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Пенсіонерка Марія Михайлівна, 
яка мешкає у Луцьку, нещодавно 
вирішила оформити документи для 
призначення субсидії для відшко-
дування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг. Адже вісімсот 
гривень пенсії, яку отримує, не ви-
стачає на прожиття. Бо, крім усього, 
жінка має проблеми зі здоров’ям і 
кожного місяця витрачає близько 
трьохсот гривень на ліки. Додатко-
вих доходів у неї теж нема. Та після 
відвідин її помешкання інспек-
тором у жінки з’явилися сумніви 
щодо отримання належної їй допо-
моги. То на що має право звертати 
увагу соцінспектор при з’ясуванні 
житлово-побутових умов і за яких 
обставин субсидію не нарахують, 
з’ясовували «Відомості». 

За словами Марії Михайлівни, 
соцінспектор була аж надто прискі-
пливою. 

— Перевірила, чи не вставлено 
нових вікон, — розповідає пенсі-
онерка, — звернула увагу на те, що 
шпалери і коврики не нові. Записа-
ла, якого року випуску телевізор, хо-
лодильник. Наполягала, щоб назва-
ла марку пральної машини, та я й не 
пам’ятаю, бо дуже стара вона у мене. 
Заглянула у ванну, туалет. Розпита-
ла, де працює і живе син, внучка. Я 
переживаю, бо моїй подрузі відмо-
вили у нарахуванні. Каже, через те, 
що син має недобудований будинок. 
Але її син давно нічим їй не допо-
магає, випиває зараз, і ще невідомо, 
скільки часу той його будинок буде 
стояти пусткою. 

Як пояснює головний державний 
інспектор міста Луцька Галина Но-
воселецька, скільки людей, стільки 
і ситуацій, тому в ряді випадків на-

дання допомоги передбачено лише 
після вивчення ступеня нужденнос-
ті заявника та його сім’ї. Але значен-
ня має лише те, чи протягом року 
людина щось придбала або зробила 
ремонт, сума якого перевищує 10 
прожиткових мінімумів. Приблизно 
10 тисяч гривень. Тобто якщо люди-
на подає чек на п’ять тисяч, скажімо, 
за нові меблі, то на призначення суб-
сидії це не вплине. 

— А якщо чек не зберігся? — ці-
кавимось у посадовця.

— В акті є остання сторінка, де 
людина може написати пояснення 
про вартість покупки, — продовжує 
Галина Іванівна. — Наприклад, за-
значити, що діти приїхали і зроби-
ли ремонт чи придбали на якийсь 
ювілей холодильник, телефон. Це 
на комісії зачитується та врахову-
ється, проте субсидія з цієї причини 
не припиняється. Її можуть припи-
нити, коли виявиться, що людина 
отримує доходи й не задекларувала 
їх; має два транспортних засоби (ві-
тчизняний, придбаний до 10 років 
тому, й імпортний — до 15 років) 
або два житла; здає помешкання 
у найм, має акції й одержує диві-
денди, отримує аліменти, проте не 
вказала це; є порушення у центрі за-
йнятості для працездатних; має пай 
і одержала за нього орендну плату 
— хай навіть зерном, цукром. Адже 
товар переводиться у грошовий ек-
вівалент, і кожен фермер вказує це 
у податковій звітності. Ми подаємо 
запити в податкову, МРЕО, БТІ, зе-
мельний кадастр, тому приховати 
щось не вдасться. Бувають випадки, 
коли бабусі-пенсіонерки кажуть: «А 
я думала, що впливає тільки житло 
в Луцьку». Та коли даємо запити, ви-
являється, що в бабці є земля, хата в 

селі, що залишилась у спадок. Адже 
для призначення субсидії існують 
нормативи — 21 кв. м на кожну заре-
єстровану особу та додаткові 10,5 кв. 
м на сім’ю. А коли є ще одне житло, 
то треба довідку про те, хто там за-
реєстрований. Якщо багато людей, 
то, можливо, й нема перевищення 
потрібної для субсидії площі. 

— Виходить, якщо є земля чи 
пай, то субсидії вже не нарахують?

— Ні, це не зовсім так, — долу-
чається до розмови начальник відді-
лу призначення державних допомог 
Галина Кобук. — Вони беруться до 
загального розрахунку. Але наша 
земля дуже дешева, тому в людей 
є шанси отримати субсидії. Навіть 
якщо людина має два житла, проте 
доходи дуже малі, й є інші обстави-
ни, наприклад, хвороба, підтвердже-
на довідками з лікарні, то вона може 
звернутись у комісію при міськви-
конкомі. І зазвичай субсидію нада-
ють. 

— Але поясніть, чому соцінспек-
тор розпитувала нашу читачку про 
сина та внучку, чи має вплив на при-
значення субсидії їхній матеріаль-
ний стан? 

