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З початку 
року понад 
600 українців 
попросили 
притулку в Польщі 

Податківці розслідують зловживання 
бюджетними коштами на мільйони 

Ковельські міліціонери здають кров 
для постраждалих на Сході силовиків 

На Волині хочуть створити розплідник 
енергетичної лози 

Поляки констатують, що за 
останній квартал інтенсив-

ність потоку біженців із України 
щонайменше у 30–40 разів вища 
за звичний рівень, що був зафік-
сований у попередні роки, пише 
«Українська правда». 

З початку року притулок у 
Польщі попросило 629 жителів 
України. Левова частка цих за-
питів надійшла після революції 
та після початку українсько-ро-
сійського конфлікту. 

Протягом неповного другого 
кварталу 2014 року, тобто лише 
за два місяці та 10 днів, кількість 
заяв про надання притулку пере-
вищила 400 і продовжує зроста-
ти щоденно. 

Для порівняння, за весь 2013 
рік було подано лише 46 заяв від 
людей, що хотіли отримати ста-
тус біженця, тобто лише 11 лю-
дей на квартал. 

А втім, Польща не поспішає 
задовольняти прохання укра-
їнців. За повідомленням UDSC, 
наразі завершено розгляд майже 
100 заяв із тих, що були подані 
поточного року. В 67 випадках 
польська влада офіційно відмо-
вилася надавати притулок, а у 
31-му — винесене рішення про 
закриття справи. Щодо жодної 
заяви з тих, які датовані поточ-
ним роком, не винесене пози-
тивне рішення. 

Лише 600 кримських 
випускників складатимуть 
ЗНО в Україні 
З 14 тис. зареєстрованих абітурієнтів із Криму пере-
реєструвалися для участі в ЗНО лише 600. Про це під 
час прес-конференції повідомила перший заступник 
міністра освіти й науки Інна Совсун, передають УНН. 
Вона нагадала, що Верховна Рада прийняла закон 
про надання безкоштовного навчання кримським 
абітурієнтам, які наберуть необхідний прохідний бал 
під час іспитів. 

Українець віз із Росії схеми 
бойового порядку міста 
Слов’янська 
Чоловік прибув із Росії автомобілем у пункт про-
пуску «Гоптівка». Під час огляду авто у сумці серед 
особистих речей було виявлено паперовий конверт. 
У ньому лежали схеми бойового порядку міста 
Слов’янська, документи до цих схем та інша докумен-
тація військового топографічного характеру часів 
ВВВ 1941–1945-х років із печаткою центрального 
архіву Міністерства оборони РФ. 

10,5
на стільки відсотків із початку 
року зросли в Україні споживчі 
ціни. Інфляція прискорилася 
в травні до 3,8% в порівнянні 
з 3,3% у квітні, повідомляє 
Держстат. 
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За наругу над могилою двоє волинян 
можуть потрапити за ґрати на 12 років 

 ДОВІДКА 

Національний проект «Енергія 
природи» реалізовує Державне 
агентство з інвестицій та управ-
ління національними проектами. 
Мета нацпроекту — будівництво 
комплексу вітрових, сонячних 
і малих гідроелектростанцій, 
виробництво твердого альтер-
нативного палива. Нацпроект 
реалізовуватиметься у таких регі-
онах: Донецькому, Запорізькому, 
Херсонському, Миколаївському, 
Одеському, в районі Карпат. 
Будівництво ТЕЦ відбуватиметься 
в поліських регіонах України, зо-
крема і на Волині. 

Регіон

Протягом двох днів на станції 
переливання крові в місті Ко-

велі прийшло кілька десятків пра-
воохоронців Ковельського місь-
квідділу внутрішніх справ. 

Майже 15 літрів крові за влас-
ним бажанням у відділенні транс-

фузіології Ковельського місько-
го територіального медичного 
об’єднання лікарям здали праців-
ники міліції. Увесь «матеріал» на-
правлено для подальшої перероб-
ки, тож невдовзі він поповнить 
банк крові. 

— Це той маленький крок, 
який ми можемо зробити, аби 
підтримати наших побратимів, 
котрі боронять Батьківщину та її 
територіальну цілісність, — на-
голосив в. о. начальника УМВС 
України у Волинській області Іван 
Тусь. — Сподіваємося, що і серед 
ковельчан знайдуться охочі стати 
донором, адже це — благородний 
вчинок для кожної людини, тим 
паче подекуди від цього залежить 
чиєсь здоров’я і життя. 

На сьогодні діє постанова уряду 
щодо виплат сім’ям загиблих 

військовослужбовців, а також тим, 
хто отримав поранення, контузії, 

став інвалідом унаслідок захворю-
вання, пов’язаного з проходженням 
служби від 25 грудня 2013 року. 

Таке покарання можуть понести 
двоє жителів Устилуга через те, 

що поцупили на місцевому кладо-
вищі хрест. 

