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У минулому номері «Відомості» 
розповідали про резонансну 
справу навколо відбирання земель 
горохівською владою в одного з 
найкрупніших господарств області 
— ПОСП імені Шевченка. Коли ж 
редакція почала «копати» глибше, 
з’ясувалися нові обставини справи. 
Виявляється, що районна адміні-
страція уклала договір із приват-
ною фірмою «Олді» на виготовлен-
ня документів на землі Угринова 
та Михлина 26 серпня цього року. 
Власник господарства не знав, що 
його землі виставлені на аукціон, а 
дізнався про це лише з оголошення 
в районній газеті. Наразі документи 
повністю готові, гроші заплачені, а 
чиновники чекають аукціону, який 
призначено на 15 листопада. Від-
будеться він чи ні та куди «зникло» 
майже дев’яносто гектарів землі, 
далі з’ясовували «Відомості».

«ОЛДІ» ПІДМОЧИЛО СОБІ 
РЕПУТАЦІЮ?

Директор ТзОВ «Олді» Лариса 
Маїло, під керівництвом якої виго-
товляли документацію на землю та 
проводили інвентаризацію в селах 
Михлин і Угринів, наголосила, що 
без аукціону землю в оренду власник 
ПОСП імені Шевченка Андрій Турак 
не отримає. 

— Без аукціону земельні ділянки 
надаються громадянам під забудову, 
культову споруду та для новоство-
реного фермерського господарства, 
а для розширення господарювання 
— тільки через аукціон, — наголо-
сила пані Маїло.

Лариса Маїло, мабуть, забула, що 
у випадку з Тураком, коли немає пре-
тензій від обох сторін, договір орен-
ди автоматично пролонговується. 
Скажемо навіть більше. У статті 33 
ЗУ «Про оренду» йдеться: «Орендар, 
який належно виконував обов’язки 
відповідно до умов договору, має за 
інших рівних умов переважне право 
на поновлення договору оренди». 

Директорка «Олді» запевняла, 
що особливих зв’язків із керівни-
цтвом Горохівського району вона не 
має, а виконавцем робіт фірма стала 
винятково через хорошу репутацію 
серед інших землевпорядних органі-
зацій, бо ж діє на цьому ринку вже 
більше десятка років.

Щодо репутації. Як виявляєть-
ся, фірма «Олді» оплату за роботу 
взяла. Але з незрозумілих причин 
землю, виставлену на аукціон, у на-
турі не виміряла, що є порушенням 
нормативного законодавства. Як ре-
зультат, майже 90 гектарів як корова 
язиком злизала. Знову ж таки, де ре-
кламні щити з детальною інформа-
цією про лоти? Вони повинні були 
стояти на полях іще до оголошення 
торгів, але їх теж немає. Невже гро-
ші платяться винятково за паперову 
роботу?

Чи то задля перевірки журналіст-
ки, чи то в цілях конфіденційності 

протягом усієї розмови Лариса Маїло 
не називала ім’я власника угринів-
ського господарства, постійно замі-
няючи його займенником «він».

— Ми добре знаємо, хто корис-
тується тими землями. Йому треба 
зараз продовжити договори, проте 
лише через аукціон. Якби договори 
були оформлені юридично правиль-
но, не було б сьогодні проблем. За-
кони міняються. Я розумію, що він 
там фактичний господар, дає людям 
роботу та піднімає тваринництво, 
але ми по-іншому чинити не може-
мо, — пояснювала пані Маїло.

КУДИ ПОДІЛИСЬ 100 ГЕКТАРІВ?

Наразі справа по угринівських 
і михлинських землях пройшла всі 
стадії. Документи готові до аукціону. 
За свою роботу з районного бюдже-
ту ТзОВ «Олді» отримало більше 75 
тисяч гривень: за інвентаризацію 11 
ділянок угринівських земель — 46 
тисяч 248 гривень, а за дев’ять про-
ектів у селі Михлин — 29 тисяч 147 
гривень. 

За словами господарника пана 
Турака, він користується 717 гекта-
рами земель резерву та запасу, а ін-
вентаризацію чомусь провели лише 
по 629 гектарах. 