— Субсидія надається власнику 
житла, — продовжує Галина Ново-
селецька. — Є багато сімей, у яких 
власник — онучка (бабуся подару-
вала квартиру), донька, племінниця, 
якась інша особа. Тобто коли особа 
не є власником житла, то справа про 
призначення субсидії обов’язково 
йде через комісію. Тому й інспектор 
запитує — хто власник житла, де він 
мешкає, чи він працює, чи є в ньо-
го ще якесь житло. Є ще причини, 
чому ми питаємо про дітей. Згідно 
з Кодексом про шлюб і сім’ю, діти 
зобов’язані надавати допомогу сво-
їм немічним батькам, тому ми в акті 
пишемо, чи не інваліди їхні діти, чи 
спроможні надати допомогу. Крім 
того, соціальні інспектори мають 
право опитувати сусідів про осо-
бу, яка звернулася щодо надання їй 
субсидії, та отримувати інформацію 
з місця її роботи.

За словами посадовців департа-
менту соціальної політики Луцької 
міської ради, минулого року було 
складено 6300 актів. І лише 10% осіб 
подали у деклараціях недостовірну 
інформацію. Тому наголошують, що 
чесним людям, які не прагнули отри-
мати підтримку від держави в обхід 
законодавства, нема чого боятися 
соцінспектора. Навпаки, часто саме 
він підказує громадянам, які пільги 
їм належать, надає консультації.
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на стільки відсотків (або 
на 613,85 млн. доларів) у 
грудні 2011 року зменшилися 
золотовалютні резерви Нац-
банку, склавши на 31 грудня 
31794,59 млн. доларів. Про це 
повідомили у прес-службі НБУ.

На Львівщині через кір 
продовжено канікули
Через високу захворюваність на кір продовжено 
шкільні канікули у семи адміністративних територіях 
Львівщини. Про це повідомила завідувачка епід-
відділу Львівської обласної СЕС Наталія Тімко. За її 
словами, шкільні канікули продовжено у містах Стрий, 
Самбір, Дрогобицькому, Самбірському, Старосамбір-
ському та Турківському районах. З 1 січня 2012 року 
захворіли 219 осіб, із них 86 дітей. На стаціонарному 
лікуванні перебуває 224 людини, з них 101 дитина.

Монету в 1 цент продали 
за 1 мільйон доларів
У США мідну монету номіналом у 1 цент, датова-
ну 1793 роком, продали на аукціоні в Орландо, 
штат Флорида, за 1 мільйон доларів. Аукціон 
відбувся під час щорічного з’їзду товариства 
нумізматів Флориди. Висока вартість монети по-
яснюється не лише її хорошим станом, але також 
датою випуску. Адже саме в 1793 році Сполучені 
Штати викарбували свої перші монети.
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У країнах СНД найшвидше росте 
зарплата в українців

Уряд встановив перелік платних 
послуг ДАІ

На Волинь 
чекає тотальний 
енергоаудит

Міліція хоче взяти на себе ще 
й охорону банків

Реальне зростання заробітної 
плати в Україні минулого року 

становило 8,7%, і такий показник 
став найбільшим у країнах СНД. 
Про це заявив урядовий уповно-
важений із питань співробітни-
цтва з Російською Федерацією, 
державами-учасницями СНД, 
Євразійського економічного спів-
робітництва й іншими регіональ-
ними об’єднаннями Валерій Мун-
тіян, пише «Корреспондент».

«Це найбільший показник се-
ред країн СНД», — цитує урядо-
вого уповноваженого прес-служба 
Міністерства економічного розви-
тку й торгівлі. 

У 2011 році, незважаючи на на-
слідки світової економічної кризи, 
українська економіка демонстру-
вала зростання, нагадав пан Мун-
тіян. 

«Основний інтегральний по-
казник — валовий внутрішній 
продукт (приріст) — становив 

5%. Цього досягнуто за рахунок 
зростання промисловості на 7,8%, 
а АПК — на 15,6%. Уперше за всі 
роки незалежності в Україні зібра-
но 58 мільйонів тонн зернових», — 
резюмував Валерій Мунтіян.

Міністерство внутрішніх справ 
запропонувало Національ-

ному банку України передбачити 
обов’язкову присутність озброє-
ної охорони МВС у банківських 
установах. 

Про це повідомив міністр вну-
трішніх справ Віталій Захарченко 
на брифінгу з приводу озброєного 
нападу на відділення «ПриватБан-
ку» в Донецьку, під час якого заги-
нуло п’ять осіб.

Зокрема, за словами Захарчен-
ка, Міністерство внутрішніх справ 
запропонувало Нацбанку ввести 
обов’язкову присутність озброє-
ної охорони МВС у банківських 
установах при наявності там обся-
гів готівки або інших цінностей на 
1 млн. грн., а також ще низку змін 
задля посилення охорони фінан-
сових установ.

«Я зв’язався з Сергієм Арбузо-
вим (голова Національного банку 
України, — авт.), ми провели роз-
мову й напрацювали спільні дії з 
охорони банківських установ, які в 
подальшому будемо здійснювати», 
— сказав Захарченко, зауважив-
ши, що під час цієї розмови голова 
НБУ погодився, щоб «охороною в 
банках займалися фахівці, тобто 
міліція».

