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Саме під такою назвою 26 жовтня 
2011 року у «Відомостях» надру-
ковано матеріал Наталки Слюсар. 
У ньому йшлося про те, що низку 
ділянок у дачному масиві «Коршів», 
державні акти на які видано у 1997 
році, згідно з рішенням Коршівської 
сільської ради, у 2007-2009 роках 
було дозволено повторно прива-
тизувати зовсім іншим людям. Під 
час написання матеріалу авторка 
не змогла зв’язатися з головою 
правління садівничого товариства 
«Коршів» Галиною Бойчук, про що 
й було вказано. Редакція повністю 
визнає право пані Бойчук викласти 
свою точку зору.

Голова садівничого товариства 
надіслала у редакцію лист такого 
змісту (подаємо без змін): 

«Прошу у найближчий час дати 
офіційне спростування з вибаченням 
переді мною як юридичною особою і 
громадянкою України… з наступних 
причин:

1. Безпідставне звинувачення 
мене як керівника СТ «Коршів» у 
самовільному вилученні привати-
зованих ділянок і передачі їх новим 
власникам.

2. Якими підтверджуючими да-

ними апелює журналіст і стверджує, 
що я віддала 26 земельних ділянок 
іншим громадянам, які були вже при-
ватизовані.

3. Журналіст стверджує, що 
перед публікацією намагалась 
зв’язатися зі мною по мобільному 
зв’язку, хоча моя домашня адреса і 
телефон зареєстровані як юридична 
адреса товариства.

4. Громадянка О. Панасюк 
за рішенням загальних зборів від 
18.04.2010 року виключена з членів 
товариства, будучи тільки власни-
ком земельної ділянки, що розташо-
вана на території СТ «Коршів», їй 
не надано ніяких повноважень пред-
ставляти і давати будь-які пояс-
нення щодо роботи товариства.

5. Згідно наданої заяви до прав-
ління СТ «Коршів» і за рішенням 
загальних зборів були виділені в ко-
ристування земельні ділянки в 2008 
році з проплатою вступних внесків 
на підставі Статуту. До обробітку 
землі не приступили в зв’язку з об-
ставинами, які склались не з вини 
товариства, гр. Совтус було запро-
поновано земельні ділянки в іншому 
місці, а про той факт, що вона хоче 
повернути вступні внески заява від 
неї на правління товариства не по-

ступала.
6. В садівничому товаристві не 

наділена ні одна людина повнова-
женнями надавати дозвіл на при-
ватизацію земельних ділянок без 
дозволу сільської ради та райдержад-
міністрації Луцького району.

7. Садівниче товариство «Кор-
шів» існує на самофінансуванні і 
розпоряджається коштами на рівні 
товариства.

8. За рішенням Луцького міськра-
йонного суду від 12.03.2011 року суд-
дя Пушкарчук В. П. та за ухвалою 
апеляційного суду від 19.04.2011 року 
головуючий суддя Шевчук Л. Я. в за-
доволенні позовних вимог Шолупко Б. 
М. відмовлено.

Не прийняття мір належного ре-
агування буде подано позов до суду за 
приниження моєї честі та гідності».

Від редакції:
Готуючи публікацію, ніхто у 

«Відомостях» не мав наміру прини-
жувати честь і гідність громадянки 
Галини Бойчук. Слово «самовільне», 
коли йшлося про відчуження уже 
приватизованих земельних ділянок, 
у статті відсутнє. Більше того, «Ві-
домості» наголосили на тому, що 
до цього процесу були залучені по-
садові особи Коршівської сільської 

