
Жителі Волновахи та навко-
лишніх населених пунктів 

дякують благодійному фонду 
«Волинь-2014» за надану гумані-
тарну допомогу. 

26 лютого волинські благо-
дійники відправили в місто-
партнер Луцька гуманітарний 
вантаж із дитячим та дорослим 
одягом, взуттям, медикаментами 
й інвалідними візочками. 

Весь вантаж було завезено 
на Донбас керівником ГО «Ав-
томайдан-Україна» Олегом Бон-
даруком та передано Волновась-
кому волонтерському центру. В 
подальшому активісти його роз-
поділили та передали населен-
ню, яке потребувало допомоги. 

Всі медичні препарати, серед 
яких перев’язувальні матеріали, 
кровоспинні засоби, антибіоти-
ки й інше, передано у Волновась-
ку центральну районну лікарню. 
А інвалідні візочки волонтери 
презентували жителям селища 
Гранітне Тельманівського райо-
ну. 
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Прикордонники готові до оформлення громадян із закордонними 
біометричними паспортами 

Закордонні паспорти з електронним 
чипом і без нього — однаково діючі 

Інспектори ДАІ затримали 
автомобіль із «липовими» 
документами 
Автомобіль «Форд Ескорт» зупинили інспектори ДАІ 
з обслуговування стаціонарного поста № 1 під час 
нагляду за дорожнім рухом. За кермом перебував 
22-річний житель Рівненщини. При перевірці доку-
ментів з’ясувалося, що технічний паспорт на авто має 
явні ознаки підробки. Транспортний засіб затримали. 
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань. Триває досудове розслідування. 

Розпочався другий етап 
четвертої хвилі мобілізації 
Виконувач обов’язків обласного військового 
комісара Роман Кулик повідомив, що перший етап 
четвертої хвилі мобілізації було виконано на 79%. 
20 лютого розпочалося оповіщення другого етапу 
четвертої хвилі мобілізації. Він додав, що, згідно з 
рішенням Генерального штабу ЗСУ, поставку мобілі-
заційних ресурсів у 184-й та 169-й навчальні центри 
перенесено на 9 березня. Триває робота щодо 
поставки військовозобов’язаних у спецпідрозділи 
Львова та Полтави. 

29
на стільки відсотків за 
минулий тиждень зросли 
оптові ціни на цукор. Нині 
за тонну цього продукту 
просять 12,5 тисячі гри-
вень. 
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Соціум

У Державній прикордонній служ-
бі України повідомили, що ма-

ють підготовлених інспекторів та 
мінімально необхідну кількість 
технічних засобів, щоб розпочати 
оформлення наших співвітчизни-
ків із закордонними біометрични-
ми паспортами. До цього готові всі 
пункти пропуску для повітряного 
сполучення, а також основні авто-
мобільні та залізничні. На цей час 
використовують три типи приладів 
для біометричної обробки інфор-
мації вітчизняного виробництва. 
Планується поступово збільшувати 
мережу точок перетину кордону, 
оснащених  приладами для біоме-
тричної обробки інформації. Насам-
перед це стосується міжнародних і 

міждержавних пунктів пропуску. 
Нові документи оформлятимуть 

не довше, ніж паспорти старого зраз-
ка. А якщо пропускний пункт поки 
що не обладнаний біометричними 
«рідерами», процедура ідентифікації 
відбуватиметься за схемою, яка діє 
нині. Новий паспорт відрізняєть-
ся від свого попередника фактично 
лише вмонтованим мікрочипом, про 
що «попереджає» стилізоване зо-
браження мікросхеми на обкладин-
ці документа. Його, як і звичайний 
паспорт, можна перевірити за допо-
могою технічних засобів, які зараз є 
на всіх основних пунктах пропуску. 
Біометрія — лише питання безпе-
ки, оскільки таке посвідчення особи 
унеможливлює підробку. 

