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ВІТАННЯ 

НЕВЕСЕЛІ ЦИФРИ 

БУДЬТЕ УВАЖНІ 

ПЛАНИ 

1 грудня працівники прокуратури 
відзначають професійне свято

Кожен 4-й гектар чорнозему 
України є власністю іноземців

Найчастіше підробляють 
банкноти в 200 гривень

На Гряді візьмуться ремонтувати 
ще одну дорогу 

Хочу привітати зі святом тих, 
хто своєю сумлінною працею 

сприяє покращенню законності в 
державі, стоїть на сторожі консти-
туційних прав та свобод громадян, 
виконує особливі функції, спрямо-
вані на зміцнення державності й 
законності в Україні.

Лише за 10 місяців 2011 року 
зусиллям колективу прокуратури 
міста Луцька підготовлено 36 по-
зовних заяв про стягнення 169 тис. 
грн. заробітної плати, з яких 111,7 
тис. грн. на сьогоднішній день ви-
плачено; за актами прокурорсько-
го реагування до місцевого бю-
джету відшкодовано 106 тис. грн. 
заборгованості по комунальному 
майну; підтримано державне об-
винувачення у 561 кримінальній 
справі, в яких постановлено спра-
ведливі обвинувальні вироки та 
постанови; розслідувано 58 кримі-

нальних справ про злочини, яки-
ми завдано збитків на 5,5 млн. грн., 
з яких 4,2 млн. грн. відшкодовано; 
розглянуто 1253 звернення грома-
дян. І це не повний перелік вико-
наної роботи, адже для колективу 
найкращим подарунком до профе-
сійного свята. 

В цей день хочу висловити 
щиру подяку ветеранам органів 
прокуратури та колишнім проку-
рорам міста Луцька.

Нинішньому колективу про-
куратури міста Луцька хочеться 
побажати Божого благословіння, 
міцного здоров’я, щастя і благопо-
луччя, творчої наснаги та наполе-
гливості в досягненні благородної 
мети – забезпечення панування 
Права і Закону.

Прокурор міста Луцька
старший радник юстиції                                                                           

Сергій  Данілін

Нерезиденти України оренду-
ють понад 12 млн. га укра-

їнської землі. Про це повідомив 
президент Асоціації фермерів і 
приватних землевласників Укра-
їни Іван Томич. За його інформа-
цією, українські землі орендують 
іноземці з 30 країн світу. Найбіль-
ше нерезидентів, які орендують 
ці території, — це громадяни ЄС, 
США й Китаю. Томич відзначив, 
що оренда відбувається через юри-
дичні особи, у т.ч. і агрохолдинги.

Президент Асоціації фермерів 
і приватних землевласників до-
дав, що за його даними, найближ-

чим часом найбільшим орендарем 
українських земель планує стати 
Китай. Для досягнення цієї мети 
країна в даний момент формує 
спеціальний фонд, загальна сума 
якого складе $400 млрд.

Експерт підкреслив, що сьо-
годні інформація про іноземців, 
які орендують українську землю, 
державними органами не розкри-
вається. Він також підкреслив, що 
Державне агентство земельних ре-
сурсів зобов’язане її оприлюднити.

Нагадаємо, загальна площа 
сільськогосподарських угідь в Укра-
їні становить близько 41,6 млн. га.

Кількість підроблених гривне-
вих банкнот за 10 місяців 2011 

року в порівнянні з відповідним 
періодом 2010 р. знизилася на 34%. 
Про це заявив заступник директо-
ра Генерального департаменту ре-
гулювання грошового обігу Украї-
ни Віктор Заєнко. 

«Тенденція за 10 місяців 2011 
р. у порівнянні з відповідним пері-
одом 2010 р. наступна: зменшення 
по кількості підроблених банкнот 

гривні — на 34% і відповідно по 
сумі — на 47%, тобто йде змен-
шення», — розповів Заєнко й від-
значив, що найбільш підробляють 
в Україні грошові банкноти номі-
налом в 200, 50 і 20 гривень.

За словами заступника дирек-
тора Генерального департамен-
ту, купюра в 200 грн. — «старого 
зразка, яка була введена в оборот 
в 2001 р. і має недостатній рівень 
захисту».