ради та Луцької райдержадміністра-
ції. Посадовці останньої визнали 
свою помилку, і за підписом першо-
го заступника голови В. Романюка 
вийшло розпорядження №222 від 
8 травня 2009 року, в якому визна-
ється, що «втратив чинність додаток 
до розпорядження голови РДА від 3 
листопада 2008 року №307 «Про на-
дання дозволу на складання техніч-
них документацій із виготовлення 
державних актів на право власності 
на земельні ділянки членам садів-
ничого товариства «Коршів». І далі 
— список прізвищ (у тому числі й 
Совтус). Це розпорядження стосу-
ється 26 ділянок. Іншими словами, 
Луцька РДА відізвала свій дозвіл на 
приватизацію уже приватизованих 
земельних ділянок, таким чином ви-
знаючи, що у 2008 році ніхто не мав 
права повторно приватизовувати 
земельні ділянки на дачному масиві 
«Коршів». 

На цьому би й поставити крапку. 
Але Галина Бойчук від імені садівни-
чого товариства «Коршів», як його 
голова, подає до суду позов про ви-
знання недійсними державних актів 
на право приватної власності на зе-
мельні ділянки низки громадян, які 
отримали державні акти у 1998 році. 

Луцький міськрайонний суд від-
мовив у розгляді справи, посилаю-
чись на те, що законом не передбаче-
не визнання недійсними державних 
актів на право власності на земельні 
ділянки на підставі використання 
їх не за цільовим призначенням і 
несплати членських внесків. Апе-
ляційний суд Волинської області 24 
травня 2011 року залишив без змін 
рішення суду першої інстанції. 

Щодо письмої заяви Віри Совтус 
про повернення їй вступних внесків, 
то журналіст дійсно такої не бачила. 
Гадаємо, що пані Віра скористається 
порадою Галини Бойчук і поверне 
гроші своєї родини. 

Що стосується громадянки 
Олександри Панасюк, то у матеріалі 
вона коментує події 2007-2008 років. 
У той час пані Олександра була чле-
ном правління товариства, чого не 
заперечує й пані Бойчук.

Редакція «Відомостей» абсолют-
но не ставить під сумнів право прав-
ління СТ «Коршів» розпоряджати-
ся коштами товариства. Втім, як і 
обов’язку звітувати перед загальни-
ми зборами членів товариства про 
використані кошти. Що стосується 
громадянина Шолупка, то його пріз-
вище в матеріалі не згадується.
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Події
СУМНІВНИЙ ЗАРОБІТОК 

ВСЕ МОЖЕ БУТИ 

Таксист підпрацьовував сутенером

«Відкати» при підготовці до 
Євро-2012 сягнули майже 
50% усього фінансування?

Лучанина, що паралельно з ро-
ботою таксиста займався су-

тенерством, засудили на півтора 
року умовно. Про це повідомля-
ють у СЗГ УМВС України у Волин-
ській області.

Нещодавно Апеляційний суд 
Волинської області залишив без 

змін вирок суду попередньої ін-
станції, згідно з яким житель міста 
Луцька — 38-річний Олег — отри-
мав півтора року умовно.

У лютому 2011 року Олег по-
знайомився з двома лучанками та 
запропонував «легкий заробіток», 
якщо вони погодяться працювати 
повіями. Дівчата не вагалися.

Схема роботи була такою: Олег 
знаходив охочого провести час із 
дівчиною «легкої поведінки», до-
мовлявся про зустріч, а головне 
— про місце отримання оплачених 
послуг. Щодо «заробітку», то повії 
отримували половину заплачених 
клієнтом грошей.

Понад чотири місяці спритни-
ки заробляли на розпусті. Крапку в 
їхній діяльності поставили волин-
ські міліціонери. За сутенерський 
підробіток і втягнення у прости-
туцію проти Олега була порушена 
кримінальна справа, за матеріала-
ми якої суд виніс обвинувальний 
вирок.

За експертними оцінками, у про-
цесі підготовки до чемпіонату 

Європи з футболу з державного 
бюджету було вкрадено щонаймен-
ше 25-30 мільярдів гривень. Про 
це на прес-конференції в Харкові 
заявив народний депутат фракції 
«БЮТ-Батьківщина», міністр опо-
зиційного уряду у справах молоді, 
спорту, туризму і Євро-2012 Остап 
Семерак, пише сайт БЮТ.

