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Минулого тижня на Волині пред-
ставляли нового голову облдер-
жадміністрації. Як це було, бачили 
«Відомості». 

Указ Президента про призна-
чення головою Волинської ОДА 
Олександра Башкаленка багатьох в 
області застав зненацька. Адже піс-
ля того, як Борис Клімчук під тис-
ком страйкарів 24 січня написав за-
яву про відставку, він продовжував 
успішно працювати. 

Проте 5 лютого Президент під-
писав заяву Бориса Петровича і при-
значив для Волині нового керівника 
— Олександра Башкаленка, який до 
цього був першим заступником го-
лови. 

Під час його представлення 
громадському активу області були 
застосовані безпрецедентні заходи 
безпеки. Так, щоб потрапити до се-
сійної зали, журналістам довелося 
минути 5 (!) кордонів міліції. Жур-
налістське посвідчення вимагали 
буквально на кожному кроці. Дехто 
з колег так і не зміг потрапити на за-
хід. Причина — відсутність акреди-
тації. 

Пізніше Олександр Башкаленко 
пояснив, що на представлення при-
їхав в. о. віце-прем’єра Костянтин 
Грищенко, а тому було застосовано 
спеціальний протокол. Усі інші захо-
ди в облдержадміністрації відбува-
тимуться у звичайному режимі. 

Саме ж представлення відбулося 
швидко і без ексцесів. Укази Прези-
дента зачитав віце-прем’єр-міністр 
Костянтин Грищенко. Потім він по 
черзі надав слово Борису Клімчуку й 
Олександру Башкаленку. Борис Пе-
трович у своєму виступі відзначив, 
що за майже чотири роки, поки він 
керував областю, вдалося забезпе-
чити зростання середньої заробітної 
плати волинян, створити хороший 
інвестиційний клімат й умови для 
розвитку бізнесу, розпочати рефор-
ми у медичній і соціальній сферах. 

— У нас було одне дуже просте 
лаконічне завдання — поліпшити 
життя людей, крок за кроком. Не-
мічним дати захист і підтримку, лю-
дям праці — можливість достойно 
працювати і достойно заробляти, — 
наголосив екс-очільник області. Він 
подякував усім за підтримку. 

Після колишнього губернато-
ра Волині слово взяв новий голова 
ОДА Олександр Башкаленко. 

— Я добре усвідомлюю всю по-
вноту відповідальності й докладу 
максимум зусиль для того, щоб ви-
конати поставлені завдання. Го-
ловне з них, на що звернув увагу 

Президент, і ми це знаємо, забезпе-
чити мир і спокій у регіоні, — сказав 
Олександр Башкаленко. — Я впевне-
ний, що далі так і буде й усі питан-
ня, які виникатимуть між нами, ми 
вирішуватимемо тільки за столом 
переговорів. А найбільший шум, 
який буде чути на Волині, буде від 
баштових кранів і від будівельних 
майданчиків. 

Новопризначений голова ОДА 
подякував своєму попереднику «за 
хорошу управлінську школу». 

— Ми багато чого зробили для 
Волині, для волинян за ці роки під 
вашим керівництвом. І я хочу за-
певнити, що ми будемо і далі послі-
довними в усіх справах, програмах, 
проектах, рішеннях, які робили під 
вашим керівництвом, — зазначив 
Башкаленко. 

Поки у сесійній залі звучали 
промови, під стінами ОДА з сотня 
активістів свистіла на знак протесту 
проти новопризначеного голови. 

А один із активних ініціаторів 
відставки Бориса Клімчука, депутат 
обласної ради Ігор Гузь запропону-
вав обранцям громади висловити 
недовіру щойно призначеному голо-
ві облдержадміністрації Олександру 
Башкаленку. Як повідомила прес-
служба політика, відповідний про-
ект рішення він подав до секретарі-
ату Волиньради. 

Проте Олександр Башкаленко 
налаштований працювати. Як саме 
— розповів під час брифінгу. 

По-перше, він повідомив, що 
кадрових змін не планує. Всі заступ-
ники, начальники управлінь і голо-

ви райдержадміністрацій залишать-
ся на місці. По-друге, робитиме все 
можливе, щоби прийняти бюджет 
області. 