Крім того, він додав, що бан-
кнота номіналом 200 грн. не була 
надрукована на Монетному дворі 
України й до певного часу зберіга-
лася в запасах Нацбанку. Як тільки 
було виявлено, що вона недостат-
ньо захищена від підробок, бан-
кноту, за словами Заєнка, стали 
вилучати з обороту, друкуючи за-
мість них банкноти нового зразка.

Про ймовірне виділення 200 ти-
сяч гривень на дорогу, що веде 

на Гряду, розповів голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук.

— Ще в середині вересня ми 
розпочали підготовку до оздоров-
чого період 2012 року. Зараз вже 
виходимо на розпорядчий доку-
мент, який особливо стосується 
Шацького, Любомльського та Ста-
ровижівського районів та інших, 
де є туристичні бази, табори. За-
вдання різні – від зачищення доріг 
до будівництва дороги на Гряді. До 
речі, на комунальну дорогу, яка має 
з’єднати Шацьк із початком Гряди, 

так звану під’їзну, можливо треба 
ще в цьому році тисяч 200 виділи-
ти, — повідав Борис Петрович.

Ірина КОСТЮК

Держава не позбавлятиме населення 
соціальної допомоги  

З 1 грудня уряд по всіх областях 
розпочне експеримент «Непрямі 
методи оцінки доходів громадян». 
У ньому візьмуть участь громадя-
ни, які претендують на соціальну 
допомогу. Сьогодні почали лунати 
думки про те, що соціальної під-
тримки будуть позбавлені матері-
одиначки, які «мають кондиціонер, 
сучасний велосипед, скутер, 
посудомийну машину, хто робить 
ремонт з використанням дорогих 
будматеріалів». 

Оскільки з квітня непрямі мето-
ди оцінки були опробовані в трьох 
пілотних областях, в тому числі і 
Волинській, «Відомості» вирішили 
розібратися, хто ж насправді буде 
позбавлений підтримки держави.

Експеримент проводився у Луць-
кому районі. За інформацією началь-
ника районного управління праці та 
соцзахисту Алли Климчук, у районі 
є п’ять тисяч 778 отримувачів соці-
альної допомоги. Під експеримент 
потрапили 1284 отримувача. 

—  Мета, з якою він проводить-
ся, — посилення адресності допо-
моги та спрямованість соціальних 
виплат найбільш нужденним сім’ям, 
підвищення точності оцінки доходів 
заявника, які не можуть бути доку-
ментально підтверджені, — зазначи-
ла Алла Климчук. —  Якщо людина 
приходить за соцдопомогою, то вона 
має заповнити анкету про свої дохо-
ди і видатки. Після цього за допомо-
гою спеціальної програми, яка була 
розроблена для цього експерименту, 
робиться дооцінка доходів. На осно-
ві проведеної оцінки визначаються 
сім’ї, які занижують рівень своїх до-
ходів. Під час експерименту в нашо-
му районі було виявлено, що із 1284 
заявників у 48% випадків дохід може 
перевищувати задекларований. 
Саме у ці родини й завітали наші со-
ціальні інспектори. Результати дооб-
стеження вражають: із перевірених 
родин 60% можуть обходитися без 
соціальної допомоги. Але оскільки 
це лише експеримент, то такої допо-
моги ніхто не був позбавлений. 

Алла Миколаївна навела кон-
кретний приклад: сім`я звернулася з 
заявою про призначення державної 
соціальної допомоги малозабезпе-
ченим сім`ям. Заявниця здійснює 
індивідуальний догляд за дитиною 
до досягнення нею 4 років, а чоловік 
доглядає престарілу особу. Офіційно 
така сім`я має дохід неповних 20 гри-
вень в місяць.  В той же час витрати 

на проплату за комунальні платежі 
становлять 150 гривень, вони мають 
власний автомобіль (навіть надають 
послуги обслуговуваному престарі-
лому), придбали мінітрактор вартіс-
тю понад 40 тисяч гривень. Цифри 
і факти свідчать про необхідність 
впровадження непрямої оцінки до-
ходів. Тож на що звертає увагу соці-
альний інспектор? 

