
Президент Білорусі Олек-
сандр Лукашенко в ході 

зустрічі з губернатором Санкт-
Петербурга Георгієм Полтавчен-
ком украй різко відреагував на 
обмеження поставок білорусь-
кого продовольства з боку Росії. 
Про це пише «Прайм». 

«Поведінка російських влас-
тей не просто дивує, а пригнічує. 
Якщо не буде нормалізована 
торгівля між двома країнами в 
порушення Митних домовле-
ностей, ми змушені будемо реа-
гувати», — сказав він. 

За його словами, «сьогод-
ні створюється враження, що 
на прикладі Білорусі вкотре, то 
взявшись за газову, то за нафто-
ву трубу, а зараз і за продовольче 
питання, хочуть показати ко-
мусь чи всьому світу, провчити 
когось». 

Нагадаємо, що Россільгосп-
нагляд прийняв  рішення про 
введення з 26 листопада тимча-
сових обмежень на постачання 
до Росії продукції восьми біло-
руських підприємств. 

Як відомо, 24 листопада РФ 
посилила умови транзиту рос-
линної продукції з Білорусі че-
рез підозри в контрабанді із «за-
боронених» європейських країн.  

Лукашенко дав 
Путіну кілька днів 
для скасування 
«санкцій» 
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Вибори до органів місцевого само-
врядування, що мають відбутися 
наступного року, заставляють 
нинішніх обранців від громади, 
окремих чиновників, які випад-
ково, але надовго загубились у 
коридорах влади і які точно знають, 
що майбутня люстрація, яка крокує 
країною, викине їх на вулицю, на-
останок прокрутити кілька фінансо-
во-господарських операцій. 

У минулому номері газета «Відо-
мості» писала про рішення депутатів 
Волинської обласної ради виставити 
на аукціон чотири об’єкти кому-
нальної власності, а саме: базу від-
починку, що розташована на березі 
озера Тросне Маневицького району, 
кордодром для випробування авто-
мобілів із нежитловою будівлею в 
місті Луцьку на вулиці Чорновола, 3 
і два об’єкти в  центрі міста — на ву-
лиці Лесі Українки, 9 та Романюка, 1. 
Відразу зазначимо: всі об’єкти при-
вабливі, а два останні — найбільше, 
оскільки розміщені в самісінькому 
центрі Луцька й інтерес до них, осо-
бливо комерційний, неабиякий. 

ВИСТАВИЛИ НА 
ПРИВАТИЗАЦІЮ «ВТІХАРЯ» 
ВІД ОРЕНДАРІВ 

Сама по собі приватизація — 
річ непогана, якщо робити чесно, 
відкрито і, головне, дотримувати-
ся законодавства. Але оскільки ми 
живемо в Україні та знаємо, що зде-
більшого за будь-яким процесом, 
пов’язаним із майном, стоять заці-
кавлені особи, то, відповідно, вирі-
шили достеменно дослідити, як усе 
відбувалося. 

Почнемо з того, що організації, 
які орендують приміщення на Лесі 
Українки та Романюка, про мож-
ливе своє виселення дізналися ви-
падково, дехто — уже після сесії та 
її рішення. Хоча згідно з договором 
про оренду, який розробила обласна 
рада, їх зобов’язані були повідомити 
заздалегідь. Це перше. По-друге, ці 
об’єкти не так просто й виставити 
на приватизацію, оскільки части-
на приміщення на Лесі Українки 
є пам’яткою архітектури. А Закон 
України «Про приватизацію невели-
ких державних підприємств (малу 
приватизацію)» забороняє привати-
зацію приміщень, котрі становлять 
національну, культурну й історичну 
цінність і перебувають під охороною 
держави. З іншого боку, приміщення 
уже впродовж багатьох років орен-
дують Волинська обласна організа-
ція Національної спілки письменни-
ків України, редакція друкованого 
періодичного видання «Волинська 
газета», редакційно-видавниче під-
приємство «Надстир’я» — назва сьо-
годнішня, але саме видавництво тут 
трудиться ні мало ні багато 50 літ. 
У приміщенні на Романюка, 1 роз-
міщене видавництво ТзОВ «Слово», 
яке понад 14 років продукує газету 
«Відомості». 

Згідно зі статтею 1 Закону Укра-
їни «Про посилення захисту майна 
редакцій засобів масової інфор-
мації, видавництв, книгарень, під-
приємств книгорозповсюдження, 
творчих спілок», забороняється  
«відчуження приміщень, в яких пе-
ребувають редакції засобів масової 
інформації, друкарні, видавництва, 
книгарні, підприємства книгороз-
повсюдження, засновниками яких є 
органи державної влади, місцевого 
самоврядування, об’єднання гро-
мадян, державні науково-дослідні 
установи, навчальні заклади, трудо-
ві колективи, а також творчі спілки».