Він відзначив, що, за даними 
експертів, при фінансуванні за-
ходів із підготовки до футбольно-
го чемпіонату «відкати» досягали 
майже 50%. «Якщо врахувати, 
що на ці заходи було витрачено 
близько 70 мільярдів гривень, то 
виходить, що до не зовсім чистих 
рук «прилипло» близько 25-30 мі-
льярдів», — сказав опозиційний 
міністр. Для порівняння він заува-
жив, що річне утримання україн-
ської армії становить 14 мільярдів 
гривень.

Як повідомлялося, заступник 
голови Верховної Ради Микола 
Томенко й Остап Семерак внесли 
на розгляд парламенту проект По-

станови «Про заслуховування ін-
формації Кабінету Міністрів Укра-
їни щодо здійснення закупівель 
товарів, робіт і послуг за держав-
ні кошти для потреб, пов’язаних 
із підготовкою та проведенням в 
Україні фінальної частини чемпіо-
нату Європи 2012 року з футболу». 
Згідно з цим проектом, така інфор-
мація Кабміну має бути заслухана 
на пленарному засіданні Верховної 
Ради не пізніше 16 березня.

Директор обласного центру зайнятості Раїса КУЧМУК:

Минулого року порівняно з 2010-м 
зросла економічна активність і 
зайнятість волинян. А все завдяки 
реалізації активних програм і не-
традиційних форм роботи обласної 
служби зайнятості. У чому їх успіх 
і які перспективи на цей рік, роз-
повіла директор обласного центру 
зайнятості Раїса Кучмук.

За її словами, позитивної дина-
міки вдалося досягти через те, що 
реалізація активних програм со-
ціального захисту від безробіття 
організовувалась як адресна інвес-
тиція в людину. Загалом на такі про-
грами, як надання дотацій із Фонду 
загальнообов’язкового державного 
страхування на випадок безробіття, 
одноразова виплата допомоги по 
безробіттю для відкриття власної 
справи, навчання торік витрачено 
48 мільйонів гривень. Ними було 
охоплено 40,8 тисячі осіб. 

Щодо регіональних програм, то, 
як повідомила Раїса Євгенівна, вони 
в основному були зорієнтовані на 
сільське господарство, зелений ту-
ризм. Тут також спостерігається по-
зитивна динаміка, у цьому напрям-
ку 4500 безробітних було охоплено 
освітніми проектами. Зокрема, шко-
лу культури і туризму відвідали пів-
тори тисячі осіб, але тільки двадцять 

із них наважилися започаткувати 
власну справу. Набирає популяр-
ності й «Зимова агрошкола». Як і 
попереднього сезону, у її слухачів 
найбільший інтерес викликає тема 
садівництва і ягідництва. Серед но-
вих напрямків — розведення риби. 

— Не вдалося б досягти результа-
ту без наших партнерів і послідовни-
ків, — продовжує Раїса Кучмук. — Це 
громадські організації, науковці та 
просто фанати своєї справи, а також 
соціально відповідальний бізнес. А 
це Сергій Мартиняк (агропромисло-
ва група «Пан Курчак»), Володимир 
Цибульський (СКФ «Україна»), Пе-
тро Пилипюк («Модерн-Експо»), які 
тісно співпрацюють із професійно-

технічною освітою.
Також економічній активності 

населення сприяють центри кар’єри 
та ярмарки професій, що вже стали 
традиційними. 

Серед нетрадиційних форм ро-
боти обласної служби зайнятості 
цього року буде цікавий проект — 
«Пам’ятник професій на Волині». 
Презентуючи його, Раїса Кучмук по-
яснила, що у планах — познаходити 
в населених пунктах пам’ятники, які 
популяризують робітничі професії. 
За кожним із таких — своя історія 
створення. 

