
На Волині, на превеликий жаль, 
влада не розуміє, що на сьогодні 
книга не предмет заробляння гро-
шей, а інструмент формування осо-
бистості, нації та держави. Навіщо 
знання, коли їх не цінять? Зверніть 
увагу, нині Волинська область у 
загальноукраїнському рейтингу за 
кількістю виданих книг перемісти-
лася з третьої позиції у 2007 році 
на 23-ю у 2014-му. Всі дбають про 
наповнення бюджету, а чим напо-
внити мізки — нікому діла немає, 
як і до того, чим той бюджет будемо 
наповнювати вже завтра. 

Другий рік поспіль видання книг 
за Програмою підтримки книгови-
дання не фінансується, виділяються 
кошти на переобладнання балконів 
бібліотеки. Це першочерговіше! На-
віщо нова книга бібліотеці?.. 

Свого часу за прем’єрства Тим-
ошенко було ухвалено Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 

25.06.2008 року № 902-р «Про ви-
моги щодо функціонування об’єктів 
роздрібної торгівлі книжковою 
продукцією», Концепцію Держав-
ної цільової програми популяри-
зації вітчизняної книговидавничої 
продукції на 2009–2012 роки (від 
28 травня 2008 p. № 772-р) та Кон-
цепцію Державної цільової програ-
ми підтримки та розвитку читання 
на період до 2015 року (від 30 верес-
ня 2009 р. № 1228-р). Ці розпоря-
дження та концепції дали можли-
вість втриматися тим книгарням і 
видавничим підприємствам, які ще 
не цілком зруйновані. 

Але зовсім вирізняється позиція 
представників партії «Батьківщина» 
у Волинській обласній раді. Всупе-
реч усім розпорядженням, поста-
новам, концепціям очільника сво-
єї партії Юлії Тимошенко, на 31-й 
сесії облради на чолі з її головою 
Вітром В. С. увесь склад «батьків-
щинівців» у Волиньраді одноголос-

но, без узгодження з депутатською 
комісією з духовності, з управлін-
ням інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю об-
лдержадміністрації, в оперативно-
му управлінні якого безпосередньо 
перебуває ВОРВП «Надстир’я», ви-
носить рішення про позбавлення 
видавництва приміщення. Рішення 
приймається з порушенням регла-
менту, з недотриманням законів 
України «Про посилення захисту 
майна редакцій засобів масової ін-
формації, видавництв, книгарень, 
підприємств книгорозповсюджен-
ня, творчих спілок», «Про державну 
підтримку книговидавничої спра-
ви в Україні», «Про охорону куль-
турної спадщини» тощо. Ба, надто 
вже ласий шматок приміщення у 
центрі міста, у якому розташоване 
видавництво, який, до речі, ще й є 
пам’яткою архітектури. Але і це не 
стало на заваді. 

Що, мовляв, нам пам’ятки місце-

вого значення? Невже це так важли-
во? Там же можна зробити щось на-
багато привабливіше: бар, ресторан, 
фітнес-центр, які будуть «на належ-
ному рівні» презентувати обличчя 
старовинного міста Луцька, і зиск 
свій у тому можна мати. 

Громада нашого краю має 
єдине комунальне видавництво 
«Надстир’я» з багатолітнім досві-
дом, на яке покладена відповідаль-
ність зі збереження традицій книго-
видання, популяризації волинської 
книги на всеукраїнському та міжна-
родному рівнях. 

За свою 23-річну діяльність під-
приємство видало понад 930 назв 
книг загальним тиражем майже 
один мільйон примірників. У під-
приємстві друкувались автори з Рів-
ненської, Львівської, Житомирської, 
Київської областей. Видання, які по-
бачили світ у видавництві за остан-
ній рік, — «Волинський Кобзарик», 
фотопутівник «Волинь», «Реабілі-

товані історією. Волинська область. 
Книга 2», «Інвестиційний потенціал 
Волині», «Радзивілли і стара Олика», 
«Юхим Ярощук: людина, громадя-
нин, державний діяч», «Торчин — 
передзвін віків», «Біблійно-церков-
на археологія» (Кучинко М. М.) та 
багато інших. 

А що на сьогодні маємо? При-
йшла ніби проукраїнська влада, 
яку ми дуже чекали, але вона вщент 
руйнує те, що ще не зруйнували 
її попередники, на заміну нічого 
не пропонуючи! А навіщо? Осно-
вне — встигнути відхопити «ласий 
шматок», який залишився після по-
передників! 

То чи за таку владу загинула Не-
бесна сотня, чи за таку владу гинуть 
наші українці-патріоти — цвіт нації 
— на сході країни? Чи потрібна нам 
така влада з такими очільниками? 

Світлана ПОЛІТИЛО, 
директор видавництва «Надстир’я» 

Сьогодні політика влади, як би не 
хотілось це визнавати, скерована в 
одному напрямку — вижимання з 
простих людей останньої копій-
чини. І байдуже, що народ лед-
ве-ледве зводить кінці з кінцями. 
«Нам треба зарплату!» — сказав 
новоспечений нардеп Верховної 
Ради Мустафа Найєм. «Треба!» — 
відповіла більшість парламентарів 
і проголосувала за підвищення 
заробітної плати собі, коханим, 
членам Кабміну, працівникам НБУ, 
прокурорам та суддям. 

