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жати» конкурента, й Сергій Балабух. 
Він перекрив шлюзи, в результаті 
чого у ставку Поліщука перестала 
циркулювати вода. Господарству 
мало не настав кінець, втрати сягну-
ли чотирьох тонн риби. Олег Вален-
тинович зі слізьми на очах показав 
фотографії, зроблені у ту пору, коли 
зі ставу було виловлено близько ти-
сячі рибин, що задихнулися.

В цьому випадку терпінню Олега 
Поліщука можна позаздрити. Він не 
здався і почав готувати документа-
цію на третій договір оренди. Каже, 
що господарювати на ставку без до-
поміжних споруд неможливо, тому 
вирішив, аби до семи гектарів водо-
йми включили і гідротехнічні спору-
ди. У третьому договорі йдеться вже 
про 9,1 гектара. Договори оренди 
землі та водного об’єкта підписані 
20.09.2010 року між Горохівською 
РДА та Поліщуком на 24 роки. Реак-
ція не змусила на себе чекати. Пере-
віряючі служби, за словами Олега 
Валентиновича, наче подуріли. 

У жовтні 2010 року виникла по-
треба підлатати греблю, провести 
ремонтні роботи. Обласне управлін-
ня водних ресурсів схвалило спуск 
води своїм дозволом від 20.10.2010р. 
А вже в листопаді орендар отримав 
заборону від екологічної інспекції 
за підписом Анатолія Гетьманчука, 
мовляв, спускання води здійснюєть-
ся без дозволу на спецводокористу-
вання, якого, за словами орендаря, 
спираючись на ст. 47, 48 Водного ко-
дексу, не потрібно було - достатньо 
лише дозволу від водників.

Зустріч Поліщука з рибним ін-
спектором Юрієм Ришневським 
закінчилася тим, що він не виявив 
порушень у діяльності орендаря та 
склав про це відповідний акт. А по-
тім, як розповідає пан Поліщук, ін-
спектор безпідставно склав припис, 
начебто на ставку ведуться само-
вільні розкопки. 

Пан Олег каже, що перевіркам не 
має кінця-краю, тому, навіть маючи 
велике бажання навести лад хоча б 
на тій території, що є, неможливо. 
«Візьмеш до рук лопату — і перевір-
ка тут як тут», — скаржиться орен-
дар.

Після довгої розмови їдемо на 
ставок, аби на власні очі побачити, 
за що йде війна. Картина вразила не 
на жарт. На в’їзді до водойми нас зу-
стрічає трійко агресивних вівчарок. 
Це територія орендаря Балабуха. 
Пробравшись крізь зону контролю 
собак, помічаємо рибальські сіт-
ки. Їх розвісили прямісінько перед 
в’їздом. Поруч стоять ємності для 
вилову риби. Вивіска на стовпі гово-
рить сама за себе: «У воді колючий 
дріт «Ягоза»! Берег зашиповано. Ри-
бальство та полювання заборонено. 
Штраф — 1000 гривень». По всій 
греблі тягнеться незахищений при-

сипаний землею електрокабель.
Пан Поліщук показує, що право-

руч від сіток між обвідним каналом 
та ставком знаходиться огорожа, за 
якою влітку утримували овечок. На 
території — кілька залізних будок і 
вантажних машин. 

Побачили «Відомості» й пере-
криті шлюзи. Орендар розповів, що 
взимку закриті шлюзи дуже небез-
печні: немає циркуляції води, водо-
йма вкрита кригою, а отже, не дале-
кий той час, коли знову доведеться 
рахувати збитки, жодного разу ще 
не отримавши прибутку.

Щоб повніше вивчити ситуацію, 
«Відомості» зв’язалися з орендарем 
Сергієм Балабухом. 

— Є положення, в якому пропи-
сані умови, за яких обласна рада на-
дає водний об’єкт в оренду. Для цьо-
го треба мати перелік документів, 
зокрема рішення конкурсної комісії, 
— розповів пан Балабух. — У мене 
таке рішення є, у Поліщука ж його 
немає. Хто оголошував конкурс на 
право оренди водойми — це питан-
ня не до мене. Головне, що конкурс 
відбувся, Поліщук у ньому участі не 
взяв. Рішення обласної ради в силі, 
це підтверджує і Львівський апеля-
ційний суд, який я виграв.

Хотілося б нагадати, що дійсно 
обласною радою 19 лютого 2002 
року прийнято рішення «Про за-
твердження Положення про умови 
проведення конкурсу щодо передачі 
водних об’єктів місцевого значення 
в оренду користувачам». Але цей до-
кумент не стосується тих об’єктів, 
які вже орендувалися до набуття 
чинності рішення.