— Інспектор звертає увагу на 
умови проживання. Приміром мо-
лода сім’я живе разом з батьками у 
приміському селі. У батьків у воло-
дінні є земля. Проте молоді люди ка-
жуть, що нею не користуються. Далі. 
Людина проживає у приміській зоні, 
має можливість працевлаштуватися 
у місті на роботу, проте воліє нічого 
не робити і отримувати соціальну 
допомогу. Також інспектори зверта-
ють увагу на новопридбану маши-
ну, закуплені будівельні матеріали, 
проведений ремонт тощо. Також у 
полі уваги — родичі,  які працюють 
за кордоном і матеріально допома-
гають сім’ї. А також чи навчаються 
діти на платному відділенні у вузах. 

Алла Климчук зауважила, що 
найбільше потребують обстеження 
ті, хто звертається за додатковою до-
помогою по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку та 
одинокі матері. Не відбираються для 
додаткового обстеження сім`ї, які 
претендують на призначення субси-
дій, оскільки до розрахунку береть-
ся домогосподарство, а не сім`я.

— Проте тут варто наголосити, 
що ніхто не позбавлятиме одиноку 
маму гарантованої державою допо-
моги у 230 гривень. Йдеться лише 
про тих, які звертаються із заявою 
про збільшення цієї допомоги з ура-

хуванням доходів. Це ж саме стосу-
ється і тих, хто хоче отримати більше 
допомогу по догляду за дитиною до 
трьох років. Зауважу, що в середньо-
му одинокі мами райони отримують 
допомогу у розмірі 425 гривень, а по 
догляду за дитиною до трьох років 
— 504 гривні.

Якщо ж говорити про найбіль-
ший розмір соціальної допомоги у 
Луцькому районі, то він становить 
чотири тисячі 375 гривень. Це до-
помога малозабезпеченим сім’ям.  
Середній же розмір цієї допомоги у 
районі становить 1246 гривень.  За-
уважимо, що йдеться про жителів 
сіл, які до того ж живуть біля облас-
ного центру. 

Ще раз наголосимо, що поки 
триває експеримент, жодна сім’я не 
буде позбавлена державної підтрим-
ки, якщо вона надала відповідні до-
кументи. 

— Якщо говорити про подаль-
шу долю, то експеримент перед-
бачає, що ті сім’ї, де через непрямі 
методи дооцінки доходів виявлена 
можливість отримувати їх додатко-
во, будуть викликатися на комісію 
з питань призначення соціальних 
допомог. І от уже члени цієї комісії 
вирішуватимуть: надавати допомогу 
чи ні. Можу сказати, що в результаті 
кількість отримувачів цих допомог 
зменшиться. Як і самий їх розмір, — 
зазначила Алла Климчук. 

Органи соцзахисту отримали 
проект постанови Кабміну про вве-
дення дооцінки доходів громадян 
для призначення соціальної допомо-
ги, яким передбачено впровадження 
цього методу з 1 квітня 2012 року.

Наталка СЛЮСАР

У листопаді Україна 
експортувала понад два 
мільйони тонн зерна
Минулого місяця Україна експортувала 2,089 млн. 
тонн зерна. Як повідомив директор департаменту 
економічного розвитку та аграрного ринку Мініс-
терства аграрної політики і продовольства Сергій 
Кваша, з початку маркетингового року було екс-
портовано 6,808 млн. тонн зерна. Зокрема, 2,14 
млн. тонн пшениці, 1,836 млн. тонн ячменю, 2,756 
млн. тонн кукурудзи.

1 грудня — акція «Переоблік 
влади»
Опозиційні сили сьогодні проводять всеукраїнський 
страйк «Переоблік влади». Акція приурочена два-
дцятиріччю референдуму, на якому першого грудня 
громадяни України обрали незалежність. За допомо-
гою страйку підприємці висловлять своє ставлення 
до реформування податкового законодавства, яке на 
думку активістів «Вперед!» нищить малий і середній 
бізнес у країні. 

90%
стільки на сьогодні бажаючих 
взяти іпотечний кредит отри-
мують відмову від банків, хоча 
ще влітку цей показник був 
близько 30%. Про це повідо-
мив Сергій Тютюнник, директор 
компанії «BGT Consulting».

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

Виявлятимуть лише тих, хто отримує її незаконно