Нагадаємо, торік у серпні пар-
ламентарі «врізали» собі платню з 
17 тис. до 6,5 тис. Сьогодні в опублі-
кованому тексті закону про держбю-
джет на 2015 рік уже відсутня норма, 
яка передбачала нарахування зарп-
лати народним депутатам і членам 
Кабінету Міністрів у розмірі посадо-
вого окладу. 

«У peзультaті «доопрацювання» 
зaкoну про держбюджет ужe піcля 
гoлocування дeпутaтcькa зapплaтa 
виpocлa дo 12 180», — написав 
дeпутaт від «Бaтьківщини» Андpій 
Пaвлoвcький. 

За повідомленням Павлов-
ського, із закону про держбю-
джет видaлeнa чacтина 4 пункту 7 
зaключних пoлoжeнь про обмеження 
мaкcимaльнoгo pозміру зapобітної 
плaти нapoдним дeпутaтам Укpaїни 
та члeнaм Кaбінeту Мініcтpів Укpaїни. 
Натомість з’явилась інформація, що 
pозміp посадового oклaду становить 
12 180 гpн замість пропонованого — 
6500 гpн. 

«У зв’язку з цим ви-
трати Вepхoвнoї Рaди пpи 
«дoопрацюванні» збільшені нa 
202 млн гpн, або нa 38,5%», — пише 
Пaвлoвcький. 

Полегшити життя депутатів, 
збільшивши на 202 млн грн витра-
ти на ВР, напевно, стало можливим 
після того, як «прибрали cтaттю 21, 
дe визначались напрямки викорис-
тання коштів капітальних витрат, 
зокрема придбання шкільних авто-
бусів, підручників, обладнання, за-
безпечення житлом незахищених 
категорій громадян та інше». Також, 
за словами Павловського, в cтaтті 23 
замість добровільної реструктури-
зації заборгованостей євpoпeйcьких 
та інших cудів (7,5 млpд гpн) буде 
здійснене примусове оформлення їх 

казначейськими векселями. 
Нагадаємо, раніше ми повідо-

мляли, що корупція в Україні «зжер-
ла» чверть оборонного бюджету 
країни. 

«Підвищення зарплати народ-
ним депутатам — це мародерство. 
Кидається кістка, щоб вони голо-
сували за потрібні законопроекти. 
Їх дешево підкупили», — вважає 
директор Інституту трансформації 
суспільства Олег Соскін. Він каже, 
що виплати чиновникам повинні 
формуватися за простим принци-
пом, як у європейських країнах. 

«Там зарплата прив’язується до 
найбільш шанованих категорій у 
суспільстві, які формують інтелект 
нації, її спроможність бути успіш-
ною. Наприклад, Швеція, Норвегія, 
Фінляндія, Данія, Австрія, Швейца-
рія характеризуються тим, що прак-
тично заробітна плата депутатів 
співвідноситься із зарплатою вчи-
телів і лікарів. Бо це рушійний, важ-
ливий та численний прошарок насе-
лення, який забезпечує процвітання 
країни. У цих країнах середній клас 
становить від 75 до 85% населення. 
Депутати є частиною цього серед-
нього класу. Там олігархату немає, 
мільярдерів теж. Нашим нардепам 
також треба прив’язатися до серед-
ньої зарплати цих категорій. Тоді в 
них буде оплата не більше середньої 
по країні. Сьогодні це 3200 гривень. 

Зарплату високопосадовців треба 
публічно обговорювати. Бо вони — 
наймані працівники», — наголошує 
Соскін. 

Багато експертів каже, що в бю-
джеті схований не один такий «сюрп-
риз». «Чому підняли собі зарплату? 
Треба було порадувати депутатів, які 
потрапили до Верховної Ради впер-
ше і постійно скаржилися на те, що 
їм немає за що жити», — впевнений 
економіст Олександр Охріменко. 

«У Європі вважають, що зарп-
лата депутата повинна бути на рівні 
середньої в країні, збільшеної вдвічі. 
У нас ця сума не має перевищувати 
7 тис. грн. Якщо в Україні середня 
зарплата зростатиме, вона буде біль-
шою і в народного обранця. Зараз у 
нас між середньою та новою депу-
татською — розрив учетверо. Все, 
що фінансують за рахунок бюдже-
ту, повинно обговорюватися і бути 
відомим суспільству. Починаючи із 
зарплати прибиральниці у Верхо-
вній Раді. Наприклад, у Німеччині 
будь-який громадянин може поба-
чити на сайті парламенту, хто скіль-
ки отримує. Зарплата держслуж-
бовця не може бути таємницею», 
— зазначає Охріменко. 

Тим часом стало відомо, що слід-
чі Антикорупційного бюро можуть 
отримувати по 20 тисяч гривень. 