Олег Поліщук стверджує, що про 
оголошення конкурсу він не знав, а 
про те, що ставок віддали в оренду 
Балабуху, дізнався через півроку, 
коли пішов до сільської ради вноси-
ти орендну плату.

Юрист Олег Максимович ствер-
джує, що дійсним і законним є до-
говір оренди, який укладався ще 
27.02.1997 року. Визнає правник не-
правомірним і проведення конкур-
су. Підтверджують неправомірність 

і листи обласної прокуратури, які, 
вочевидь, районним посадовцям — 
не указ.

На закінчення хотілося б акцен-
тувати увагу на таких моментах. По-
перше, орендарю Олегові Поліщуку 
не треба було переукладати догово-
ри оренди, адже юристи визнають 
чинним і законним перший договір, 
який діє до 2027 року. Через такі по-
ступки, маючи останній договір на 
9,1 гектара ставка, важко повернути 
ті 50 гектарів, які орендувалися з са-
мого початку.

По-друге, конкурс на надання 
прав орендувати ставок у селі Ста-
ростав площею 50 га проведений 
неправомірно. Відповідно до пункту 
7 Перехідних положень Земельно-
го кодексу України, громадяни, що 
одержали у тимчасове користуван-
ня, у тому числі на умовах оренди, 
земельні ділянки у розмірах, що 
були передбачені раніше діючим за-
конодавством, зберігають права на 
ці ділянки. До того ж конкурс був 
проведений без відома орендарів, 
які мають переважне право оренди.

По-третє, відповідно до части-
ни 4 статті 27 Земельного кодексу 
України, право користування орен-
дованою землею припиняється при 
розірванні договору оренди землі. 
З досліджених матеріалів бачимо, 
що договір від 27.02.1997 р. не роз-
ривався, а отже, є чинним. Згідно зі 
статтею 31 ЗУ «Про оренду землі», 
одностороннє розірвання договору 
оренди землі не допускається. 

По-четверте, укладення догово-
ру між Горохівською РДА та Сергі-
єм Балабухом від 17.11.2004 р. є не-
правочинним, оскільки на момент 
його укладання ставок перебував 
в оренді в іншої людини. Не розі-
рвавши у встановленому порядку 
договір оренди земельних угідь від 
27.02.1997 р. із Поліщуком і уклавши 
одночасно договір оренди з Бала-
бухом, Горохівська РДА допустила 
грубе порушення земельного зако-
нодавства, оскільки процедура ви-
лучення не була дотримана.

Ірина КОСТЮК
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Біля Світязя побудують 
оздоровчий центр для дітей-сиріт

Прокурор розкритикував роботу 
Ягодинської митниці

Понад шість мільйонів українців 
шукають кращої долі за кордоном

Волинська влада особливу увагу 
приділятиме вихованню та ре-

абілітації дітей-інвалідів, наголо-
сив заступник голови облдержад-
міністрації Олександр Курилюк.

«Працюватимемо так, аби 
спеціальні школи нічим не відріз-
нялися від звичайних, щоби діти 
мали нормальні умови і їм було 
комфортно. Для прикладу, сироти-
нець у Володимирі-Волинському, 
який уже став і центром соціаль-
ної та педагогічної підтримки. Там 
фахівці займаються розвитком і 
дошкільнят, і діток старшого віку. 
Працюють із ними і в позаурочний 
час», — зазначив він.

Він нагадав, що минулого року 
в Ковелі спільними зусиллями об-
ласної та місцевої влади відкрили 
реабілітаційний центр, де діти 
отримують профільну допомогу.

«У планах на 2012-й рік створи-
ти біля озера Світязь Шацького ра-

йону обласний оздоровчий центр, 
де діти-сироти, малозабезпечені 
й інші пільгові категорії змогли б 
оздоровлюватись, і не лише влітку, 
а цілий рік. Такі ж плани й щодо 
бази табору «Супутник», — ре-
зюмував заступник голови ОДА 
Олександр Курилюк.

Прокурор Волинської області 
Андрій Парака 17 січня роз-

критикував роботу Ягодинської 
митниці за те, що статистичні дані 
як показник діяльності у сфері за-
побігання злочинам і реальний 
кінцевий результат суттєво відріз-
няються, пише «ВолиньПост».

Зауваження прокурора ви-
кликав звіт відділу митниці, що 
займається протидією перевезен-
ню контрабанди та порушенню 
митного законодавства. На думку 

Андрія Параки, співпраця митних 
органів із правоохоронцями пови-
нна бути тіснішою.

