
Біометричний паспорт, який мож-
на буде отримати з 1 січня, ко-

штуватиме близько 15 євро. Про це 
повідомив керівник прес-служби 
ДМСУ Сергій Гунько. 

«З 1 січня в кожній області бу-
дуть готові підрозділи, які розпо-
чнуть роботу, і найближчим часом 
ми суттєво розширимо їх кількість. 
Людина приходить, пише заяву, 
фотографується, прикладає пальці 
рук до сканера — і все. 20 робочих 
днів, за стандартною процедурою, 
йде на виготовлення біометричного 
паспорта. За попередньою інформа-
цією виробника, ціна буде близько 
15 євро у гривневому еквіваленті. 
Ще є прискорена процедура — за 
7 робочих днів із подвійною опла-
тою держмита», — зазначив Гунько. 

Отримання біометричного пас-
порта не є обов’язковим. Якщо гро-

мадянин не хоче його отримувати, 
він може і надалі користуватися пас-

портом старого зразка до закінчен-
ня строку його дії. 
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Відразу після свого приходу в 
обласну раду депутати зі фракції 
ВО «Свобода» чітко й однозначно 
заявили про свої принципові по-
зиції, серед яких — дотримання 
відкритості та прозорості в діяль-
ності ради й роботі депутатського 
корпусу. Це, зокрема, недопущен-
ня: «дерибану» або ж бездумного 
розпродажу майна Волинської 
громади; «кнопкодавства», коли 
один депутат, аби «проштовхнути» 
потрібне рішення, голосує за себе 
й за іншого депутата; так званих 
«пакетних голосувань», коли одна 
група депутатів домовляється з 
іншою в лобіюванні якихось своїх 
вузькогрупових інтересів. 

Одначе на останній сесії Во-
линьради, що відбулася 21 листопа-
да 2014 року, було грубо порушено 
базові принципи роботи обласної 
ради. Відбулася неприхована реві-
зія завоювань, із якими обранці во-
линської громади йшли на Майдан 
і дотримання яких були серед клю-
чових вимог Революції гідності. У 
Волинській облраді з’явились озна-
ки формування меркантильно-си-
туативного союзу між колишніми 
членами прорегіональної більшості, 
представниками племені «тушок» та 
«Батьківщини». 

Особливо яскраво це прояви-
лося під час розгляду питання про 
затвердження переліку об’єктів 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, 
які пропонується приватизувати 
у 2014–2015 роках. До списку вне-
сли чотири комерційно привабливі 
об’єкти, три з яких — в обласному 
центрі. Четвертий — це база відпо-
чинку «Тросне» на березі мальовни-
чого озера з такою ж назвою, що на 
Маневиччині. Депутат зі «Свободи» 
Микола Давидюк, який мешкає в 
цьому районі, доводив: базу не треба 
продавати, вона ще може прислужи-
тися районній громаді. І райрада, 
мовляв, готова прийняти її у свою 
комунальну власність. 

Натомість голова профільної ко-
місії Святослав Кравчук намагався 
переконати колег у протилежному. 
І, спеціально чи з власного незна-
ння, таки ввів депутатів в оману. 
Насправді таке рішення районної 
ради існує — від 10 січня 2014 року 
№ 30/3 «Про надання згоди на при-
йняття у спільну власність терито-
ріальних громад сіл і селищ Мане-
вицького району бази відпочинку 
на березі озера Тросне». І прийняте 
воно, до речі, після відповідного 
клопотання обласної ради. 

Ще три не менш комерційно 

привабливі об’єкти — це кордодром 
для випробування автомобілів із не-
житловою будівлею в місті Луцьку 
на вулиці Чорновола, 3, а також дві 
багатоповерхові будівлі в самісінь-
кому центрі Луцька — на вулиці Лесі 
Українки, 9 та вулиці Романюка, 1. 

Сконсолідована, мабуть, цією ко-
мерційною привабливістю депутат-
ська більшість навіть не пристала 
на пропозицію, щоби розглядати 
можливість продажу кожного з цих 
об’єктів окремо. Голосувати обранці 
обласної громади вирішили тільки 
«гамузом». 

Засліплених ласим шматком 

комунального майна депутатів не 
зупинило й те, що останні два при-
міщення уже впродовж багатьох 
років орендують представники міс-
цевої інтелігенції та громадськості. 
Наразі в них перебувають колекти-
ви редакцій двох друкованих періо-
дичних видань, редакційно-видав-
ничого підприємства «Надстир’я», 
обласної організації Національної 
спілки письменників України, а до-
недавна — ще й Спілки журналістів 
України. Продавати приміщення без 
їхньої на те згоди, по суті, з «живи-
ми» орендарями — це неповага до 
них і плювок в обличчя громаді. На 
цьому, зокрема, акцентував увагу 
перший заступник голови обласної 
ради свободівець Олександр Пиро-
жик. Але до його пропозиції зняти 
це питання з розгляду для узгоджен-
ня неврегульованих моментів теж не 
дослухалися. 