Серед перспектив зайнятості на-
селення на Волині та ведення бізнесу 
є ще одна незаповнена ніша — від-
починок. За умов умілої організації 
він зможе приносити непогані при-
бутки. Раїса Кучмук попросила свого 
колегу Едуарда Неймарка розповісти 
про турпоїздку до наших сусідів-
білорусів — у Біловезьку пущу, в 
резиденцію Діда Мороза. Як ви-
явилося, лише з Луцька за день туди 
виїхало п’ять автобусів, у кожному 
з яких по 40 туристів. Екскурсія ре-
зиденцією коштує 80 гривень із лю-
дини. А додайте ще якісь сувеніри, 
чай, глінтвейн тощо. А в середньому 
за день звідусіль у Біловезьку пущу 
прибуває 80 автобусів. Отже, можна 
підрахувати, які прибутки отриму-
ють білоруси від туристів. Причому 
там нема вартісних льодових пала-
ців, канатних доріг або ще якихось 
енергозатратних атракціонів. Про-
сто туристам показують казку, де є 
Дід Мороз, Снігурка, інші персона-
жі, та красу незайманої природи.

— Невже у нас не можна зро-
бити чогось подібного? — запитує 
Раїса Євгенівна. — Чому ми свої 
гроші вивозимо у Білорусь чи, ска-
жімо, Будапешт? Сьогодні люди по-
требують недорогого комфортного 
відпочинку. На жаль, чомусь тільки 
влітку агросадиби біля озер прийма-
ють відпочивальників. А зимовий 
відпочинок іще не розвинутий, хоча 
є певні напрацювання. І от, аби його 
популяризувати, ми зібрали та впо-
рядкували каталог таких агросадиб 
за назвою «Зимові канікули».

Переглянути адреси й послуги, 
які надають у таких місцях, можна на 
сайті обласного центру зайнятості.

Людмила ШИШКО

«Автоцивілка» в регіонах 
подорожчає по-різному
Вартість «автоцивілки» у деяких регіонах України 
збільшиться практично вдвічі, стверджують експерти. 
Такий «подарунок» автовласникам зробив регулятор 
страхового ринку Нацфінпослуг, коли з 29 грудня мину-
лого року ввів нові коригуючі коефіцієнти, які страхо-
вики використовують при розрахунку цін на поліси 
обов’язкового цивільного страхування. Як повідомля-
лося, наразі більше половини виплат з «автоцивілки» не 
досягає 10 тисяч гривень.

Податкова нарахувала в 
Україні більше мільйона 
«спрощенців»
За підсумками перереєстрації підприємців спрощену 
модель оподаткування обрали 1,089 млн. осіб. Про це 
поінформував голова Державної податкової служ-
би України Олександр Клименко. За його словами, 
кількість фізичних осіб-підприємців залишилася 
стабільною, як і торік, і навіть дещо зросла. До слова, у 
2011 році в Україні нараховувалося близько мільйона 
представників малого бізнесу.

825
стільки мільярдів гривень 
становить на сьогодні загаль-
ний обсяг кредитів, виданих 
українськими банками. Про це 
повідомили у Нацбанку України.

ДОВІДКА 

Кількість вакансій станом на 1 січня 
у базі даних обласної служби зайня-
тості становила 1,8 тис. одиниць, 
в тому числі: для робітників — 1,1 
тис., для службовців — 0,6 тис. та 
0,1 тис. — для осіб, які не мають 
спеціальної підготовки, з них 0,07 
тис. — для працівників сільського 
господарства. Найпопулярнішими 
професіями на ринку праці Волині 
є: продавці, кухарі, бармени, водії, 
швачки, слюсарі-ремонтники.

РЕАГУВАННЯ НА КРИТИКУ 

У Луцькому районі роздавали вже приватизовану землю

На Волині є перспектива зимовий 
відпочинок зробити бізнесом