Лариса Маїло зникнення землі 
пояснила таким чином: мовляв, її 
землевпорядники зробили зйомку 
та виміряли ті площі, які показували 
їхні колеги з сільських рад Михлина 
й Угринова, зібрані дані були внесені 
до так званої «космічної сітки». І це 
склало 629 гектарів.

— Ми виявили 50 гектарів, які 
були землями резерву, а стали зем-
лями сільської ради, — сказала Ла-
риса Феодосівна. — В одному місці є 
ділянка, яка вже стала лісом. Раніше 
по факту ми бачили, що там 45 гек-
тарів землі, а зараз — 41. З часом ліс 
заростає.

Андрій Турак слова чільниці 
«Олді» розцінив як нісенітницю. 

Головний землевпорядник ра-

йону Олександр Юзвик не розуміє, 
звідки Турак узяв точну цифру — 717 
гектарів. Те, що гектари могли зарос-
ти лісом, він теж не виключає. На ре-
шту запитань пан Юзвик відмовився 
відповідати, мовляв, ані про аукціон, 
ані про заяви селян він ні сном, ні 
духом.

До слова, не так давно заступник 
голови ОДА Віталій Карпюк публіч-
но заявляв, що горохівський землев-
порядник пан Юзвик — посадовець 
номер один на виліт за «бардак» із 
землею.

В той же час Андрій Турак по-
яснює, що саме від Горохівського 
відділу Держкомзему йому щомі-
сяця надходять повідомлення про 
сплату оренди якраз за 717 гектарів 
ріллі. Тож не знати конкретну площу 
Олександр Юзвик просто не може, 
бо інакше незрозуміло, чим він за-
ймається на робочому місці, якщо 
візує документи, не читаючи їх. 

Сільський голова Угринова Ві-
ктор Шпиль припустив, що землі 
могли «згубитися» під час недобро-
совісних замірів, які фірма «Олді» 
провела абияк. Мовляв, приватники 
часто беруть гроші, а роботу викону-
ють неякісно. За словами пана Шпи-
ля, зйомка через супутник (ідеться 
про ту «космічну сітку», про яку 
розповідала директорка «Олді» Ла-
риса Маїло, — авт.) не точно копіює 
рельєф місцевості. Поля Угринова 
дуже горбисті, а якщо робити зйом-
ку «через космос», а не кроквою, то, 
звичайно, земель не дорахуєшся. 
Така ж ситуація і в Михлині. 

Але ж платить Андрій Турак за 
717 гектарів із усіма ямками та гор-
бочками. То чи не приховали цю со-
тню гектарів свідомо?

ЧИ ЗАКОННИМ БУДЕ 
АУКЦІОН?

Так чи інакше, але до аукціону 
документація готова. Якщо на Горо-
хівщині подейкують, що вже є чоти-
ри претенденти, то в ТзОВ «Олді», 
яке буде проводити торги, кажуть, 
що жодних заявок ще не надходило. 

Та чи відбудеться він — питан-
ня спірне. За інформацією, яку на-
дав Андрій Турак, по Угринівській 
і Михлинській сільських радах уже 
є 230 заяв від селян із проханням, 
аби їм із земель резерву виділили 
для ведення особистого селянського 
господарства по два гектари землі. 
В перспективі вони можуть їх ви-
користати для власних потреб, ство-
рити фермерський кооператив або ж 
віддати в оренду пану Тураку задля 
порятунку господарства імені Шев-
ченка. Швидше за все, каже Андрій 
Антонович, Горохівська РДА готує 
селянам відмови. 

Так, із заявами селян на два гек-
тари таки можуть бути проблеми. 
Бо ж відомо, що держава у кожній 
сільській раді зберігає за собою пра-
во мати в резерві до 15% площі сіль-
ськогосподарських угідь: а раптом у 
села почне повертатися молодь, якій 

Землеміри «загубили» майже 100  

Начальник управління охорони 
здоров’я Волинської облдер-

жадміністрації Ігор Ващенюк по-
інформував про план формування 
нового територіального медичного 
об’єднання — прототипу госпіталь-
ного округу, який охоплюватиме три 
райони: Ковельський, Турійський і 
Старовижівський. 