До чергової частини Володи-
мир-Волинського міського відді-
лу міліції надійшло повідомлення 
місцевої жительки про те, що на 
устилузькому кладовищі зник ме-
талевий хрест із могили її родичів. 
Працівники сектора дільничних 
інспекторів міліції встановили, 
що кримінальне правопорушення 
скоїли 28-річний та 19-річний жи-

телі міста Устилуг. 
Наразі правоохоронці 

з’ясовують, куди зловмисники ре-
алізували викрадене. 

Слідчим відділенням Воло-
димир-Волинського МВ УМВС 
України у Волинській області роз-
почато досудове розслідування за 
ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, 
іншим місцем поховання або над 
тілом померлого) ККУ. Тепер мо-
лодикам загрожує покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк 
від п’яти до дванадцяти років. 

Про це йшлося під час пре-
зентації концепції реалізації 

національного проекту «Енергія 
біомаси» на території Волинської 
області. Розповідали про цей про-
ект на зустрічі з місцевою владою 
представники державного під-
приємства «Гріненерго» Василь 
Мамич, Олександр Волошанюк та 
Ігор Сєдих. 

За словами фахівців, ключови-
ми компонентами проекту є ство-
рення розплідника енергетичної 
верби, плантацій для її вирощу-
вання, будівництво цехів із вироб-
ництва паливних пелет, модерні-

зація ТЕЦ (6 МВт) і будівництво 
ТЕЦ (12 МВт). 

Сторони висловили намір 
привернути інтерес потенційних 
іноземних інвесторів до реаліза-
ції нацпроекту. За результатами 
конструктивних переговорів було 
напрацьовано подальші кроки 
співпраці. 

В Україні спростили порядок 
держреєстрації прав власності на 
нерухомість у селах, побудовану до 
5 серпня 1992 року. Згідно зі змінами 
до законодавства, прийнятими не-
щодавно Верховною Радою, для та-
ких об’єктів достатньо надати заяву 
та виписку з погосподарської книги. 
Як застосувати нові положення на 
практиці, дізнавалися «Відомості». 

Отже, жителі сіл зможуть реє-
струвати право власності на будин-
ки без виготовлення технічної до-
кументації. Як відомо, раніше треба 
було звертатися в Бюро технічної 
інвентаризації, заводити інвентарну 
справу, виготовляти техпаспорт на 
господарство. Це потребувало часу і 
коштів. На Волині послуга коштува-
ла понад 700 гривень. 

Люди у волинських селах не 
поспішали оформляти права влас-
ності: для багатьох це було надто 
дорого, а головне — проблемно, 
адже вимагало часу. Потреба ж у 
«легалізації» будинків, зведених за 

часів СРСР, була. Наприклад, щоб 
зареєструвати місце проживання, 
обов’язково потрібно мати будин-
кову книгу. А її видавали лише після 
технічної інвентаризації будинку. І 
таких життєвих нюансів — безліч. 
Загалом, знайти статистику, скільки 
хат офіційно ні на кого не оформле-
ні, не вдалося. 

Що ж до реєстрації прав влас-
ності, то в реєстраційній службі 
Луцького району «Відомостям» під-
твердили, що вносять дані в реєстр 
прав власності на підставі виписки з 
погосподарської книги. 

— Виписки надають у сільраді. 
Головна умова — щоб там містився 
технічний опис будинку, — зазначи-
ла в. о. начальника Олена Новосад. 

Складніша ситуація з землею, 
на якій стоять сільські будинки. За 
внесеними у законодавство змінами, 
при державній реєстрації прав влас-
ності документами, що посвідчують 
речові права на земельні ділянки під 
такими об’єктами, можуть вважа-
тися рішення відповідної сільської 

ради про передачу земельної ділян-
ки в користування або власність. 
Теж начебто зручно — подав для 
реєстрації рішення, і більш нічого 
не треба. 

— На підставі рішення сільської 
ради ніяких даних у реєстр прав 
власності ми не вносимо, — зазна-
чила Олена Новосад. — Для цього є 
купа законодавчих обмежень. Поки 
чекаємо додаткового роз’яснення. 
Проблема у тому, що при реєстрації 
права власності на будинок треба 
подати правовстановлювальні доку-
менти на землю. 

Таким чином, як бачимо, зако-
нодавець знову пустив людей по за-
мкнутому колу: нібито і спростили 
процедуру, але скористатися з неї 
має змогу обмежене коло осіб. Та й 
чи має її? Ми вирішили поцікави-
тися, чи є у погосподарських кни-
гах сільрад технічний опис будин-
ку. Адже тільки його наявність дає 
змогу оформити право власності на 
будинок за спрощеною процедурою. 