Після критичних виступів депу-
татів від «Свободи» питання спер-
шу не набрало необхідної кількості 
голосів. Але в подальшому на голо-
сування поставили пропозицію по-
вернутися до його розгляду знову. І з 
третьої спроби проект такого рішен-
ня таки «проштовхнули» мінімально 
необхідною кількістю голосів — 41. 
При цьому ще й застосувавши, як 
з’ясувалося, ганебне «кнопкодав-
ство». Бо «за» проголосували, зо-
крема, й картки депутатів, які були 
відсутні в сесійній залі. Один із них 
згодом заявив про це письмово, на-
писавши відповідну заяву. Та вона 
не стала достатнім аргументом для 
голови облради Валентина Вітра. Не 
виключено, що у нього є «свій» ін-

терес у проштовхуванні такого про-
екту рішення. 

Скидається на те, що депутатам, 
які голосували за це рішення, на-
чхати не лише на регламент, а й на 
букву закону. Адже ЗУ «Про поси-
лення захисту майна редакцій засо-
бів масової інформації, видавництв, 
книгарень, підприємств книгороз-
повсюдження, творчих спілок», при-
йнятий 20 травня 2010 року, заборо-
няє відчужувати приміщення, в яких 
перебувають редакції ЗМІ, друкарні, 
видавництва, книгарні, підприєм-
ства книгорозповсюдження, засно-
вниками яких є органи державної 
влади, місцевого самоврядування, 
об’єднання громадян, державні на-
уково-дослідні установи, навчальні 
заклади, трудові колективи, а також 
творчі спілки. 

Проте найбільшої шкоди таке 
рішення з ознаками корупційності 
завдало Волинській громаді, в якої 
хочуть забрати майно. Депутати 
приходять і йдуть, а майно завжди 
має служити на благо громади, а не 
бути об’єктом «дерибану». За іро-
нією долі остання сесія відбувалась 
якраз у день першої річниці початку 
Майдану. Нехтувати його вимогами 
та зраджувати ідеалам Революції 
гідності цього дня було б особли-
вим блюзнірством. Але саме так, на 
жаль, це й виглядало. Цікаво, яким 
буде продовження? Наразі Валентин 
Вітер фактично взяв на себе від-
повідальність за таке поводження 
з майном територіальної громади, 
заявивши, що підписав сумнівне рі-
шення. 

Петро ГЕРАСИМЕНКО 

Відтепер українці можуть відвідати 
засідання Верховної Ради 
Голова ВР Олександр Турчинов затвердив порядок доступу 
до відкритих засідань парламенту, повідомляє прес-служба 
Інституту медіа-права. Експерти зазначають, що відтепер будь-
яка особа зможе вільно відвідати засідання Ради, попередньо 
подавши електронну заявку й отримавши перепустку на відпо-
відний пленарний день. Згідно з рішенням Турчинова, вільний 
доступ до засідань забезпечать уже з дня відкриття першої сесії 
Верховної Ради 8-го скликання. Нагадаємо, раніше редактор 
ресурсу «Доступ до правди» подала позов до спікера з вимогою 
забезпечити доступ громадян до відкритих засідань ВР. 

Нацбанк прогнозує 
інфляцію 25%
за підсумками 2014 року 
Про це повідомила глава НБУ Валерія Гонтаре-
ва в ході 5-го Українського інвестиційного фо-
руму «Еволюція після Революції», передають 
«Українські новини». «Інфляція зараз уже 20%, 
а до кінця року буде 25%», — сказала вона. 
Одним із факторів, який до цього призводить, 
на думку глави НБУ, є скорочення експорту. 

85%
стільки скарг, які надходили на 
виборах, Центральна виборча 
комісія так і не розглянула. Про 
це повідомив керівник юридич-
ного відділу Комітету виборців 
України Святослав Пікуль. 
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«Дерибан» до річниці Майдану? 

Події

Біометричний паспорт коштуватиме близько 15 євро 

На Волині 
заробітна плата 
одна з найнижчих 
в Україні 

Волинь серед регіонів Украї-
ни за показником середньо-

місячної заробітної плати пасе 
задніх у кінці другого десятка. 
За підсумками вересня середня 
платня в області — 2818 грн, що 
становить 80% від середньої по 
Україні. Такі дані навела голова 
Волинської обласної організа-
ції профспілки працівників со-
ціальної сфери України Галини 
Микитюк. 