В Україні стартував процес видачі 
закордонних паспортів нового 
зразка, так званих біометричних. 
Щоправда, він дещо затягнувся 
через невчасне надходження необ-
хідного обладнання (сканери від-
битків пальців, оцифрування підпи-
су і т. ін.) у територіальні підрозділи 
Державної міграційної служби. До 
редакції «Відомостей» звертаються 
читачі, котрі просять роз’яснити, 
які документи необхідно подавати 
для оформлення цього паспорта, 
адже в Інтернеті була інформація, 
ніби вимагають довідку з військко-
мату, також багатьох цікавлять ціна 
та переваги такого паспорта. На ці 
й інші запитання нам погодилася 
відповісти головний спеціаліст зі 
зв’язків із громадськістю та ЗМІ 
УДМС України у Волинській області 
Наталія Левчук. 

— Сьогодні є можливість виго-
товити закордонний паспорт ново-
го зразка - біометричний і звичай-
ний. Які переваги того чи іншого? 

— Такого поняття, як звичайний 
паспорт, уже немає: форма бланків 
змінена. Ми візуально не відрізнимо 
біометричний від не біометричного. 
Тільки спеціальна система зчиту-
вання визначає, чи є в обкладинці 

вмонтований чип, на який в електро-
нному вигляді вносяться інформа-
ція про власника документа й біоме-
тричні дані — відцифровані підпис і 
фото, а також відбитки пальців рук. 
Тому людина сама вибирає, виготов-
ляти їй із чипом чи без. І з тими, і з 
іншими можна їхати за кордон, так 
само як із паспортами, які були ви-
готовлені кілька років тому і їх тер-
мін дії ще не закінчився. Поки ми не 
матимемо безвізового режиму з ЄС, 
біометричний паспорт чи ні — ролі 
не грає. 

— Була інформація, що кон-

сульства не можуть поставити візи 
у біометричні паспорти, бо їм не 
надали зразки нових документів. 

— Так, зразки не були надані, це 
технічна помилка, яку врегулювали 
протягом тижня. Це питання вже 
давно знято і закрито. Консульства 
приймають нові біометричні доку-
менти, ставлять візи. Понад те, їм 
дуже сподобалися нові бланки на-
ших українських паспортів. 

— Яка вартість закордонного 
паспорта з відбитками і без? 

— Закордонний паспорт без елек-
тронного чипа коштує 461,15 грн, із 
чипом — 518,15 грн. У разі терміно-
вого оформлення (впродовж семи 
робочих днів) вартість із чипом 
становитиме 775,30 грн і без чипа 
— 718,30 грн. Реально терміновий 
паспорт приходить через 10 кален-
дарних днів, а нетерміновий — при-
близно за місяць. 

— У Луцьку є ініціативна група 
волинян, котрі вважають, що за-
кордонний паспорт має коштувати 
не більше 170 грн, які стягуються 
як держмито, а всі інші платежі — 
незаконні. Про це вони навіть ма-
ють рішення суду першої та другої 
інстанцій... 

— Це питання не вирішене дони-
ні, ці люди подають апеляції в різні 

суди, досі паспорти їм не оформлені 
і не видані. Ми тут на місцях роз-
цінок не встановлюємо і паспортів 
не друкуємо. Всі питання, що стосу-
ються вартості, — до міністерства, 
яке приймає такі рішення, ми ж 
лише виконавці. 

— Які документи потрібні для 
оформлення закордонного паспор-
та? 

— Громадянину досить мати 
український паспорт, ідентифіка-
ційний код і бути готовим до фо-
тографування. Ніяких військових 
квитків, довідок про судимість чи із 

військкоматів не потрібно. 
— Багато охочих отримати пас-

порт саме з електронним чипом? 
— Приблизно 50/50. Оформ-

ляють без відбитків із релігійних 
переконань, чомусь хлопці молоді 
схиляються більше до виготовлення 
нечипованих паспортів. А от жінки 
в основному беруть із відбитками. 

— На Волині була проблема з 
обладнанням для оформлення біо-
метричних паспортів, її вже вирі-
шено? 