Юлія СТРІЛЕЦЬКА 
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Новопризначений міністр 
Абромавічус запропонував 
ліквідувати своє міністерство 
як «корупційного монстра» 
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айва-
рас Абромавічус запропонував ліквідувати своє 
міністерство, оскільки це — корупційний і бюрокра-
тичний «монстр». До цього Абромавічус порадив 
звільнити всіх із АМКУ та замінити нарешті новими 
людьми. 

Слідчих «накрили» 
на хабарі у чверть мільйона 
Генпрокуратура викрила двох слідчих Міндохо-
дів під час отримання 250 тисяч гривень хабара. 
Про це повідомили у прес-службі відомства. Як 
було встановлено, працівники слідчого відділу 
фінансових розслідувань Державної податкової 
інспекції одного з київських районів вимагали 
гроші за закриття кримінального провадження. 
Вони були затримані на гарячому. Їм «світить» від 
п’яти до десяти років позбавлення волі. 

17%
за прогнозами голови Націо-
нального банку України Валерії 
Гонтаревої, таких рівнів досягне  
інфляція в Україні у 2015 році. 
Задля стримання інфляції 
Нацбанк розглядає можливість 
підвищення облікової ставки. 
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Луцька мерія ініціює збільшення площі 
квартир, які не оподатковуватимуться 

В Україні законодавчо визначе-
но, що не підлягають оподатку-

ванню квартири до 60 квадратних 
метрів. Однак, згідно із законо-
давством, місцеві громади при-
ймають рішення про ставку та-
кого податку. В Луцьку планують 
звільнити багатьох громадян від 
сплати податку за нерухоме майно, 
збільшивши площу квартир, які не 
оподатковуватимуться, до 70 «ква-

дратів». Про це написав Луцький 
міський голова Микола Романюк 
на своїй сторінці у «Фейсбуці». 

«З метою соціальної підтрим-
ки мешканців міста і враховуючи 
ріст цін та падіння рівня доходів 
лучан, я дав доручення управлін-
ню фінансів і бюджету міської 
ради підготувати на найближчу 
сесію Луцькради проект рішення, 
в якому передбачити збільшення 
площі квартир, які не оподаткову-
ватимуться, до 70 квадратних ме-
трів, — зазначив мер. — Це дасть 
можливість не сплачувати взагалі 
ніякого податку власникам одно-, 
дво- і, в багатьох випадках, три-
кімнатних квартир». 

Нагадаємо, парламент, при-
йнявши відповідний закон, 
встановив верхню межу оподат-
кування — 2% від мінімальної за-
робітної плати, або 24 гривні. На-
приклад, якщо квартира 65 кв. м, 
то податок буде сплачуватися тіль-
ки за 5 кв. м. 

Події

Депутати вдвічі 
збільшили собі зарплату 

Україна планує повністю перейти 
на цифрове телерадіомовлення 

Всі турбуються про наповнення бюджету, а чим наповнити 
мізки — нікому діла немає 

До 17 червня 2015 року Україна 
планує повністю відмовитися 

від аналогового телерадіомовлен-
ня та перейти на цифрове. 

— Цифрове телерадіомовлен-
ня має низку переваг порівняно з 
аналоговим: якість зображення та 
звукового супроводження, бага-
топрограмність, значна економія 
енергії, — переконаний директор 
Волинської філії Концерну радіо-
мовлення, радіозв’язку та телеба-
чення Сергій Семерей. — Разом із 
переходом на цифрове мовлення 
збільшиться не лише якість, але 
й кількість програм телевізійно-
го, звукового та мультимедійного 
мовлення. Такі переваги будуть 
відчутні як у великих містах, так і 
у сільській місцевості. 

За його словами, весь процес 
переходу на цифрове мовлення 
розділено на чотири етапи. На 
жаль, мережа, що існує в Україні, 
забезпечує покриттям лише 60% 
усієї території. На Волині трохи 
більше — 65%. 

Окрім цього, на сьогодні в об-
ласті встановлено лише 6 із 11 
потрібних передавачів. Це не до-
зволяє повністю відключити ана-
логове мовлення. Адже якщо таке 
станеться, то в деяких районах 
складеться критична ситуація. Зо-
крема, на Маневиччині, де взага-
лі відсутнє покриття, в північній 
частині Ратнівського та Камінь-

Каширського районів, у західній 
частині Любомльського, Ківерців-
ського, містах Володимирі-Волин-
ському й Устилузі. 

Втім, попри значні переваги 
цифрового телерадіомовлення, 
його впровадження не є простим 
і потребує величезних коштів та 
зусиль як державних структур, 
так і комерційних організацій. А ті 
кроки, які здійснюються в Україні 
на шляху до впровадження циф-
рового телерадіомовлення, свід-
чать про те, що цей процес ще не 
набрав достатніх обертів. 

Варто зауважити: перехід на 
цифрове мовлення передбаче-
ний у міжнародній угоді «Жене-
ва-2006». 

А також у два рази підняли платню членам Кабінету Міністрів, 
працівникам Нацбанку, прокурорам і суддям 


