На Луганщині ліквідували
24 нелегальних трубопроводи
У Луганській області протягом 2011-2012 років ліквідовано 24 нелегальних трубопроводи та вилучено
велику кількість обладнання, що використовувалося
контрабандистами для незаконного переміщення
пального. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Сукупна довжина всіх нелегальних трубопроводів,
ліквідованих у 2011-2012 роках, сягає 10 км. Робота
щодо ліквідації каналів контрабанди пального
триває.

12%

на стільки у січні 2012 року в
порівнянні з січнем 2011 року
зменшився транзит природного
газу через територію України.
Він сягнув 9,208 млрд. кубічних
метрів.

У лютому можуть не видати
пенсій
Пенсійний фонд України профінансував виплату
пенсій і грошової допомоги в сумі 4462 мільйони
гривень, що становить лише 25% від місячної потреби, повідомили у прес-службі фонду. Як повідомлялося, Мінсоцполітики хоче наповнити Пенсійний
фонд податком у 12% від операцій із офшорними
компаніями. Новий збір дозволить компенсувати
втрати бюджету та збільшити надходження до ПФ
України майже на мільярд гривень.
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 ШТРАФНІ САНКЦІЇ

Ревізори оштрафували
спиртогорілчаний на 153 млн. грн.

Р

Кожної суботи зранку люди приходять під міст поїсти

Безпритульним сьогодні вижити
непросто
Нещодавно Луцька міська рада
надала в оренду обласному благодійному фонду «Преображення»
приміщення для створення там
притулку для бездомних людей.
Розміщуватиметься він на вулиці
Корольова, 3 (район Вересневого).
Як швидко його відкриють і яку
допомогу там надаватимуть, дізнавалися «Відомості».
Як розповів нам директор центру обліку бездомних громадян благодійного фонду «Преображення»
Віктор Гаврилюк, на Західній Україні поки що такий притулок є лише у
Львові. У Луцьку планують зробити
щось схоже, однак приміщення, яке
виділили, потребує капітального ремонту і вкладення немалих коштів.
— Наші волонтери уже там розпочали роботи, — каже Віктор Миколайович. — Цього року на діяльність центру та на притулок міська
влада має намір виділити 40 тисяч
гривень. Одначе цього мало. Тому
ми проводимо різні благодійні акції, збираємо добровільні пожертви.
У фонді є людина, яка співпрацює з
грантодавцями, пише соціальні проекти. Та, на жаль, грантодавців з-за
кордону зараз мало цікавить Україна
і, зокрема, тема безпритульних. Чомусь нині більше уваги приділяють
Африці.
Але вже цього року, за словами
пана Віктора, у притулку облаштують нічліг для шести-восьми осіб.
— У нас є думка створити центр
реінтеграції з комплексом послуг
— психологічних, соціологічних,
інформаційних, юридичних, медичних, — розповідає про наміри
Віктор Миколайович. — Щоб люди
могли деякий час пожити в цьому
притулку, зміцніти, можливо, зайнятися чимось корисним — плануємо
за прикладом Львова відкрити там
майстерні. Це людей дисциплінуватиме, а з набутими навичками їм потім буде легше знайти роботу.
Наразі ж бездомні (немає житла,
— авт.) і безпритульні (мають житло, але не можуть його використати,
— авт.) лише отримують юридичну

допомогу у згаданому Центрі обліку
бездомних, який був створений у
2009 році. За весь період сюди звернулося 105 осіб.
— Я допомагаю людям відновити документи, — розповідає про
свою безпосередню роботу Віктор
Миколайович. — Адже коли нема
паспорта, прописки — ні на роботу
не влаштуєшся, ні соціальних допомог не отримаєш, ні медичного обслуговування, ні пенсій. За нашою
адресою прописуємо людей — так
звана реєстрація без права проживання. Серед клієнтів були й мами з
дітками. Тепер вони оформили соціальні допомоги і мають можливість
обслуговуватися у поліклініці №3 по
місцю нашого знаходження. Міська
рада направляла до мене підлітків із
місць позбавлення волі, які мають
житло, але фактично не можуть у
ньому проживати, бо родичі позаймали квартири. Тому треба пройти
певну судову процедуру. Самотужки
вони не впораються, адже сама позовна заява дорога, не кажу вже про
участь у судовому засіданні.
На запитання, яким чином безпритульні дізнаються про центр, пан
Віктор відповів, що дехто приходить
до них сам, хтось — за направленням департаменту соцполітики, але
в основному таких виявляють волонтери «Преображення».
— Раніше, коли бачив людей
біля смітників, просто обходив їх,
— розповідає Віктор Миколайович.
— Одначе зламав стереотип і тепер
розмовляю з ними. І коли бачу, що
людина дійсно потребує допомоги,
запрошую до себе. Бо є багато таких,
які мають житла, але просто ведуть
цей спосіб життя і не хочуть його
міняти.
Нещодавно, розповів Віктор Гаврилюк, волонтери на вулиці зустріли
колишнього афганця, офіцера. Він
був невиліковно хворим — рак четвертої стадії.
— І усі медичні установи, в які
ми зверталися, — наголошує, — відмовилися надати йому допомогу.
Вражає така байдужість і бездушність людей. Але підключили спілку