— У нас документація наявна 
повністю, — сказала «Відомостям» 
спеціаліст Чаруківської сільської 
ради Наталія Олійник. — Усе є: і 
нумерація, і облікова картка, і тех-
нічний опис. Поки люди мало зна-
ють про нові можливості оформити 
документи на будинок. Хоча таких, 
у кого їх нема, в селі багато. Селяни 
більше мають документи на землю. 
Свого часу скористалися можливіс-
тю її безплатного оформлення. 

Хай там як, але практичне засто-
сування положень такого необхідно-
го закону все ж буде складне. І виро-
бляти єдині механізми їх реалізації 
просто необхідно. Адже люди на селі 
цього чекають.  А поки спрощеною 
процедурою вже сьогодні можуть 
скористатися ті, хто має державні 
акти на землю.

Наталка СЛЮСАР 

Протягом п’яти місяців 
2014 року в сфері протидії 

розкраданню бюджетних коштів 
розпочато досудові розслідування 
за трьома виявленими оператив-
ними підрозділами ГУ Міндоходів 
у Волинській області фактами. 

Предмет досудового розсліду-
вання — понад 800 тисяч гривень 
бюджетних коштів. Чи й справді 
посадовці підприємств викорис-
тали їх не за призначенням або ж 
незаконно присвоїли, мають вста-
новити слідчі. 

Окрім того, розпочато два до-
судових розслідування за вияв-
леними фактами неправомірного 
використання пільг при оподат-
куванні сільгосппідприємствами–
виробниками. Предметом досудо-

вого розслідування є 4,7 мільйона 
гривень. 

Загалом протягом п’яти мі-
сяців 2014 року за матеріала-
ми оперативних підрозділів ГУ 
Міндоходів у Волинській області 
розпочато 27 кримінальних про-
ваджень. Цього року закінчено до-
судове розслідування та направ-
лено до суду вісім кримінальних 
проваджень. 

До слова, в ході досудового 
розслідування за цими криміналь-
ними провадженнями до держав-
ного бюджету стягнуто 3,7 мільйо-
на гривень. 

Завдяки заходам оперативних і 
слідчих підрозділів ГУ Міндоходів 
у Волинській області до бюджету 
спрямовано 4,4 мільйона гривень. 

Які виплати гарантує уряд у разі поранення 
або смерті бійців АТО 

Жителі сіл отримали можливість 
зареєструвати свої будинки на підставі 
довідок сільської ради

Категорія військо-
вослужбовців

Норми до 31.12.2013
Розмір допомоги 

(тис. грн)
Норми з 

01.01.2014

Розмір 
допомоги 
(тис. грн)

У разі загибелі (смерті)

Під час виконання обов’язків служби Під час проходження служби

офіцер (ком. 
батальйону) 
контрактник 
(технік роти) 
солдат строкової 
служби

10-річне грошове забез-
печення (ГЗ)

453,9
313,8
114,7

500-кратний 
прожитковий 
мінімум на час 
виплати (ПМ)

609,0

У разі інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), 
отриманого під час виконання обов’язків служби

офіцер (ком. 
батальйону)

І гр. ЗЗ-місячне ГЗ
II гр. З0-місячнеГЗ

III гр. 27-місячне ГЗ

124,8
113,5
102,1

І група 250-крат-
ний ПМ

304,5

контрактник 
(технік роти)

І гр. ЗЗ-місячне ГЗ
II гр. З0-місячне ГЗ
III гр. 27-місячне ГЗ

86,3
78,5
70,6

II група 200-крат-
ний ПМ

243,6

солдат строкової 
служби

І гр. ЗЗ-місячне ГЗ
II гр. ЗО-місячнеГЗ
III гр. 27-місячне ГЗ

46,6
34,9
23,3

III група 150-крат-
ний ПМ

182,7

У разі інвалідності внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби

офіцер (ком. 
батальйону)

І гр. 27-місячне ГЗ
II гр. 24-місячне ГЗ
III гр. 20-місячне ГЗ

102,1
90,8
75,7

І група 120-крат-
ний ПМ

146,2

контрактник 
(технік роти)

І гр. 27-місячне ГЗ
II гр. 24-місячне ГЗ
III гр. 20-місячне ГЗ

70,6
62,8
52,3

II група 90-крат-
ний ПМ

109,6

солдат строкової 
служби

І гр. 27-місячне ГЗ
II гр. 24-місячне ГЗ
III гр. 20-місячне ГЗ

46,6
34,9
23,3

III група 70-крат-
ний ПМ

85,3

У разі травми (поранення, контузії або каліцтва), 
отриманої під час виконання обов’язків служби

Офіцер або контр-
актник

У % від 20-місячного ГЗ 5,0–20,0
У % від 70-крат-

ного ПМ
4,2–51,2

У разі травми (поранення, контузії або каліцтва) в/сл. строк. служби під час виконання 
обов’язків і під час проходження служби

Солдат строкової 
служби

У % від 58200 
(10-річне ГЗ за І т. р. 

контрактника)
3,0–14,5

У % від 70- або 
50-кратного ПМ

3,0–51,2