«Порушено сімнадцять кри-
мінальних справ. Дев’ять із них 
порушили незаконно. Питання: 
навіщо відкрили ці кримінальні 
справи? Тим паче, що їх порушили 
після того, як товар був переданий 
в обіг, і жодного кінцевого ефекту 
від кримінальних справ не було», 
— зазначив прокурор.

Андрій Парака каже, що на це 
пішло багато часу й замість того, 
аби займатися заповненням «за-
йвого показника у графі статис-
тичних даних, могли би зробити 
багато чого корисного для держа-
ви та суспільства».

«Щодо предметів, вилучених 
по справах, то їх вилучили на 54 
мільйони гривень. А коли дивити-
ся на кінцевий результат, то дер-
жаві надійшло 1,4 мільйона гри-
вень від реалізації конфіскованих 
товарів. Тобто 2,7%. Мабуть, окрім 
статистичних неузгодженостей, є 
питання щодо виконавчої служ-
би», — додав прокурор Волині.

Зараз за кордоном перебуває 
близько 6,6 мільйона українців. 

Відповідно до доповіді Світового 
банку «Міграція й грошові перека-
зи в 2011 році», основні країни, в 
які емігрували громадяни України, 
— це Росія, Польща, США, Казах-
стан, Ізраїль, Німеччина, Молдова, 
Італія, Білорусь, Іспанія, повідо-
мляє Weekly.ua. В Україну їхали з 
Росії, Білорусі, Казахстану, Узбе-
кистану, Молдови, Азербайджа-
ну, Грузії, Вірменії, Таджикистану, 
Киргизії.

За 2010 рік мігранти перевели 
в Україну близько 5,3 мільярда до-
ларів. У цілому ж тенденція така, 
що в Україну приходить грошей у 
25 разів більше, ніж іде з країни.

В 2010 році світовий обсяг між-
народних грошових переказів, за 
даними Світового банку, склав по-
над 440 млрд. дол. Із цієї суми 325 
мільярдів надійшло в країни, що 
розвиваються, — на 6% більше, ніж 
у 2009 році. Вважається, що реаль-
на цифра переказів набагато вища.

За обсягом грошових перека-
зів, що відправляють із країни, з 
великим відривом лідирують США 
(48 млрд. дол.). Далі — Саудівська 
Аравія, Швейцарія й Росія.

Нагадаємо, 16 грудня 2011 
року на прес-конференції в Києві 
експерт із питань трудової мігра-
ції Тетяна Петрова заявила, що за 
кордоном зараз працює близько 
трьох мільйонів українських мі-
грантів. За її словами, зовнішніми 
причинами трудової міграції укра-
їнців є широкий ринок праці країн 
Заходу й Росії, а також приваблива 
матеріальна оцінка трудової ді-
яльності українських мігрантів. 
Вона відзначила, що кількість без-
робітних в Україні сьогодні ста-
новить 1,8 млн. осіб, або 8,1% від 
економічно активного населення, 
а чисельність зайнятого населення 
— 20,2 млн. осіб. З її слів, три міль-
йони мігрантів щорічно привозять 
в Україну близько семи мільярдів 
доларів.

 масову загибель риби

У горах Румунії відкрили 
крижану церкву
У Румунії на висоті 2 км у горах Фагарас відкрили 
крижану церкву. У вихідні священики з кількох хрис-
тиянських храмів проводили тут релігійні церемонії, 
здійснивши таким чином офіційне відкриття церкви. 
До розкладу роботи храму вже внесено два весілля 
англійських пар. Крижана церква була побудована 
зі шматків льоду, отриманих із озера Балея. На це 
пішло три тижні. Храм є копією старої церкви з села 
Маланкрав, графства Сібіу в центральній Румунії, де 
принцу Чарльзу відремонтували колишній маєток.

Сотня клерків «Нафтогазу» 
проїздить 47 мільйонів
ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за результатами 
тендера уклало угоду з власним дочірнім підпри-
ємством «Нафтогазобслуговування» на послуги з 
автотранспортного перевезення пасажирів у 2012 
році на суму 46,68 млн. грн. Про це повідомляється в 
«Віснику державних закупівель». «Нафтогаз» замовив 
обслуговування 90 автомобілями з водіями. Послуги 
надаються цілодобово кожен день, включаючи вихід-
ні. Середня вартість використання одного автомобі-
ля «Нафтогазом» склала близько 1400 грн. на добу.

300
стільки тисяч тонн зернових 
відправила цього року Україна 
у Бангладеш. Про це заявив 
міністр аграрної політики та 
продовольства Микола При-
сяжнюк, ідеться у повідомленні 
відомства.

Батько орендаря Валентин Поліщук проводить екскурсію ставком

Перекритий шлюз, який не пускає воду до водойми Олега Поліщука

Табличка при в’їзді на ставок Балабуха


