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Соціум

Українці пропонують зробити євро
національною валютою
На сайті Президента України зареєстрована відповідна електронна петиція. «Хочу запропонувати адаптувати
українське законодавство, що дасть поступовий перехід від
гривні до євро протягом 2–3 років. Як це зробила Чорногорія, не будучи в Євросоюзі», — йдеться в петиції, що подана
10 травня 2016 року Костянтином Пацалюком. Він допускає,
що, «можливо, тоді чиновникам буде соромно, що мінімальна
зарплата в Україні становить 43 євро». Нагадаємо, з 1 травня
зріс розмір мінімальної зарплати — до 1 450 гривень, це
трохи більше 50 євро.

Як не потрапити в руки шахраїв

П

ри наданні послуг сервісними центрами МВС часом виявляються випадки підроблення
документів. Не є виключенням і
випадки встановлення недійсності
доручень на право користування
автомобілем.
У зв`язку з цим при оформленні доручення радимо впевнитися в
тому, що його бланк не є фальшивим, також зверніть увагу на те,
чи не є справжній нотаріальний
бланк знищеним або списаним через втрату.
Отож, щоб уникнути неприємностей, впевніться в його дійсності
за допомогою отримання інформації з Єдиного реєстру довіреностей
у вигляді скороченого витягу, яка
надається на Ваш письмовий запит
приватними нотаріусами, державними нотаріальними конторами,
державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства
юстиції України та його філіями.

У скорочених витягах містяться відомості про:
• реєстраційний номер і дату реєстрації довіреності (її дубліката) в Єдиному реєстрі;
• номери та серії спеціальних
бланків нотаріальних документів, на яких викладено текст
довіреності (її дубліката) —
для довіреностей, посвідчених
у нотаріальному порядку;
• дату посвідчення довіреності
(дата видачі її дубліката);
• строк дії довіреності;
• номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, за
яким посвідчено довіреність
(видано дублікат довіреності);
• відомості про особу, яка посвідчила довіреність (видала
дублікат довіреності);
• відомості про посвідчення довіреності в порядку передоручення або відомості про припинення дії довіреності.
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Стільки мільйонів євро ЄБРР виділить Чернівцям на електротранспорт. З них понад
8 млн євро кредиту і 1,5 млн євро — грант.
За ці кошти Чернівці зможуть придбати 40
нових тролейбусів, а також оновити контактну мережу та тягові підстанції.

К

олишній військовий пенсіонер
Юрій Сомов з Володимира-Волинського якраз на Пасху відкрив

Захист російських спецпризначенців
Головного розвідувального управління
Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова допускає подачу апеляції на
вирок суду. Причина цього — відсутність
будь-яких зрушень у питанні можливого обміну затриманих бійців на Надію
Савченко.

ЗНО з української мови на
Волині відбулося з порушеннями
тів, неадекватної поведінки щодо наших спостерігачів з боку персоналу
ПТ переважно зафіксовано не було.
Втім, у ЗОШ № 24 м. Луцька відповідальна особа за пункт тестування
забороняла спостерігачеві самостійно пересуватися по ПТ, а лише
в супроводі відповідального чи помічника відповідального.
УЧАСНИКИ ТЕСТУВАННЯ

Юрій Сомов «вполював» «майських
грибів»
грибний сезон, назбиравши чимале відро маслюків та ще кілька підберезників. На ці «майські гриби»,
що, вочевидь, сплутали травень із
вереснем і з’явилися не по-сезону,
приходили дивитися сусіди, а затятий грибник і на ринку всіх подивував. «Як таке може бути?»,
— запитували покупці, а деякі навіть сумнівалися, чи справді гриби
цьогорічні?
А Юрій Сомов від них секретів
не таїв: маслюки та бабки знайшов
поблизу Лісок Володимир-Волинського району Волинської області
в молодій соснині — туди приїхав
відпочивати 1 травня. Та й у цій
місцині він постійно гриби збирає,
а буває в урожайний рік нараз по
три відра білих і польських знаходить. Але, щоб у цю пору... Вперше
за півстоліття на свій день народження він отримав такий «грибний» подарунок та ще й приємне
задоволенням від «тихого» полювання.

Адвокати російських
ГРУшників заговорили
про апеляцію

5 травня в Україні розпочалася
основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Стартувало
ЗНО цього року іспитом з української мови та літератури. За
дотриманням процедур тестування
як з боку персоналу, так і з боку
абітурієнтів традиційно слідкують
спостерігачі Громадянської мережі
«ОПОРА».
Українська мова і література є
обов’язковим предметом для складання тими, хто планує вступати
цьогоріч до вищих навчальних закладів. Крім того, цьогорічним випускникам результати тестування
з цього предмета зараховують як
оцінку за державну підсумкову атестацію. Власне тому, за даними Українського центру оцінювання якості
освіти, явка на пунктах тестування
склала понад 95%. На Волині явка в
середньому становила 96,8%.
РОБОТА ПЕРСОНАЛУ ПУНКТІВ
ТЕСТУВАННЯ
Громадянська мережа «ОПОРА» вже не перший рік слідкує на
Волині за процедурами проведення
зовнішнього незалежного оцінювання та фіксує порушення з боку
персоналу пунктів тестування (ПТ):
уповноваженої особи від регіонального центру оцінювання якості освіти, відповідальної особи за пункт
тестування, старших інструкторів,
інструкторів та чергових. Варто відмітити, що з кожним роком таких
порушень стає все менше. Цього
року під час тестування з української мови та літератури було за-