афганців — і чоловіка вдалося влаштувати у хоспіс. Тепер його останні
дні пройдуть не на морозі й не під
парканом.
Віктор Миколайович розповів
іще про один випадок, коли діти —
хлопець і дівчина — залишилися
сиротами, а їх помешкання привласнив дядько. Зараз вони змушені кочувати по зйомних квартирах. Тому
у судовому порядку їм повертатимуть житло.
Як повідомила «Відомостям» головний спеціаліст апарату департаменту соціальної політики Луцької
міської ради Тетяна Заєць, на жаль,
сьогодні місця, де бездомні могли б
переночувати, в обласному центрі
немає. Тому вся надія на фонд «Преображення», який узявся за ідею
спорудження притулку. Також допомогу бездомним за сприяння міської
ради надає громадська організація
«Спілка самаритян», яка раніше раз
у тиждень годувала безпритульних
обідами, а тепер, у зв’язку з морозами, харчує таких людей щодня.
Також гарячими сніданками кожної
суботи годує усіх охочих, а це сорокп’ятдесят осіб, церква «Голгофа».
За двома великими столами під
мостом, що поблизу Варшавського
ринку, у двадцятиградусний мороз
снідала група людей різного віку.
Були серед них і діти. Правду кажучи, коли споглядаєш таку сумну картину, то на очі навертаються сльози
й щось запитувати у цих людей нема
сили. Як розповів потім представник «Голгофи» Дмитро Бондарук,
це «діти тих батьків, які постійно
вживають алкоголь, уже на межі безпритульності, які з часом втрачають
усе».
На жаль, каже Тетяна Заєць,
більше у Луцьку немає громадських
організацій, які хотіли б займатися темою безпритульних людей. Не
цікавлять проблеми бездомних і
бізнесменів-підприємців.
Та й, мабуть, місцеву владу ця
проблема не дуже обходить, якщо у
рік на неї відшукали лише 40 тисяч
гривень.
Людмила ШИШКО

 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Утеплити дев’ятиповерхівку можна за 8-12 мільйонів

У

теплення одного стандартного
дев’ятиповерхового панельного
житлового будинку коштує вісімдванадцять мільйонів гривень. Про
це заявив Прем’єр-міністр Микола
Азаров на зустрічі з представниками
громадських організацій із питань
енергоефективності.
За його словами, така висока
вартість теплоізоляції пов’язана з
тим, що практично всі теплоізоля-

ційні матеріали є імпортними. Він
нагадав, що свого часу в Україні в
кожній області був як мінімум один
завод, який виробляв теплоізоляційні вироби, одначе наразі ситуація кардинально інша. При цьому
Прем’єр-міністр заявив, що уряд
має намір підготувати програму організації виробництва теплоізоляційних виробів.
Як повідомлялося, Кабінет Міні-

стрів планує в 2012 році виділити 432
мільйони гривень на фінансування модернізації об’єктів житловокомунального господарства.
В 2010 році тодішній міністр
житлово-комунального господарства Юрій Хіврич підрахував, що
для утеплення дев’ятиповерхового
будинку на два під’їзди необхідно
три-п’ять мільйонів гривень — залежно від способу утеплення.

