
діяли істотну шкоду охоронюва-
ним законом правам та інтересам 
окремих громадян, або державним 
чи громадським інтересам, або 
інтересам юридичних осіб, — ка-
рається виправними роботами на 
строк до двох років або обмежен-
ням волі на строк до п’яти років, 
або позбавленням волі на строк від 
двох до п’яти років, із позбавлен-
ням права обіймати певні посади 
чи провадити певну діяльність на 
строк до трьох років. 

Думається, обласній прокурату-
рі є над чим попрацювати. Надто ба-
гато явних порушень законодавства 
України в роботі депутатів цієї сесії. 

НА БРЕХНІ ДАЛЕКО НЕ ЗАЇДЕШ 

На прес-конференції для журна-
лістів голова обласної ради Вален-
тин Вітер пояснив, що ініціатива ви-
ставлення об’єктів на приватизацію 
виходить від балансоутримувачів. 
Зокрема, зосередився на приміщен-
ні Романюка, 1, яке перебуває на 
балансі комунального підприєм-
ства «Волиньенергософт», керівник 
— В. В. Дутко. Мовляв, орендарі не 
здійснюють передоплати за опален-
ня і він не дає ради утримувати при-
міщення. 

Отут хочеться відразу внести 
поправку. Якби документи на се-
сію готувались як слід, без лобізму, 
то Вітер знав би, що ТзОВ «Слово», 
яке орендує це приміщення, вчасно 
сплачує як оренду, так і комунальні 
послуги. Зокрема, це стосується і пе-
редоплати за газ. На Волині осінньо-
зимовий сезон цьогоріч розпочався 
з 1 листопада. А ТзОВ «Слово» ще за 
дев’ять днів до сезону, а саме 21 жов-
тня, перерахувало на рахунок «Во-
линьенергософту» 2975 грн передо-
плати (за листопад спалено газу на 
1000 грн, 1900 грн передоплати зали-
шилося на грудень), про що свідчать 

бухгалтерські документи. Це перше. 
По-друге, треба пам’ятати, що у цьо-
му приміщенні діє автономне опа-
лення. Якщо платіж «Волиньгазу» 
не буде здійснений вчасно, газовики 
не дозволять запустити котельню. 
Пломба з’явиться тут же. А це вже 
штрафні санкції. Тобто платиш —
грієшся, не платиш — мерзни. Це 
не централізоване опалення. Тому, 
коли Дутко каже, що він не дає ради 
платити, це брехня. 

Що стосується взагалі ролі «Во-
линьенергософту» в житті будинку 
на Романюка, 1, то вона зводиться 
лише до того, що представник цьо-
го підприємства з’являється раз у 
місяць, аби зняти показники з при-
ладів і виставити рахунок до оплати. 
Всі проблеми, які виникають тут, 
вирішуються самими орендарями: 
це капітальний ремонт частини при-
міщення (перебувало в аварійному 
стані), поточні ремонти, заміна ві-
кон, дверей, підлоги, ремонт даху… 
Про прибирання, дрібні якісь речі 
говорити взагалі не доводиться. 

Між іншим, для обласної ради і ба-
лансоутримувача: ремонтні роботи 
на Романюка, 1 проводились із до-
зволу тодішнього голови облради 
Анатолія Грицюка. Все офіційно, все 
задокументовано. Це щоб не вини-
кало ніяких ілюзій. 

РАДИ ПОТРЕБУЮТЬ 
ОНОВЛЕННЯ 

Ставимо логічне питання: наві-
що взагалі нам такі ради, якщо карт-
ки голосують без депутатів, рішення 
приймаються з ігноруванням інтер-
есів громади, документи фальсифі-
куються, до підготовки питань став-
ляться абияк: не аналізують факти, 
документи, не здійснюють пере-
вірки? Правильно, такі не потрібні. 
Час замислитися над оновленням 
представницьких органів влади. І на 
наступних виборах до місцевих рад, 
які відбудуться в 2015 році, обрати 
реальних представників від народу, 
а цих відпустити гуляти, а ще — про-
контролювати, аби хтось із них не 
потрапив на тепленьке чиновницьке 
крісло. Закон про люстрацію дозво-
ляє це зробити. А ще треба всім нам 
позбутися такого збитого суджен-
ня: «А нема за кого голосувати...». 
Є, подивіться навколо себе — і ви 
обов’язково знайдете людей, котрі 
чесно на місцевому рівні будуть від-
стоювати інтереси громади, бо саме 
в цьому й полягають функції пред-
ставницьких органів влади. 