І ось, аби громадськість, а відпо-
відно, й журналісти не швидко зорі-
єнтувалися, що конкретно готують 

до приватизації, в пункті порядку 
денного сесії «Про затвердження пе-
реліку об’єктів спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, міст 
області, які пропонується прива-
тизувати у 2014–2015 роках» це пи-
тання прописали таким чином, щоб 
не дуже було зрозуміло, що вистав-
ляється, тобто акцент зробили на 
адресах приміщень і назвали тих, на 
балансі кого вони утримуються, без 
зазначення орендарів. Цитуємо: «…
частина нежитлового приміщення 
у м. Луцьку по вул. Лесі Українки, 9 
(орієнтовна площа — 142,9 кв. м), 
балансоутримувач та ініціатор 
приватизації — КП «Волинський 
екскурсійно-методичний центр»; 
частина нежитлового приміщен-
ня у м. Луцьку по вул. Романюка, 1 
(орієнтовна площа ---), балансоу-
тримувач та ініціатор приватизації 
— КП ІАЦ «Волиньенергософт». 

Помітили, на Романюка, 1 навіть 
не вказана квадратура? Забули? Ви-
падково пропустили? Думається, ні. 
Найімовірніше, лобісти ще не визна-
чились, який кусок продати. Це вже 
потім, коли голова облради підпише 
рішення до виконання, ми побачимо 
цифру 257,7 квадрата. 

Погодьтеся, мало кого з людей 
цікавить, кому належить те чи інше 
приміщення. Зате всі знають, яка 
фірма чи структура там працює. 
Якщо банк, то ми знаємо, який кон-
кретно, якщо магазин — теж, якщо 
адміністрація, то адміністрація, і 
звичайному українцеві байдуже, що 
вона перебуває в приміщенні облас-
ної ради та що воно є не державною, 
а комунальною власністю. Це деталі 
для професіоналів. 

Питання до депутатів: не помі-
тили, що в порядку денному бракує 
інформації чи все-таки закрили очі 
на порушення? 

Якщо так, то це щонайменше не-
професійно, а якщо брати за вели-
ким рахунком — виглядає як змова. 

Читач має зрозуміти, що примі-
щення в центрі міста завжди були, 
є і будуть ласим шматком для тих, 
хто звик за роки незалежності при-
бирати до рук за копійки державні, 
комунальні об’єкти, переводити їх у 
бізнес-класи, а потім відбивати міль-
йони. Але оскільки в цьому випадку 
все перебуває на початковій стадії і 
ми не знаємо, хто поклав око на ці 
приміщення, то наразі хочемо ви-
словити свою підозру, що око таки є, 
а головне, є той, хто намагається ці 
приміщення вивести із комунальної 
власності. 

НА ДУМКУ ГРОМАДИ 
НАЧХАТИ 

Ще один не менш цікавий об’єкт 
— база відпочинку на озері Трос-
не, що в Маневицькому районі. Це 
питання взагалі не мало би стояти 
на порядку денному сесії обласної 
ради, оскільки 10 січня 2014 року 
Маневицька районна рада прийняла 
рішення за № 30/3 «Про надання зго-
ди на прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл і селищ 
Маневицького району бази відпо-
чинку на березі озера Тросне». До 
речі, обласна рада сама й клопотала 
перед районною, аби вони це зроби-
ли. Сьогодні ж повністю проігнору-
вала рішення маневиччан. Чому та-
кий розворот на 180 градусів? Адже 
депутат зі «Свободи» Микола Дави-
дюк, який мешкає в цьому районі, 
намагався донести до обранців, що 
базу не треба продавати, вона пови-
нна залишитись у власності місцевої 
громади, оскільки є відповідне рі-
шення. Не почули. А може, не хоті-
ли? Швидше за все. Напевно, вже є 
охочий заселитись у мальовничому 
місці. Принаймні іншого пояснення 
не знаходиться. 

ГОЛОСУВАЛИ 
З ПОРУШЕННЯМИ 

Щоб набрати необхідну кількість 
голосів, питання «Про затверджен-
ня Переліку об’єктів спільної влас-
ності територіальних громад сіл, се-
лищ, міст області, які пропонується 
приватизувати у 2014–2015 роках» 
виносилося на голосування тричі. 
Тричі! Лобісти виявилися настирни-
ми: або вони це питання протягують 
і отримують те, що собі намітили, 
або пролітають зовсім, бо знали, що 
роблять не цілком чесні речі й, якщо 
це стане відомо громадськості, афе-
ра може зірватись. І з третьої спроби 
проект рішення таки «проштовхну-
ли», набравши мінімально 41 голос. 

Ось тут починається цікаве. 
Зважаючи на те, що реальних не-

обхідних голосів усе-таки не виста-
чало, депутати вдалися до «кнопко-
давства» — скористалися картками 

колег, яких із тих чи інших причин 
на той момент не було в залі. Як ста-
ло відомо редакції, і в нас є копія за-
яви депутата обласної ради Романа 
Микитюка, він цього ж дня, 21 лис-
топада, написав заяву на ім’я голови 
обласної ради, в якій, зокрема, наго-
лосив: «...я не брав участі у голосу-
ванні по даному питанню, оскільки 
в той час був відсутній у залі». І вка-
заний час — 13.00–13.35 год. Є сте-
нограма засідання, легко провести 
звірку. 