— У нас в обласному управлін-
ні працює два комплекси для ска-

нування відбитків, також у Центрі 
надання адміністративних послуг, у 
Луцькому районному секторі. Тобто 
чотири на Луцьк. Нещодавно таке 
обладнання з’явилося у Нововолин-
ському міському відділі та Володи-
мир-Волинському й Ковельському 
районних відділах. 

— У коридорі черги. Спостері-
гаєте збільшення кількості охочих 
отримати закордонні паспорти? 

— Зараз значно більше, ніж 
до Нового року, хоча з початком 
активних  військових  дій  також 
зверталося чимало громадян, які 
виготовляли закордонні паспорти, 
проїзні документи для дітей, при-
ходили цілими сім’ями. Одначе коли 
розпочалося виготовлення біоме-
тричних паспортів, прийшло дуже 
багато людей. І в основному це ті, 
хто оформляє закордонний паспорт 
узагалі вперше у своєму житті. Є 
старші люди, пенсіонери. Я деколи 
проводжу для себе дослідження та 
запитую: «А для чого, куди ви зібра-
лися їхати?» — можливо, це трохи 
некоректно, проте люди нормально 
реагують. Відповідь у всіх майже 
однакова: «Хай буде про всяк випа-
док». Можливо, це і створює черги, 
ажіотаж. На сьогодні вже прийнято 
півтори тисячі заявок на оформлен-
ня біометричних паспортів. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Жителі Волновахи 
отримали 
від волинян 
гуманітарну 
допомогу 

Допоможіть врятувати молоду людину! 
У ніч із 18-го на 19 лютого у місті Києві на вулиці Виборзькій стався 

резонансний злочин. Посеред ночі двоє озброєних злочинців увірвалися 
в квартиру, яку винаймали мешканці Луцька. На заваді непроханим 
гостям став 20-річний Віктор. У сутичках із нападниками він зазнав більше 
тридцяти (!!!) ножових поранень. Хлопець повівся як герой, фактично 
прикрив своїм тілом від злочинців (їх, до речі, затримали «по гарячих 
слідах») слабших від себе — жінку та 13-літнього підлітка... 

Медики дивом врятували постраждалому життя, проте боротьба 
за нього триває. У Віктора пошкоджений хребет, частково вражений 
спинний мозок. Наразі він — нетранспортабельний, проте не падає духом 
і не здається. Попри важкі й численні травми, лікарі дають надію: при 
правильному лікуванні хлопця можна буде поставити на ноги. Але для 
цього потрібні час, тривала й дороговартісна реабілітація. 

Віктор — єдиний повнолітній помічник у мами, яка сама виховує ще 
двох менших дітей. Власних сил і ресурсів у родини та знайомих аж ніяк не 
вистачить. Поставити нашого земляка на ноги зможе тільки тривала опіка 
лікарів та допомога багатьох небайдужих людей, підтримка всієї громади. 

Для тих, хто може допомогти, — картковий рахунок матері 
Віктора: 5168 7572 2414 3117— у КБ «ПриватБанк» (Морозюк Ірина 

Юріївна). Контактний тел. Ірини: (066) 423-81-87. 

При поданні документів людину відразу й фотографують

Наталія Левчук демонструє паспорт нового зразка

Сканер відбитків пальців

Скутер — 
потенційна 
небезпека 
на дорозі 

Людина сама вибирає, який паспорт їй видати 

Із настанням весняно-літнього 
періоду водії починають ко-

ристуватися скутерами. За кер-
мом скутера можна побачити як 
підлітків (часто навіть дітей), так 
і пенсіонерів. Утім, за статисти-
кою, майже третина людей, які 
постраждали в Україні внаслідок 
ДТП, — це саме водії скутерів. 
Властивості доволі хиткої дво-
колісної конструкції залишають 
дуже мало шансів вийти не-
ушкодженим із аварії. До того 
ж одиниці скутеристів корис-
туються шоломами. При цьому 
основними причинами трагедій 
стають незнання елементарних 
Правил дорожнього руху та ке-
рування у нетверезому стані. 