Загальний ліжковий фонд Ко-
вельського госпітального округу 
складе 870 стаціонарних місць. У 
його структуру ввійдуть багато-
профільна лікарня інтенсивного 
лікування (на 500 ліжок), Турійська 
лікарня планового та відновного лі-

кування (85 ліжок) і 95 ліжок у Ста-
ровижівській лікарні. Також Голоб-
ська лікарня відновного лікування 
буде розрахована на 25 ліжок, і на 
стільки ж місць заплановано ство-
рення хоспісу. Окрім цього, 125 лі-
жок охопить пологовий будинок із 
міжрайонними відділеннями.

Для забезпечення надання ме-
дичної допомоги населенню на 
догоспітальному етапі час доїзду 
«швидкої» в місті становитиме де-
сять хвилин, а в сільській місцевості 
— двадцять. Задля цього буде при-
дбано одинадцять машин «швид-
кої».

ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 

Скраплений газ у балонах 
подешевшав

Газ у балонах для волинян став 
доступнішим більш як на 40 

гривень. Відтепер «Волиньгаз» 
відпускатиме скраплений газ для 
населення за ціною 107 гривень. 
Про це повідомив перший заступ-
ник голови облдержадміністрації 
Олександр Башкаленко. Він до-
дав, що 2,5 місяці тому зріджений 
газ вартував 150 гривень, що було 
необґрунтовано. Але тепер, піс-
ля проведення перерахунків, ціна 
знизилася, що має стати приєм-
ною новиною для споживачів.

Нагадаємо, наприкінці літа 
перший віце-прем’єр-міністр 
України Андрій Клюєв наголосив, 
що в деяких регіонах роздрібні 
ціни постачальних компаній пере-
вищують оптові у 2,2-6,5 разу. Для 
прикладу він навів Херсонську об-
ласть, де балон газу продають за 
291 гривню. Понад двісті гривень 
вартує він у Криму й Одеській об-
ласті. При цьому оптова ціна одно-
го балона на спеціалізованому аук-
ціоні, за словами урядовця, склала 

44,73 гривні.
Тоді Андрій Клюєв доручив 

Мінекономрозвитку проаналізу-
вати складові ціни балона зрідже-
ного газу, реалізованого для по-
треб населення, у розрізі регіонів і 
визначити обґрунтовану граничну 
ціну. Як результат — скраплене па-
ливо подешевшало, зокрема й для 
волинян.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Події
МОТИВАЦІЯ 

Україна може втратити 
третину врожаю
Україна може втратити до 30% врожаю озимих, по-
сіяних під урожай 2012 року, через вкрай несприят-
ливі погодні умови. Про це повідомила начальник 
департаменту аграрної метеорології Гідромете-
оцентру України Тетяна Адаменко. За її словами, 
тривала засуха, яка розпочалася ще в середині літа, 
змінилася холодною погодою, що не дало можли-
вості рослинам достатньо розвинутися для успішної 
зимівлі. Україна традиційно сіє сім-вісім мільйонів 
гектарів озимих зернових, в основному пшеницю.

Державна служба статистики 
не виявила у жовтні інфляції 
Згідно з даними Державної служби статистики, у 
жовтні споживчі ціни не змінилися. Зокрема, ціни на 
продукти харчування й безалкогольні напої у жовтні 
знизилися на 0,3%, на одяг і взуття — виросли на 
0,5%, на житлово-комунальні послуги — підвищилися 
на 0,3%, на послуги, пов’язані з охороною здоров’я, 
— підвищилися на 0,1%, на освіту — не змінились. 
У січні-жовтні інфляція становила 4,2%. Порівняно з 
жовтнем 2010 року в жовтні 2011-го споживчі ціни 
виросли на 5,4%. 

12
майже стільки мільярдів гривень 
сягнув за 10 місяців поточного року 
дефіцит державного бюджету Укра-
їни. Про це заявив міністр фінансів 
України Федір Ярошенко.

Ще 30 волинян отримають 
безкоштовно доїльні апарати

Найкращі господарі особистих 
селянських господарств отри-

мують від влади доїльні апарати. 
На цьому наголосив заступник 
голови Волинської облдержадмі-
ністрації Віталій Карпюк на облас-
ній селекторній нараді, яка вперше 
відбулась із відеовключенням із 
усіх куточків краю. 