Якби голова обласної ради пан 
Вітер був на своєму місці, він, зви-
чайно, врахував би цей момент. А 
так на прес-конференції, організо-
ваній для журналістів через кілька 
днів після сесії, заявив, що не вбачає 
жодних правових порушень. Ось що 
він сказав: «Дійсно, є заява Романа 
Микитюка, в якій він повідомляє, 
що в період із такого часу по такий 
відлучався із сесійної зали, але це 
йде як повідомлення, про відкли-
кання ним голосу в ній не йдеться». 

А як же рішення облради про 
відповідальність за «кнопкодав-
ство»? 

Нагадаємо нашим читачам, що 
в 2012 році за ініціативою депутата 
Сергія Слабенка депутати обласної 
ради проголосували зміни до регла-
менту роботи сесії, цитуємо: «Кож-
ний депутат Волинської обласної 
ради в органах, до складу яких він 
входить, має один голос і особисто 
здійснює своє право на голосуван-
ня. У випадку вчинення діяння, го-
лосування депутатом Волинської 
обласної ради за іншого депутата 
Волинської обласної ради, за своїми 
основними ознаками є нічим іншим, 
як перевищенням влади або службо-
вих повноважень, відповідальність 
за яке встановлена статтею 365 КК 
України», — йдеться в оновленому 
регламенті облради. А стаття 365 
Кримінального кодексу України 
(перевищення влади або службових 
повноважень) гласить: «Переви-
щення влади або службових по-
вноважень, тобто умисне вчинен-
ня службовою особою дій, які явно 
виходять за межі наданих їй прав 
чи повноважень, якщо вони запо-

У Росії хочуть увести 
продуктові картки 
Бурхливе зростання цін на соціально значущі продук-
ти, інфляція та розмови про нову економічну кризу, 
подібну до тієї, що була 2008 року, змусили регіональ-
ні влади повернутися до ідеї введення продуктових 
карток для захисту малозабезпечених. Як повідомляє 
«Російська планета», за цими картками можна буде 
придбати обмежений набір продуктів харчування 
за фіксованими цінами. Випробувати «нову» систему 
планують у Мордовії, Саратовській, Омській і Ульянов-
ській областях.  

350
стільки мільйонів євро ЄБРР 
додатково направить в Укра-
їну на спорудження системи 
«Укриття» на Чорнобильській 
АЕС, ідеться на сайті фінуста-
нови. На спорудження «Укрит-
тя» необхідні €615 млн. 
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Приватизація по-

Копія заяви  депутата Романа Микитюка.

Парасюк: «Війна 
затягується не 
через Путіна» 

Актуально

Полторак поставив 
ультиматум генералам 
Якщо чиновники Міністерства оборони не почнуть 
оперативно приймати необхідні рішення, вони 
ризикують позбутися своїх посад. Про це в інтерв’ю 
«Факти тижня» розповів міністр оборони України 
Степан Полторак. «Якщо він (чиновник ), перебува-
ючи в теплому кабінеті, не може швидко прийняти 
рішення, я дам можливість приймати це рішення 
на свіжому повітрі — ви розумієте де. Якщо й це не 
допоможе, то він просто залишиться без посади». 

Активіст Майдану та перемо-
жець парламентських вибо-

рів Володимир Парасюк вважає, 
що війна на Сході затягується не 
через Путіна, а тому, що «в Києві 
неправильно управляють усіма 
процесами». 

За словами депутата, зараз 
наша нація складає останній іс-
пит. «Був мітинг, який переріс у 
революцію, революція — у по-
встання, повстання — у війну. 
Я розумію, що Україна стоїть 
на місці в цій війні з однієї про-
стої причини: не тому, що Путін 
сильний, а тому, що в Києві не-
правильно керують усіма проце-
сами в Збройних силах, у МВС», 
— додав Парасюк. 

Він також підкреслив, що 
нинішня влада, на відміну від 
людей, не змінилась і не хоче 
змінюватися. 

«У владі нічого не змінилося. 
Ніхто не виніс жодних уроків. 
Усе одно чути слово «домовле-
ності». Майдан дав такий по-
штовх, який називається ідеєю. 
Дуже легко зрозуміти, що по-
трібно державі, — їй потрібно, 
щоб люди добре жили. Це прості 
принципи», — сказав він у ефірі 
«Шустер Live». 

Лобісти виявилися 
настирними: або вони це 
питання протягують і 
отримують те, що собі 
намітили, або пролітають 
зовсім, бо знали, що 
роблять не цілком чесні 
речі та, якщо це стане 
відомо громадськості, 
афера може зірватись. І 
з третьої спроби проект 
рішення таки 
«проштовхнули», 
набравши мінімально 41 
голос 

Щоб вивести об’єкти з комунальної власності, депутати вдалися до порушення  