P. S. Матеріали, опубліковані в 
газеті «Відомості» від 27 листопада 
№ 46 та 4 грудня № 47, щодо пра-
вової оцінки роботи депутатів об-
ласної ради з питань голосування, 
підготовки матеріалів на сесію на-
правляємо в обласну прокуратуру 
на реагування. Про результати пере-
вірки повідомимо. 

Галина ФЕДОРЕНКО, 
головний редактор
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УПА можуть визнати бійцями 
за незалежність України 
Законопроект про визнання Організації українських націо-
налістів — Української повстанської армії (ОУН-УПА) бійцями 
за незалежність України зареєстровано у Верховній Раді, 
повідомляється на сайті парламенту. Документ на розгляд ВР 
внесли шість позафракційних депутатів-свободівців. Як відо-
мо, нардепи попереднього скликання в жовтні відмовилися 
розглядати відповідний законопроект. При цьому питання про 
розгляд можливості визнання УПА стороною, що воювала за 
незалежність України, ставилося на порядок денний сім разів, 
але жодного разу не набирало 226 голосів. 

Гроші, передбачені на 
Луганщину, уряд розділив 
на п’ять інших областей 
Кабінет Міністрів перерозподілив 
198,7 млн грн субвенцій із державного бюдже-
ту Луганській області на здійснення соціаль-
них виплат у п’яти інших областях. Збільшено 
допомогу Дніпропетровській області на 
22,2 млн грн, Закарпатській — на 39,5 млн грн, 
Київській — на 66,7 млн грн, Рівненській — на 
53 млн грн, Черкаській — на 17,3 млн грн. 

4
стільки мільярдів гривень у 
рамках програми підтримки 
вугледобувних підприємств 
отримали з держбюджету із 
початку року вугільні шахти, які 
перебувають у зоні АТО. 
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волинськи

Головою Нацбанку України Валерією 
Гонтаревою зацікавилася прокуратура 

На голову НБУ Валерію Гонта-
реву відкрито кримінальне 

провадження. Відповідне рішення 
1 грудня ухвалив Печерський ра-
йонний суд Києва. 

Суд зобов’язав столичну про-
куратуру почати розслідування та 
внести відповідний запис до Єди-
ного реєстру досудових розслі-
дувань. Гонтаревій інкримінують 
зловживання владою або службо-
вим становищем задля одержання 
будь-якої неправомірної вигоди 
для самої себе чи іншої фізичної 
або юридичної особи, використан-
ня службовою особою влади чи 
службового становища всупереч 
інтересам служби. 

Суть звинувачень зводиться 
до валютних інтервенцій Нац-
банку в серпні 2014-го. Спочатку 
регулятор за нижчим курсом про-
дав на міжбанку 69 млн дол., а че-
рез кілька днів відкупив там само 
35 млн дол. дешевше. Позивач 
(ним виступив адвокат Ростислав 

Кравець) звертає у своїй позовній 
заяві увагу на те, що на кожному 
дорожче відкупленому доларі цен-
тробанк втратив 19 копійок і дер-
жаві був завданий збиток. 

Як повідомлялось, у Верховній 
Раді зареєстрували проект поста-
нови про звернення до Президен-
та щодо звільнення з посади голо-
ви Нацбанку Гонтаревої. 

Актуально
Поки бійців на фронті годують волонтери, 
на складах держрезерву залежуються 
мільйони банок тушонки 

Добовий харч одного солдата ко-
штує менше 20 гривень. Дехто 

не скаржиться, інші не приховують, 
що урізноманітнюють раціон сила-
ми волонтерів. 