евізори обласного управління
Державної фінансової інспекції
офіційно підтвердили порушення
на ДП «Луцький спиртогорілчаний
комбінат» майже на 153 мільйони
гривень. Про це інформує пресслужба Держфінінспекції України.
Під час ревізії фінансовогосподарської діяльності за ІV
квартал 2010 року та 9 місяців
2011 року було виявлено, що директор підприємства у 2008-2009
роках уклав договори з комерційними структурами на поставку
нафтопродуктів на 76,7 мільйона
гривень.
Із іншою комерційною структурою було укладено договір на
пошук і придбання для підприємства об’єктів нерухомості на
57,2 мільйона гривень. За цими
договорами підприємство сплатило кошти в повному обсязі,
проте комерційні структури своїх
зобов’язань не виконали. Попри
те, що терміни виконання договорів минули, підприємство товарів
і послуг не отримало, через що зазнало збитків на суму 133,9 мільйона гривень.
Окрім цього, у ІV кварталі 2010
року підприємство безпідставно
переказало понад 1,6 мільйона гривень роялті комерційним структурам за користування об’єктами
інтелектуальної власності, повним
власником або співвласником
яких є саме підприємство чи його
посадові особи.

Під час перевірок, проведених
у попередні роки, було виявлено
перерахування роялті на загальну
суму 19,5 мільйона гривень.
Матеріали перевірки передано
у правоохоронні органи.
Як повідомлялося, у 20082009 роках ДП «Луцький спиртогорілчаний комбінат» уклало
договори на закупівлю паливномастильних матеріалів у обсягах,
які у 110 разів перевищують його
річну потребу. При цьому підприємство здійснило попередню
оплату на загальну суму понад 130
мільйонів гривень. Ці паливномастильні матеріали спиртогорілчаний завод так і не отримав, кошти не повернені, а підприємств,
які реалізували паливно-мастильні
матеріали, за місцем реєстрації не
виявлено.

 ГРАНТОЇДИ

Байцим хоче відсудити у Луцької
міськради 14 тисяч євро?

В

олинський обласний фонд підтримки підприємництва має
намір через суд стягнути з Луцької
міської ради 14 тисяч євро.
У розпорядженні «ВолиньPost»
опинилася копія заяви про порушення зобов’язань Луцької міської
ради по грантовому контракту. Цю
заяву директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва Ольга Шворак 27 січня
2012 року надіслала у Міністерство
економіки України, Департамент
співробітництва з Європейським
Союзом.
Як ідеться у документі, 27 жовтня 2006 року між Волинським
обласним фондом підтримки підприємництва й Луцькою міською
радою був укладений договір про
співпрацю в реалізації проекту.
Цей проект фонд реалізовував на
гроші Євросоюзу, а Луцька міська
рада брала на себе зобов’язання
часткового фінансування. Для
цього міськрада зобов’язувалася

надати фонду грошові кошти в
сумі 14 тисяч євро.
«Проект був реалізований,
фонд отримав кошти від ЄС у сумі
180 тисяч євро. Проте Луцька міська рада свого зобов’язання про
надання фонду 14 тисяч євро не
виконала, що стало причиною нашого звернення з позовом до суду.
Рішенням суду від 14 листопада
2011 року позов про стягнення
151977 гривень було задоволено.
Луцька міська рада оскаржила рішення суду в апеляційній інстанції. 17 січня 2012 року в судовому
рішенні Луцька міська рада підтримала апеляційну скаргу та вимагає скасування рішення суду
першої інстанції та відмови у позові», — йдеться у листі фонду.
Цікаво, що головою Наглядової ради Волинського обласного
фонду підтримки підприємництва
є теперішній заступник Луцького
міського голови Василь Байцим.

 ОГОЛОШЕННЯ
Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот №1 – кінь, вік – 10 років, вага – 535 кг, стать – жіноча.
Стартова ціна – 7222,50 грн. без ПДВ.
лот №2 – кінь, вік – 11 років, вага – 540 кг, стать – чоловіча.
Стартова ціна – 7290,00 грн. без ПДВ.
Балансоутримувач: Липлянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат.
Грошові кошти в розмірі 722,25 грн. (лот №1), 729,00 грн. (лот №2), що становить 10% від початкової вартості об’єкта аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі
17 грн. вносяться 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
аукціону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332)
24-41-88, 24-20-65.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх знаходження.
Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – автомобіль ГАЗ 3110, 1998 р.в., державний номер АС 69-75 АІ
Об’єм двигуна – 2445 см3 „В”, пробіг згідно показника одометра – 187094 км.
Балансоутримувач: Луцька міська рада.
Стартова ціна – 16142,40 грн. без врахуванням ПДВ
Грошові кошти в розмірі 1614,24 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться 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
аукціону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332)
24-41-88, 24-20-65.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження.