Він повідомив, що 11 госпо-
дарств уже отримали доїльне об-
ладнання. Загалом заплановано 
цього року передати господарям 

100 одиниць, а у 2012-му — 200.
Нагадаємо, що доїльні апарати 

закупляються за кошти обласного 
бюджету. 30 із них урочисто вру-
чать у День працівника сільського 
господарства тим господарям, які 
мають три й більше корови та від-
значились у виробництві молока. 
Крім того, Віталій Карпюк повідо-
мив, що 19 листопада в Луцьку на 
Театральному майдані відбудеться 
великий сільськогосподарський 
ярмарок.

ПОТРЕБИ МІСТА 

РЕФОРМА 

Для Ковельського госпітального округу куплять 
11 «швидких»

Фермери продаватимуть у Луцьку 
свіже молоко

Міський голова обласного цен-
тру Волині Микола Романюк 

після нещодавнього сільськогос-
подарського ярмарку в Луцьку за-
значив, що у місті потрібно знайти 
місце для торгівлі свіжим моло-
ком. Він зауважив, що проведення 

у місті таких ярмарків — гарна іні-
ціатива, тому потрібно її розвива-
ти. А відтак розповів, що виникла 
пропозиція виділити у Луцьку 10 
місць для торгівлі сільськогоспо-
дарською продукцією. Зокрема, є 
фермери, які готові привозити в 
обласний центр свіже молоко. Ми-
кола Романюк зазначив, що моло-
ко доставлятимуть у спеціальній 
тарі з дотриманням усіх санітар-
них норм.

Також міський голова розповів, 
що на День працівників сільського 
господарства (відзначається кож-
ного року в третю неділю листо-
пада) на Театральному майдані в 
Луцьку відбудеться сільськогос-
подарський ярмарок. Мер наголо-
сив, що під час проведення базару 
все має бути чисто й охайно, без 
торгівлі з автомобілів на головній 
площі міста.

Замість того, щоб відмі-
нити своє розпорядження 
від 12 жовтня 2011-го року, 
голова райдержадміні-
страції пані Савчук оголо-
шує про початок торгів. 
Це така непрофесійність 
чи просто впертість? Адже 
на поверхні — грубі по-
рушення законодавства. 
Крім того, хто відповість за 
використані з бюджету 70 
тисяч гривень?

Скандал навколо угринівських земель набирає обертів

ОГОЛОШЕННЯ 

Інформація про продаж на аукціоні об’єкта обласної комунальної власності 

Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (приміщення з 2-1 по 2-7) /літер Г-1/.
Адреса: вул.Володимирська, 55, м.Луцьк, Волинської області.
Балансоутримувач: ДВТП „Волиньфармпостач”, код за ЄДРПОУ 01975330. 
Відомості про об’єкт: рік побудови – 1939, група капітальності – ІІІ, кількість поверхів – 1, 

пл.забудови – 109,4 кв.м, заг.пл. – 89,5 кв.м (коридор – 2,5 кв.м, приміщення – 8,3 кв.м, приміщен-
ня – 19,8 кв.м, коридор – 10,9 кв.м, приміщення – 15,1 кв.м, приміщення – 9,7 кв.м, приміщення 
– 23,2 кв.м), об’єм – 372 куб.м.

Конструктивні елементи: фундаменти – бетонний стрічковий, стіни – цегляні, перекриття – 
дерев’яні, перегородки – цегляні, дерев’яні оббиті дранкою, підлога – дощата, покрівля – 2 схи-
ла, азбоцементні листи, вікна – дерев’яні, зруйновані, двері – дерев’яні, зруйновані, оздоблення 
– зруйноване. Фізичний знос – 60%. 

Початкова вартість продажу об’єкта аукціону з урахуванням ПДВ – 98040,00 грн. 
Вартість продажу без урахування ПДВ – 81700 грн., ПДВ – 16340,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 9804,00 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта аукціо-

ну (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 буде проведено 16 грудня о 12год. в приміщенні Волинського аукціонного центру – 

філії ПАТ ДАК „НМАЦ” за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – 12 грудня 2011 року.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 

242-065. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