фіксовано лише поодинокі випадки
порушення процедури проведення
ЗНО з боку персоналу ПТ.
Зокрема, процедурні порушення були виявлені в ЗОШ № 21 і № 24
м. Луцька та ЗОШ № 3 м. Ківерці, де
спостерігачі зафіксували перебування інструкторів та чергових у ПТ до
9.00, що заборонено «Регламентом
роботи в пунктах тестування в 2016
році».
У Розділі VI «Регламенту» йдеться, що допуск до пункту ЗНО працівників та осіб, уповноважених
на здійснення спостереження або
контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, розпочинається
за дві години до його початку.
У ЗОШ м. Горохова спостерігач
Громадянської мережі «ОПОРА» зафіксував випадок, коли інструктор
в аудиторії користувався мобільним
телефоном під час проведення тестування.
Відповідно до п. 8 Розділу IX «Регламенту» працівникам пункту ЗНО
під час проведення зовнішнього оцінювання заборонено користуватися
мобільними телефонами, персональними комп’ютерами, електронними приладами, друкованими, рукописними та іншими матеріалами,
що не передбачені процедурою проведення зовнішнього оцінювання.
Крім того, у ЗОШ № 4 м. Нововолинська було зафіксовано прецедент, коли допуск учасників на
пункт тестування припинився об
11.00, а не о 10.50, як зазначається в
«Регламенті» (п. 2 Розділу IX).
Для спостерігачів «ОПОРИ»
були забезпечені належні умови у
всіх пунктах тестування. Конфлік-

Особливістю проведення цьогорічного ЗНО можемо вважати
відсутність загального контролю
за наявністю в учасників заборонених технічних засобів за допомогою
металошукачів. У жодному ПТ, де
працювали спостерігачі Громадянської мережі «ОПОРА», відповідної
процедури не відбувалося. Відповідно цьогоріч спостерігачі не зафіксували жодного випадку наявності в
абітурієнтів чи використання учасниками тестування заборонених
пристроїв.
Так само цьогоріч не зафіксували на Волині жодного випадку
появи учасників тестування без
необхідних документів (сертифікат,
документ, що посвідчує особу, запрошення-перепустка).
Єдиний інцидент, пов’язаний із
порушенням процедури проведення ЗНО з боку учасника тестування, був зафіксований у ЗОШ № 24
м. Луцька. Абітурієнт, не завершивши роботу над тестовими завданнями, покинув ПТ. Відповідно до
«Регламенту» роботи ПТ, назад у
приміщення, де проводилося тестування, він потрапити вже не зміг.
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА
Загалом, спостереженням було
охоплено шість пунктів тестування
в обласному центрі Волинської області (ЗОШ № 3, Гімназія № 21, НВК
№ 10, Гімназія № 18, НВК № 22, НВК
№ 24), чотири навчальних заклади
в районних центрах (ЗОШ № 1 смт
Маневичі, НВК м. Горохів, ЗОШ № 3
м. Ківерці, ЗОШ № 2 смт Ратне) та
пункт тестування в місті обласного
значення Нововолинськ (ЗОШ № 4).
ЗНО в пунктах тестування, де
працювали спостерігачі, пройшло
спокійно. Хоч і виникали нестандартні ситуації, втім, порушень, які
могли б вплинути на результати
оцінювання, як з боку персоналу
пункту тестування, так і з боку абітурієнтів зафіксовано не було. Особливістю цьогорічного ЗНО з української мови та літератури стала
висока явка учасників ЗНО.
Катерина ШАРПАТА

На дорозі «Луцьк–Львів» починають вкладати верхній шар
покриття

Р

емонті роботи на дорозі «ЛуцькРадехів-Львів»
відбуваються
згідно з графіком. Як і було заплановано, вкладання вирівнювального
шару вже завершено, тож розпочинаються роботи наступного етапу —
вкладання верхнього шару, на який
наноситимуть розмітку.
Про подальші дії в частині фінансування та технічних робіт говорили під час чергової робочої наради в голови облдержадміністрації.
Актуальним наразі є питання встановлення автобусних зупинок та
павільйонів, оскільки, як зазначив
голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, вже пролунав шквал
критичних зауважень щодо кількох
встановлених конструкцій. Тож Володимир Петрович висловив пропозицію їх врахувати, але разом із цим
показати для прикладу європейські
зупинки, зокрема сусідньої Польщі.
Мовляв, слід провести обговорення,

щоби з критичних зауважень зробити правильні висновки. Одним із
основних, на його думку, має бути
наявність пандусів для заїзду людей
із обмеженими можливостями.
Окрім цього, врахувати також
потрібно і всі зауваження, що виникли під час виконання перших етапів робіт, а саме — фрезерування і
вирівнювання.
Як відомо, 5 квітня цього року
відбулось відкриття тендерних пропозицій ще на шість ділянок, договори на виконання робіт на яких
нещодавно підписані. Відповідно
незабаром розпочнуться роботи
наступного етапу, зокрема від адмінкордону області. Також варто зазначити, що найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи і в місті
Горохові. Тому за вже виконані роботи, на переконання Володимира
Гунчика, повинен бути проміжний,
технічно-фінансовий звіт.