— По бюджету області ми веде-
мо переговори зі всіма керівниками 
фракцій, — зазначив голова ОДА. — 
Ми маємо сьогодні більшість і може-
мо його приймати уже сьогодні. Але 
моя позиція однозначна: я не хочу в 
такий спосіб приймати бюджет. 

Башкаленко повідомив, що за-
пропонував усім без винятку депу-
татам включитись у розподіл додат-
кових десяти мільйонів гривень. Він 
же запропонував збільшити персо-
нальний депутатський фонд кожно-
го обранця з 10 до 50 тисяч гривень. 

— За ці гроші уже можна щось 
зробити для виборців, — наголосив 
новий керівник області.

Озвучив він і свою позицію 
щодо кадрового питання в обласній 
раді. Як відомо, опозиція вимагає 
першочергово провести перевибори 
голови облради Володимира Вой-
товича та його першого заступника 
Юрія Лобача, які 24 січня написали 
відповідні заяви. 

— Не можна ставити на терези 
кадрове питання і питання життя 
людей. Ми повинні спочатку знайти 
згоду відносно того, щоб прийняти 
бюджет, а потім говорити про кадрові 
питання. Я за те, щоб усе відбувалося 
прозоро, без тиску і тільки відкритим 
голосуванням, — сказав Башкаленко. 

За прогнозами голови ОДА, бю-
джетна  сесія може відбутись уже на-
ступного тижня. 

 Наталка СЛЮСАР

Українське вугілля вдвічі дорожче, 
ніж в інших країнах 
Собівартість українського вугілля лише за січень цього року 
зросла до 1600–1700 грн за 1 т, тоді як у світі вона не переви-
щує $80/т (близько 720 грн/т). Про це заявив керівник аналі-
тичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Парафій. 
На думку експерта, зростання собівартості вугілля є штучним і 
пояснюється спробою керівників держшахт завищити витрати. 
Нагадаємо, за даними Міненерго, у січні цього року збитки від 
випуску товарної продукції державних копалень збільшилися 
на 15,5%, до 1,38 млрд грн. На покриття витрат із собівартості 
вугільної продукції з держбюджету було виділено 1,1 млрд грн. 

США підтвердили скасування 
віз українським чиновникам 
Народний депутат Геннадій Москаль подав запит 
до дипломатичного представництва США, в якому 
просив підтвердити чи спростувати скасування віз 
для деяких українських чиновників. «Посольство 
США скасувало візи для деяких громадян України, 
пов’язаних із застосуванням сили. Оскільки справи 
за законами США є конфіденційними, ми не можемо 
коментувати індивідуальні випадки», — йдеться у 
відповіді на звернення нардепа.

51,3
стільки відсотків опитаних укра-
їнців підтримують проведення 
дострокових президентських та 
парламентських (58%) виборів. 
Кардинально проти дострокових 
президентських виборів вислови-
лися 41,4% респондентів. 
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Голова Волинської ОДА Олександр БАШКАЛЕНКО: 

Ажіотажу на зброю на Волині не спостерігається 

П’ять українських міст отримає 
від Німеччини допомогу в сумі €4 млн 

«Сьогодні за підтримки уряду 
п’ять консорціумів україн-

ських міст підписали меморандум 
із Німецьким бюро міжнародного 
співробітництва (GIZ) для впрова-
дження проекту «Енергоефектив-
ність у громадах». У рамках цього 
проекту GIZ надасть українським 
містам технічну допомогу на 
суму €4 млн», — сказав в. о. віце-
прем’єра Олександр Вілкул на уро-
чистому підписанні меморандуму.

Він зазначив, що за минулий 
рік завдяки впровадженню енер-
гозберігаючих технологій спо-
живання газу на виробництво 
теплової енергії українськими під-
приємствами теплокомуненерго 
зменшено на понад 6%. У регіонах 
було реалізовано десятки проектів, 
направлених на енергозбережен-
ня. Наразі з міжнародними фі-
нансовими організаціями (МФО) 
в Україні вже реалізується чотири 
великих проекти загальною вартіс-
тю понад 3 млрд грн. 

