наголо-
сив він.
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34
стільки мільйонів доларів за 
5 років заробили українські 
фахівці, зареєстровані на 
найбільшій біржі фрілансу 
elance.com. За розміром 
доходів наші спеціалісти 
опинились на 4-му місці у світі.

Найбільше бідняків живе на 
сході України
10,6 мільйона українських сімей відносять себе 
до категорії бідняків, повідомили у Держстаті. При 
цьому найбільше таких людей у східних регіонах 
країни: в Донецькій області — 1,212 млн. родин, 
Дніпропетровській — 0,873 млн. та Харківській — 
0,811 млн. Найменший показник бідності зафіксований 
у місті Севастополь — тут вважають себе за бідняків 
41000 сімей. Варто зазначити, що за серпень-вересень 
поточного року зарплати українців скоротились 
майже на 100 гривень — до 3064 грн.

71-річного лучанина переїхав 
потяг
На переїзді Луцьк — Гнідава вантажний поїзд переїхав 
71-річного жителя Луцька. Чоловік намагався перейти 
колію перед потягом, який рухався, і на звукові 
та попереджувальні сигнали не реагував. Про це 
повідомили у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС 
України на Львівській залізниці. Потерпілого каретою 
швидкої допомоги було доставлено в Луцьку міську 
лікарню з діагнозом «відкрита черепно-мозкова 
травма». Від отриманих травм потерпілий помер.

У пологовому будинку Луцька 
запрацювала двоповерхова аптека
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Платники податків спілкуватимуться з 
податковою в електронному кабінеті

Новий сервіс від податкової 
служби «Електронний кабінет 

платника податків» стане одним 
із основних інструментів надання 
безкоштовних електронних послуг 
платникам у режимі реального 
часу. Про це повідомила заступ-
ник голови ДПС у Волинській об-
ласті Інна Степанюк.

Практику надання адмінпос-
луг за допомогою Інтернету схва-
лили платники податків у багатьох 
країнах світу. Податкова служба 
України пропонує своїм клієнтам 
систему з чотирьох елементів, 
яка складатиме загальний сервіс 

«електронний кабінет платника 
податків». Завдяки цьому серві-
су платники податків зможуть 
працювати з індивідуальним по-
датковим календарем у режимі 
інформування про терміни подачі 
звітності, податкових накладних, 
сплати податків, про виявлені по-
милки з можливістю їх виправлен-
ня. Завдяки сервісу сплачувати по-
датки, збори, платежі в бюджет та 
розраховувати пеню можна буде за 
допомогою інтернет-банкінгу.

Реєстрація користувачів сер-
вісу розпочнеться з 1 грудня 2012 
року.

Лучанина 
судитимуть 
за поранення 
міліціонера

Прокуратурою міста Луцька на-
правлено до суду кримінальну 

справу щодо мешканця обласного 
центру, який скоїв хуліганство та 
чинив опір працівникам міліції під 
час затримання. Досудовим слід-
ством встановлено, що чоловік, 
перебуваючи у стані алкогольного 
сп’яніння, намагався зайти в нічний 
клуб. Однак охоронці не впустили 
агресивного відвідувача у заклад. У 
відповідь на це молодик дістав піс-
толет марки «Форт 12Р» та, приві-
вши його у бойовий стан, направив 
у бік охоронця.

«Беркутівці», які перебували по-
руч у зв’язку з несенням патрульної 
служби, повалили зловмисника на 
землю, аби забрати у нього зброю. 
Проте хуліган зумів двічі вистрілити 
та влучити в одного з міліціонерів, 
завдавши йому тілесне ушкодження 
середнього ступеню тяжкості.

Тепер міру покарання йому ви-
значить суд.

Верховна Рада у другому читанні 
прийняла законопроект про «Єди-
ний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтвер-
джують громадянство України, по-
свідчують особу чи її спеціальний 
статус» авторства регіонала Василя 
Грицака. Цей документ передбачає 
створення такого собі Головного 
реєстру, де збиратимуть ледь не 
всі біографічні дані про українців 
і на основі якого виготовлятимуть 
цілий набір документів з електро-
нними чипами. Чільне місце серед 
них займають так звані біометричні 
паспорти. Правозахисники вже 
встигли охрестити закон таким, 
що зазіхає на свободу громадян, 
священики називають нові пас-
порти тавром антихриста, а прості 
українці вкотре зітхають: держава 
знову хоче на нас заробити.

ЯКИМИ БУДУТЬ НОВІ 
ПАСПОРТИ?

Розпочнемо з початку і спро-
буємо розібратися, що ж це за база 
даних і які саме дані туди вноси-
тимуть? Отож, згідно із законо-
проектом, до цього реєстру, крім 
вашого імені, місця проживання та 
дати, вноситимуть і дані про ваших 
батьків чи усиновлювачів, відциф-
рований зразок вашого підпису та 
обличчя, а також інші біометричні 
дані, серед яких і відбитки ваших 
пальців. Кожному буде присвоєно 
унікальний номер запису в реєстрі. 
Крім цього, вам постійно потрібно 
буде дбати про оновлення інформа-
ції у реєстрі. Якщо ви змінили сімей-
ний стан, або ж місце проживання, 
доведеться про це повідомляти упо-
вноважену структуру.