У міністерствах питання хар-
чування бійців заходить у глухий 
кут, ідеться в сюжеті ТСН. Меню 
військовослужбовців чітко регла-
ментується постановою Кабміну. 
Є кілька норм, прорахованих мі-
ністрами до грама. Перша — за-
гальновійськова, у переліку серед 
іншого є й 150 грамів риби, огірки, 
помідори та зелень, сухофрукти 
і два яйця, остання норма — на 
тиждень. У другій нормі, так зва-
ній льотній, раціон багатший. Тут і 
м’ясо птиці, і копченості, молоко та 
фруктові соки. Але бійці в окопах 
не приховують, що яєць від Міно-
борони в очі не бачили. 

Загалом із харчуванням на 
фронті іноді доходить до абсурду: 

збирають їжу на народні гроші во-
лонтери, а державні засіки тріщать 
від запасів. Так, на складах держре-
зерву зберігаються мільйони банок 
тушонки, позбутись яких її збері-
гачі не проти, бо дуже скоро мине 
строк її придатності. Проте їхнє 
бажання вперлось у чіткі інструк-
ції: у банках закручена свинина, а 
солдатам прописана тільки яло-
вичина. Керівникові держрезерву 
довелось одну банку державного 
добра навіть у КМУ везти, щоб 
Яценюк особисто скуштував. Але 
завдання Прем’єра змінити раціон 
розтягнулося на місяці. У Мінобо-
рони кажуть, що змінювати раціон 
мають право лише міністри, вони ж 
і вартість харчування рахують. 

Сьогодні ж у день за першою 
нормою військовий проїдає аж 
17 грн 62 коп., за другою — 23 грн 
22 коп. 

У західних областях 4 грудня 
прогнозують ясну погоду, опадів 
не очікується. Температура вночі 

-7...-5 °C, вдень 0...+2 °C. 5 грудня 
буде змінна хмарність, без опа-
дів. Нічна температура -6...-4 °C, 
денна -1...0 °C. 6 грудня прогнозу-
ють мінливу хмарність, ітиме мо-
крий сніг із дощем. Уночі -5...-3 °C, 
вдень 0...+1 °C. 

У північних регіонах 4 груд-
ня впродовж дня буде ясна погода, 
переважно без опадів. Температу-
ра вночі -16...-14 °C, вдень -9...-
7 °C. 5 грудня прогнозують пого-
жу погоду, опадів не очікується. 
Вночі -15...-13 °C, вдень -8...-6 °C. 
6 грудня синоптики передбача-
ють сонячну погоду, без опадів. 
Нічна температура -13...-11 °C, 
денна становитиме -4...-2 °C. 

У Києві 4 грудня обіцяють 
ясну погоду, без опадів. Нічна 
температура -15...-13 °C, ден-

на -7...-5 °C. 5 грудня синоптики 
прогнозують невелику хмарність, 
буде сухо. Вночі -13...-11 °C, вдень 

-6...-4 °C. 6 грудня ясно, без опа-
дів. Температура вночі -14...-12 °C, 
вдень -5...-3 °C. 

У східних регіонах 4 грудня 
очікується мінлива хмарність, без 
опадів. Уночі -20...-18 °C, вдень 

-12...-10 °C. 5 грудня буде ясно, 
снігу не очікується. Нічна тем-
пература -23...-21 °C, вдень -13... 

-11 °C. 6 грудня хмарно, без опадів. 
Уночі -13...-11 °C, вдень -4...-2 °C. 

У південних областях 4 груд-
ня метеорологи прогнозують 
хмарну погоду з проясненням, без 
опадів. Температура вночі стано-
витиме -14...-12 °C, вдень -6...-4 °C. 
5 грудня буде ясно, опадів не очі-
кується. Вночі -13...-11 °C, вдень 

-5...-3 °C. 6 грудня мінлива хмар-
ність, без опадів. Нічна темпера-
тура -7...-5 °C, денна -1...+1 °C. 

 ПОГОДА

 законодавства, обману та хитрощів 

Час замислитися над онов-
ленням представницьких 
органів. І на наступних ви-
борах до місцевих рад, які 
відбудуться в 2015 році, 
обрати реальних пред-
ставників від народу, а цих 
відпустити гуляти, а ще 
— проконтролювати, аби 
хтось із них не потрапив на 
тепленьке чиновницьке 
крісло. Закон про люстра-
цію дозволяє це зробити 