Зокрема, торік у чотирьох 
містах України (Чернігів, Івано-
Франківськ, Миргород, Ново-
град-Волинський) було успішно 
завершено проект GIZ «Енергое-
фективність у будівлях», у рамках 
якого проведені роботи з енерге-
тичної модернізації будинків. Зо-
крема, у Чернігові завдяки онов-
ленню лише однієї старої будівлі 
колегіуму № 11 загальна економія 
електроенергії вже сягнула май-
же 42 тис. кВт на рік, або більше 
30,5 тис. грн. Також були заверше-
ні роботи з влаштування систем 
автоматичного регулювання та  
гідрохімічного очищення системи 
опалення в будівлях міської лікар-
ні № 1. 

В рамках цього проекту в Іва-

но-Франківську вже завершені 
підготовчі роботи до енергетичної 
модернізації житлового будинку 
ОСББ і підготовлено бізнес-план 
для залучення кредиту МФО (вже 
залучено 3 млн грн). У Миргороді 
та Новоград-Волинському також 
завершено підготовку житлових 
будинків до енергетичної модер-
нізації. 

Крім того, реалізується спіль-
ний із GIZ проект «Муніципаль-
ний розвиток і оновлення старої 
частини м. Львів», у рамках якого 
розроблено концепцію розвитку 
історичної частини міста, впрова-
джено програми реставрації брам, 
вікон, балконів, сходових кліток, 
оновлення внутрішніх дворів. 

Урядом ведеться робота 
щодо підготовки до реалізації ще 
п’яти спільних із МФО проек-
тів із модернізації галузі ЖКГ на 
10 млрд грн. Вони направлені на 
впровадження енергозберігаючих 
технологій, підвищення якості 
муніципальної інфраструктури в 
містах України, а саме — систем 
тепло- та водопостачання, водо-
відведення, енергоефективності 
житлових будинків. 

Події

Нещодавно у ЗМІ з’явилася ін-
формація, що в Україні зростає 

попит на зброю. Зокрема, це відбу-
лося у двадцятих числах січня, коли 
загострилося протистояння між 
мітингувальниками та силовиками 
у Києві. Було повідомлення й про 
те, що МВС тимчасово заборонило 
продавцям реалізовувати зброю. Чи 
можна її сьогодні купити і чи є ажі-
отаж навколо цього товару, дізнава-
лися «Відомості». 

У магазині «Мисливець», що у 
Луцьку, старший продавець Інна 
Возлюк підтвердила, що й справді 
було багато звернень у кінці лис-
топада — на початку грудня. Люди 
хотіли придбати дозволені законом 
засоби самозахисту: газові балон-
чики, пневматичні пістолети. Од-
нак пані Інна зауважує, що магазин 
не має у своєму арсеналі великого 
вибору цих засобів, оскільки спеці-
алізуються лишень на товарах для 
мисливства, мовляв, у них вони най-
дешевші порівняно з іншими. Тому, 

каже, зазвичай покупців більшає, 
коли розпочинається мисливський 
сезон. А ще продавець додала, що 
сьогодні взагалі заборонено прода-
вати зброю. 

В луцькій крамниці «Ангар» 
уточнили, що зброю не заборонили, 
а рекомендували не продавати. 

— Ви у нас не питайте, ми тут ні 
до чого, — каже торговець (чомусь 
прізвище назвати не захотів). — 
Якщо людина приходить із дозволом 
або з посвідченням, то ми продаємо, 
а дозволів зараз не видають. То всі 
запитання — до нашої дозвільної 
системи УМВС. А у нас, як бачите, 
ажіотажу нема, покупців мало, був 
наплив, коли відкривався мислив-
ський сезон. 

Директор магазину «Зброярня» 
Володимир Лопошук запевнив, що 
суттєво нічого не помінялося, про-
дажі йдуть так, як і раніше. 

— Правда, люди запитували, чи 
є у нас каски, бронежилети, але та-
ким ми не торгуємо, — розповів пан 

Володимир. — І якщо раніше у нас 
придбавали пневматичну зброю або 
револьвер під патрон Флобера про-
сто для розваги, то зараз кажуть: 
«Про всяк випадок, нехай буде, бо 
час нині неспокійний». 