Уже на основі цього реєстру нам 
збираються видавати паспорт гро-
мадянина України, паспорт для ви-
їзду за кордон, посвідчення особи 
моряка, посвідчення члена екіпажу, 
водійське посвідчення та інші до-
кументи, що посвідчують особу та її 
спеціальний статус. І усі ці докумен-
ти міститимуть безконтактний елек-
тронний носій інформації, в якому, 
власне, й міститиметься повний на-
бір даних про особу.

Так, наприклад, внутрішній пас-
порт громадянина України, в разі під-
писання законопроекту Президен-
том, видаватимуть з народження. Він 
матиме форму картки, міститиме без-

контактний електронний носій, від-
цифрований образ особи та відциф-
рований підпис. Зауважте, термін дії 
такого документа лише 10 років, по-
тім потрібно буде його поновлювати.

А от закордонний паспорт ви-
готовлятимуть у формі книжечки на 
32 сторінки. Звісно, він буде укомп-
лектований чипом та тими ж від-
цифрованими фото і підписом осо-
би. В паспорті, за старою звичкою, 
будуть вклеювати візи. Особам, які 
не досягли шістнадцятирічного віку,  
його даватимуть на чотири роки, ін-
шим — на ті ж 10 років. 

За словами автора законопро-
екту пана Грицака, нові закордонні 
паспорти, в разі підписання закону, 
почнуть видавати уже з січня 2013 
року. А чинні нині закордонні пас-
порти будуть дійсні до закінчення їх 
терміну дії.  

На одній з прес-конференцій 
Грицак також запевнив, що тим, хто 
уже має паспорт старого зразка, но-
вий внутрішній паспорт можна буде 
отримати за бажанням, або ж у тому 
випадку, якщо громадянину випо-
вниться 25, 45 років, коли за законом 
потрібно міняти фотокартку.

ПРАВОЗАХИСНИКИ І ЦЕРКВА 
— ПРОТИ!

Десяток правозахисників з різ-

них організацій вже двічі переда-
вали до Адміністрації Президента 
вимогу ветувати цей законопроект. 
Їх турбує велика кількість персо-
нальних даних, які збиратимуть для 
реєстру, зокрема, насторожує те, що 
у всіх братимуть відбитки пальців. 
Та найбільше правозахисників непо-
коїть, наскільки захищеними будуть 
дані, зібрані в одному місці. Адже ні 
для кого не секрет, що інформацій-
ними базами завжди підпільно тор-
гували на ринку «Петрівка» у Києві. 
А нещодавно усю секретну інформа-
цію про горезвісного «каравансько-
го стрільця» злила міліція. 

— У цій ситуації виникає пи-
тання: чи можна державі довіряти 
таку інформацію? Я думаю, це поки 
що неможливо, — прокоментував 
правозахисник Дмитро Гройсман. 
— Найбільш слабке місце закону в 
його ж назві: «Єдиний реєстр усіх 
документів». Це значить, що база да-
них з біографіями кожного українця 
буде в одних руках, тому підпільна 
торгівля документами може набрати 
колосальних обертів.

Волинський правознавець, го-
лова громадської організації «Фонд 
місцевого розвитку» Петро Верзун 
каже, що у нього немає побоювань 
щодо безпеки інформації. За його 
словами, створювати кілька баз да-
них в різних відомствах просто еко-

номічно невигідно, адже доведеться 
витрачати чимало бюджетних ко-
штів на заробітну плату людям, які 
їх вестимуть.

Зі свого боку, правозахисники 
розуміють, що впровадження пас-
порта з біометричними даними — 
це вимога ОБСЄ, як один з кроків на 
шляху країни до безвізового режиму 
з Євросоюзом. Але в цьому випадку 
йдеться лише про один  документ — 
паспорт для виїзду за кордон, а не 
близько 15 документів, що посвідчу-
ють особу, виготовлення яких ляже 
на плечі українців. 

Петро Верзун також погоджу-
ється з цим. Каже, що цей зако-
нопроект показує, що в Україні є 
проблема з надмірною кількістю до-
кументів. 

— Важливо уніфікувати доку-
менти, а потім було б логічно дати 
людині право за допомогою одного 
документа вчиняти усі дії, визначені 
законом, — чи це буде паспорт, чи 
водійські права, — каже він.