Велику стурбованість у 
профспілок, за її словами, ви-
кликає дискримінація у рівні 
оплати праці державних служ-
бовців та бюджетників. 

— Федерація профспілок об-
ласті спільно з обласною владою 
співпрацюють у складі обласної 
та місцевих комісій із питань по-
гашення заборгованості із заро-
бітної плати, пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат, — 
доповіла під час засідання коор-
динаційного комітету сприяння 
зайнятості Галина Пилипівна. 
— Для вдосконалення колектив-
ного договірного врегулюван-
ня та дотримання рівня оплати 
праці утворено обласну комісію, 
до складу якої ввійшли дирек-
тори управлінь і департаментів 
ОДА, голови обласних галузевих 
профоб’єднань, представники 
обласного об’єднання організа-
цій роботодавців. За цей період 
обласна комісія провела відпо-
відну роботу в більшості райо-
нів області. На жаль, профспіл-
ки змушені констатувати той 
факт, що є низка підприємств, 
які не забезпечують дотримання 
мінімальних гарантій в оплаті 
праці. Лише офіційно в області 
в серпні таких було 39, у верес-
ні — 25. У цьому списку підпри-
ємств немає жодного, в якому 
діє профспілкова організація, 
тому профспілки не можуть ви-
користати законні засоби впли-
ву на них. 

Галина Микитюк зазна-
чила, що необхідно посилити 
державний нагляд за дотриман-
ням вимог законодавства щодо 
обов’язкового укладання трудо-
вих договорів із працівниками 
та виплати належного рівня за-
робітної плати. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

У західних областях 27 листопа-
да прогнозують невелику хмарність, 
мокрий сніг із дощем. Температура 
повітря вночі -5...-3 °C, вдень -2...0 °C. 
28  листопада буде хмарно, очіку-
ється дощ із мокрим снігом. Уночі 

-4...-2 °C, денна температура -1...0 °C. 
29  листопада прогнозують мінливу 
хмарність, йтиме сніг. Температура 
вночі -6...-4 °C, вдень -3...-1 °C. 

У північних регіонах 27  лис-
топада впродовж дня буде мінлива 
хмарність, ітиме сніг. Температура 
вночі -9...-7 °C, вдень -4...-2 °C. 28 лис-
топада прогнозують хмарну погоду, 
сніжитиме. Вночі -8...-6 °C, вдень -4...-
2 °C. 29 листопада синоптики перед-
бачають похмуру погоду, падатиме 
сніг. Нічна температура -8...-6 °C, ден-
на становитиме -3...-1 °C. 

У Києві 27 листопада обіцяють 
хмарну погоду, засніжить. Нічна 
температура -8...-6 °C, денна -3...-1 °C. 
28  листопада синоптики прогно-

зують похмуру погоду, йтиме сніг. 
Уночі -7...-5 °C, вдень -2...-1 °C. 29 лис-
топада буде хмарно з проясненнями, 
місцями сніг. Температура вночі -8...-
6 °C, вдень -4...-2 °C. 

У східних регіонах 27 листопада 
очікується мінлива хмарність, ітиме 
сніг. Уночі -9... -7 °C, вдень -3...-1 °C. 
28 листопада буде хмарно, йтиме сніг. 
Нічна температура -8...-6 °C, денна 

-3... -1 °C. 29 листопада хмарно, мож-
лива завірюха. Вночі -8...-6 °C, вдень 

-3...-1 °C. 
У південних областях 27  лис-

топада передбачають мінливу хмар-
ність, мокрий сніг із дощем. Темпе-
ратура вночі становитиме -4...-2 °C, 
вдень -2...0 °C. 28  листопада буде 
хмарно з проясненнями, йтиме дощ 
із мокрим снігом. Уночі -4...-2 °C, 
вдень -1...0 °C. 29  листопада буде 
хмарно з проясненнями, йтиме сніг. 
Нічна температура -5...-3 °C, денна 

-2...-1 °C. 

 ПОГОДА

Остання сесія Волинської обласної ради засвідчила, що в декого з депутатів 
руки чешуться повернутися до схем і методів розбазарювання майна громади, 
що процвітали за режиму Януковича 

Засліплених ласим 
шматком комунального 
майна депутатів не 
зупинило й те, що останні 
два приміщення ось уже 
впродовж багатьох років 
орендують представники 
місцевої інтелігенції, 
громадськості та ЗМІ. 
Продавати приміщення 
без їхньої на те згоди, 
по суті, з «живими» 
орендарями — це 
неповага до них і плювок 
в обличчя громаді 