Начальник дозвільної системи 
УМВС України у Волинській облас-
ті Володимир Войстрик підтвердив, 
що з початку цього року в зв’язку з 
подіями в країні було прийнято рі-
шення про обмеження видачі дозво-
лів на зброю.

— Тобто дозволи видаються, 
проте в обмеженій кількості. Пере-
дусім тим, хто бере участь в охороні 
громадського порядку, членам гро-
мадських формувань, — пояснює 
Володимир Олександрович. 

— А яких категорій громадян це 
обмеження не стосується? — уточ-
нюємо. 

— Працівників правоохоронних 
органів, суду, журналістів. Але ми до 
кожного окремого випадку підхо-
димо індивідуально. От, наприклад, 

людина збирається за кордон на по-
лювання, має офіційне запрошення, 
їй потрібен дозвіл на гладкостволь-
ну зброю. Звичайно, ми відмовити 
не можемо. 

Загалом дозвіл органів внутріш-
ніх справ потрібен на зберігання та 
носіння мисливської вогнепальної 

нарізної, гладкоствольної зброї, 
пневматичної (якщо швидкість кулі 
перевищує 100 м/с і калібр більший 
за 4,5 мм, її використовують у спор-
ті), холодної та охолощеної, травма-
тичної. Такі засоби захисту, як газові 
балончики, продаються всім грома-
дянам України, які досягли 18 років. 
За словами Володимира Войстрика, 
їх різновидів є багато. 

— Але є визначена категорія 
суто для працівників правоохорон-
них органів, наприклад, «Терен-4М» 
і «Кобра», які реалізують тільки за 
посвідченнями, — продовжує Воло-
димир Войстрик. 

За його словами, найбільше 
звернень громадян надходить щодо 
видачі дозволів на зберігання та но-
сіння гладкоствольної мисливської 
зброї. Загалом із початку року вже 
було видано 66 дозволів. Минулого 
року за аналогічний період їх видали 
78, а позаминулого — 88. 

Людмила ШИШКО

Олександра Башкаленка приїхав представляти Костянтин Грищенко

 ПОГОДА

У західних областях 13 лю-
того похмуро, дощитиме. Тем-
пература вночі -1...-2°C, вдень 
+1...+2°C. 14 лютого змінна хмар-
ність, очікуються опади. Темпе-
ратура повітря вночі +2...+2°C, 
вдень +3…+6°C. 15 лютого хмар-
но з проясненнями, сухо. Вночі 
+1...+2°C, вдень +4...+5°C.

У північних регіонах 13 лю-
того передбачається хмарність, 
йтиме дощ. Вночі +2...+3°C, 
вдень +3...+5°C. 14 лютого по-
хмуро, прогнозують опади. Вночі 
+2...+4°C, вдень +4...+5°C. 15 лю-
того хмарна погода, очікується 
сніг із дощем. Температура пові-
тря вночі 0...+1°C, вдень +1...+3°C.

У Києві 13 лютого хмарно, 
дощитиме. Вночі +2…+3°C, вдень 
+3...+5°C. 14 лютого похмуро, 
очікуються опади. Температура 
повітря вночі +5...+6°C, вдень 

+3...+4°C. 15 лютого змінна хмар-
ність, передбачається дощ. Вночі 
+1…+2°C, вдень +1...+4°C.

У східних регіонах 13 люто-
го змінна хмарність, без опадів. 
Уночі +1...+3°C, вдень +3...+10°C. 
14 лютого переважно сонячно, 
опади не прогнозують. Уночі 0... 
+1°C, вдень +3...+10°C. 15 лютого 
хмарно з проясненнями, дощ не 
очікується. Температура повітря 
вночі 0...+1°C, вдень +3...+8°C. 

У південних областях 13 лю-
того змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
становитиме +7...+9°C, вдень 
+9...+14°C. 14 лютого хмарно з 
проясненнями, передбачаються 
опади. Температура повітря вночі 
+5...+7°C, вдень +8...+12°C. 15 лю-
того похмуро, дощитиме. Ніч-
на температура +5...+6°C, денна 
+6...+4°C. 

Конфліктні питання вирішуватимемо 
за столом переговорів 