Протестують проти біометрич-
них паспортів і українські свя-
щеннослужителі. Так, протоієрей 
Волинської єпархії Української пра-
вославної церкви Київського Патрі-
архату Віталій Собко висловив дум-
ку волинських церковників:

— На нашу думку, на цей закон 
Президентові потрібно накласти 
вето як на такий, що порушує право 
людей на приватність. Крім того, він 
породжує сумніви щодо невтручан-
ня в їх особисте життя. Найбільше 
непокоїть те, що в законі не пропи-
сано порядок відмови громадян від 
внесення персональної інформації у 
безконтактний електронний носій. 
А це вже насилля.

Віталій Собко пригадав і слова з 
останньої книги Біблії — Одкровен-
ня святого Йоана Богослова:

«І він (антихрист, названий та-
кож звіром) зробить те, що всім, 
малим і великим, багатим і вбогим, 
вільним і рабам буде начертання на 
праву руку їх або на чоло їх, і що ні-
кому не можна буде ні купувати, ні 
продавати, крім того, хто має це на-
чертання, або ім’я звіра, або число 
імені його» (Одкр. 13:16–17)», — ци-
тує Святе Письмо Собко. 

— Тож можемо вважати, — 
продовжує протоієрей, — що  біо-
метричні паспорти — черговий 
етап на шляху справдження цих 
слів.

СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМУТЬ 
УКРАЇНЦЯМ МОДЕРНІЗОВАНІ 
ДОКУМЕНТИ

Перше виготовлення внутрішніх 
паспортів з електронними чипами 
буде безкоштовним для населення. 
Про це в коментарі «Українській 
правді» заявив автор законопроекту 
Василь Грицак. А от уже за наступні 
екземпляри потрібно буде платити 
кожні 10 років. Скільки точно буде 
коштувати внутрішній паспорт, 
поки невідомо. Грицак називав дві 
суми — 65 та 120 гривень. Тож уявіть, 
скільки грошей потягне виготовлен-
ня перших біометричних паспортів, 
які друкуватимуть коштом держави. 
Закордонні паспорти, за попере-
дніми даними, вартуватимуть 350 
гривень. І усі ці мільйони підуть до 
однієї структури. Як пише «Україн-
ська правда», в цьому контексті уже 
називали консорціум ЄДАПС, який 
наразі є єдиним в Україні підпри-
ємством, що володіє необхідними 
технологіями для виготовлення та-
ких паспортів.  Отож, депутати ді-
ють за старою звичкою, аби на новій 
реформі хтось міг добряче заробити.

Зверніть увагу й на те, що в Укра-
їні відсутня інфраструктура вико-
ристання біометричних документів 
— пристроїв для зчитування від-
повідної інформації просто немає. 
Себто біометричні документи не 
будуть ефективними, адже інформа-
цією, закладеною в чипі, не зможуть 
скористатись у жодному відомстві. 
А уявіть, скільки ще мільярдів гри-
вень знадобиться, якщо почати 
оснащувати усі державні установи, 
де потрібно пред’являти паспорт, та-
кою зчитувальною технікою! 

— Реформи ніколи не бувають від-
повідними в часі. Вони або запізнілі, 
або передчасні. Цей закон поки перед-
часний, — вважає Петро Верзун. — 
Тому що поки ми технічно не готові до 
цього. Крім того, може бути цілий ряд 
корупційних схем, пов’язаних з тим, 
де саме закупити зчитувальне облад-
нання. Відтак, варто прорахувати, чи 
економічно доцільні ці нововведення? 

В такому разі виникає питання: 
навіщо видавати паспорти, якщо 
скористатися ними сповна най-
ближчим часом не буде змоги? Мож-
ливо, аби в черговий раз витягнути 
з державної казни та кишень укра-
їнців якнайбільше грошей на збага-
чення невеликої групи осіб?

Підготувала Ольга УРИНА

Україна технічно не готова до впровадження 
біометричних паспортів

   ОГОЛОШЕННЯ

Інформаційне повідомлення ПАТ ДАК “НМАЦ” – філії “Волинський аукціонний центр” 
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні

Назва об’єкту:      
1. Нежитлове приміщення (з №38-1 по №38-3) /літер А-4/ загальною площею 35,1 кв.м
Адреса об’єкту приватизації: пр.Волі, 3, м.Луцьк
Приватизовано фізичною особою за ціною 240000,00 грн., у т.ч. ПДВ – 40000,00 грн. 
2. Частина нежитлового приміщення (№58-29, з №58-32 по №58-36) /літер А-5/ загальною 
площею 62,2 кв.м
Адреса об’єкту приватизації: вул.Львівська, 61, м.Луцьк
Приватизовано фізичною особою за ціною 202000,00 грн., у т.ч. ПДВ – 33666,67 грн. 
3. Частина нежитлового приміщення (№58-24, №58-27, №58-28) /літер А-5/ загальною площею 
45,3 кв.м
Адреса об’єкту приватизації: вул.Львівська, 61, м.Луцьк
Приватизовано фізичною особою за ціною 149000,00 грн., у т.ч. ПДВ – 24833,33 грн.