Водночас міністр зазначив, що 
питання щодо заборони здійснен-
ня охорони фінансових установ 
приватними фірмами стояти не 
буде, їм буде рекомендовано пере-
глянути технічні умови з надання 
охоронних послуг.

Кабінет Міністрів України сво-
єю Постановою №1098 «Деякі 

питання надання підрозділами 
Міністерства внутрішніх справ 
і Державної міграційної служби 
платних послуг» встановив із 1 
січня 2012 р. перелік платних по-
слуг, які дозволяється надавати 
підрозділам ДАІ. Постанову КМУ 
опубліковано на офіційному сайті 
уряду.

Так, відповідним документом 
вартість реєстрації або перере-
єстрації колісних транспортних 

засобів із видачею свідоцтва та 
номерних знаків визначена в роз-
мірі 152,63 грн. для вітчизняних 
автомобілів і 190,15 грн. — для ма-
шин закордонного виробництва, 
мототранспорту, причепів вітчиз-
няного виробництва та країн СНД 
— 148,63 грн. Крім того, автовлас-
ник сплатить витрати МВС на ви-
готовлення номерів (близько 135 
грн.) і пластикового бланка про 
реєстрацію (близько 198 грн.).

Видача водійських прав на пра-
во керування транспортними за-
собами після здачі іспиту, а також 
його перездачі визначена в розмірі 
26 грн. Вартість іспиту на право 
керування автомобілями з небез-
печними вантажами становитиме 
78 грн. Тимчасовий реєстраційний 
талон на керування транспорт-
ним засобом коштуватиме 15 грн. 
За узгодження заміни номерного 
агрегату доведеться заплатити 98 
грн., за виготовлення макетів ін-
дивідуальних номерних знаків на 
замовлення автовласників і вида-
чу одного комплекту — 300 грн. 
за три символи. Кожен наступний 
символ (усього — не більше вось-
ми) буде коштувати 90 грн., а гра-
фічний елемент — 500 грн.

Рейтинг енергоефективності 
областей України, проведе-

ний компанією «Systal Capital 
Manegment», показав, що Волинь 
серед інших областей України на 
шостому місці. Проте за мірками 
Євросоюзу волиняни виконують 
заходи енергозбереження лише 
на 65,8%. Про це повідомив го-
лова ОДА Борис Клімчук. Зва-
жаючи на це, він доручив своєму 
заступнику Олександру Башка-
ленку активно моніторити си-
туацію з енергозбереженням та 
організувати тотальний енерго-
аудит. 

— Це стосується не лише бю-
джетних установ, але й бізнесу. 
На Волині є 32 підприємства, які 
виробляють паливні пелети. Пе-
реважна більшість із них збуває 
свою продукцію за кордон. Це 
великий бізнес, і це наша клю-
чова тема, — наголосив Борис 
Клімчук.

За яких умов можуть не дати 
субсидії

Волинський аукціонний центр проводить аукціон 
з продажу майна що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Іваничівсько-
го району в особі Іваничівської районної ради Волинської області:
лот І – частина підвалу побуткомбінату загальною площею 94,1 кв.м (прим. 3/51,5 кв.м; 
4/42,6 кв.м)
Місцерозташування – вул.Жукова, буд. №12, смт.Іваничі, Волинської області.
Рік побудови – 1972, число поверхів у будівлі  – 2, група капітальності – І, загальна 
площа – 94,1 м, об’єм – 282 куб. м.
Конструктивні елементи: фундамент – бетонний стрічковий; стіни – цегла; перегород-
ки  – цегляні; підлога – цемент; перекриття – залізобетонні плити; покрівля – шиферна; 
отвори: вікна – відсутні, двері – відсутні. Оздоблювальні роботи –  звичайне. Інженерне 
обладнання в приміщенні – електропостачання. Фізичний знос – 41%.
Стартова ціна – 16049,00 грн. із урахуванням ПДВ. 
лот ІІ – приміщення столярного цеху загальною площею 195,4 кв.м
Місцерозташування – вул.Залізнична, буд. №26, смт.Іваничі, Волинської області.
Рік побудови – 1972, число поверхів у будівлі  – 1, група капітальності – ІІ, загальна 
площа – 195,4 кв. м, об’єм – 654 куб. м.
Конструктивні елементи: фундамент – цегляний стрічковий; стіни – цегла; перегород-
ки  – цегляні; підлога – цемент; перекриття – залізобетонні плити; покрівля – шиферна; 
отвори: вікна – створчасті, двері – 1-пільні. Оздоблювальні роботи –  звичайне. Інже-
нерне обладнання в приміщенні – електропостачання. Фізичний знос – 55%.
Стартова ціна – 22139,00 грн. із урахуванням ПДВ. 
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору купівлі-
продажу згідно чинного законодавства. 
Спеціальні умови – Витрати понесенi на виготовлення технiчної документацiї для 
присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам та обмінних файлів, підготовку 
об’єкту до продажу та проведення аукціону відшкодовує переможець аукціону.
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукці-
ону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична.13, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.

ОГОЛОШЕННЯ 


