
В Україні з 1 січня запрацюва-
ла публічна кадастрова карта. 
Інформацію про земельні ділянки 
в онлайн-режимі може побачити 
кожен охочий на офіційному веб-
сайті Держземагентства за адресою 
http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-
karta. Яка ж інформація наразі є у 
відкритому доступі для українців, 
дізнавалися «Відомості». 

Публічна кадастрова карта міс-
тить великий обсяг інформації. На-
разі, як розповів завідувач сектора 
зв’язків із громадськістю Держзема-
гентства у Волинській області Сергій 
Жучко, на неї нанесено кордон Укра-
їни, межі областей, районів, земель-
ні ділянки та їх межі, кадастровий 
номер ділянки, форму власності, ці-
льове призначення, площу. Не змо-
жуть громадяни побачити на мапі у 
відкритому доступі лише прізвища 
власників земельних ділянок. 

— Карта ще буде заповнюватися, 
— зазначив Сергій Жучко. — Примі-
ром, на неї ще будуть накладені кар-
ти розмежування земель державної 
і комунальної власності. В області 
на сьогодні роботи з розмежування 
проводяться на території 79 сіль-
ських рад 15 районів. Це становить 
більше 19% загальної кількості. За-
мовлено 217 проектів землеустрою, 
а розроблено 87. За цим показни-
ком Волинь посідає четверте місце в 
Україні. Сьогодні ж на карті можна 
побачити лише приватизовані зе-
мельні ділянки. Причому прива-

тизовані після 2000 року, відколи 
ділянкам почали присвоювати када-
стровий номер. Хочу наголосити, що 
на Волині сьогодні всі наявні карти 
адміністративного поділу відскано-
вані на 100%. 

Спеціаліст Держземагентства 
наголосив, що, вводячи публічну 
кадастрову карту, Україна йде тим 
шляхом, який уже пройшли країни 
Європи 10 років тому. За один день 
внести всі відомості неможливо. 
Тому кадастрова карта буде постій-
но доповнюватися. Зокрема, накла-
датиметься інформація про надра, 
комунікації і мережі, будови, водні 
та лісові ресурси тощо. 

Позитивним моментом є те, що 

кожен власник земельної ділянки, 
який побачить, що на кадастровій 
карті подана недостовірна інформа-
ція, зможе одразу ж в електронному 
режимі внести дані для її виправлен-
ня.

— У верхньому правому кутку 
карти розміщена кнопка «Зворотній 
зв’язок», — пояснив Сергій Жучко. 
— Громадянин за її допомогою може 
внести уточнені дані про свою зе-
мельну ділянку, заповнивши відпо-
відні поля. 

До речі, перевірити дані про 
свою земельну ділянку на карті буде 
не зайвим. Особливо тим, хто має 
власність у рекреаційних місцях. 
Приміром, згідно з даними карти, 
земельні ділянки біля Світязя з боку 
села Пульмо призначені для ведення 
особистого селянського господар-
ства. Це означає, що розпочинати 
будівництво на них заборонено. 
Проте насправді замість моркви та 
картоплі там виростають будиноч-
ки. Отже, або карта містить помил-
ки, або є робота для прокурорів. Так 
само, до речі, вони можуть поціка-
витись, як землі приватної власності 
для ведення особистого селянського 
господарства змогли опинитись у 
зоні, позначеній зеленим кольором 
(ліси), у селі Мельники того ж таки 
Шацького району. Та що там ліси! 
Саме дно озера Світязь, відповідно 
до карти, також належить до земель 
для ведення особистого селянського 
господарства. Правда, власність тут 
— державна. 

Наталка СЛЮСАР

Заступник голови регламент-
ного комітету, член «Батьків-

щини» Андрій Пишний повідо-
мив, що депутати Верховної Ради 
України через закон про бюджет 
на 2013 рік повернули собі пільги. 

Їх відновлення стало можли-
вим завдяки закону про бюджет. 
Якщо у фінансовому документі 
на 2012 рік була норма, згідно з 
якою призупинялася низка статей 
Закону «Про статус народного де-
путата», що стосуються депутат-
ських пільг, то у 2013-му скасову-
вати нічого не стали, пише журнал 
«Фокус». Це автоматично тягне за 
собою фінансування VIP-гарантій 
трудових прав нардепів. 

Парламентарії, як і раніше, мо-
жуть розраховувати на отримання 

близько 30 тисяч гривень допомо-
ги на оздоровлення, безкоштовні 
путівки для санаторно-курортно-
го лікування, а також на грошову 
компенсацію для створення на-
лежних житлових умов. 

Пільги повернулися і до ко-
лишніх депутатів, які будуть отри-
мувати матеріальну допомогу, 
безкоштовно лікуватися в елітних 
клініках, їздити на транспорті і 
можуть бути поховані за рахунок 
бюджету. 

На апарат Верховної Ради у 
бюджеті-2013 було передбачено 
876 мільйонів гривень. Однак у 
фінальному варіанті, який так і не 
з’явився у відкритому доступі, ви-
трати за цією статтею збільшилися 
на 60 мільйонів.

У Шацькому районі 
є приватні землі у лісах 
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Близько 800 колишніх нардепів 
отримують VIP-пенсії

Кличко вимагатиме через суд 
персонального голосування депутатів 

Депутати повернули собі всі пільги 

В Україні близько 800 парламен-
таріїв різних скликань отри-

мують депутатську пенсію. Про 
це заявила виконавчий директор 
Асоціації народних депутатів Оле-
на Крандакова, передає «Фокус». 

«Переважній частині депута-
тів-пенсіонерів щомісяця випла-
чується близько 16 тисяч гривень 
(90% від зарплати), так як вони 
пішли на заслужений відпочинок 
до жовтня 2011 року, тобто до на-
брання чинності пенсійною ре-
формою», — пише видання. 

За даними журналістів, для 

тих, хто став пенсіонером після 
змін пенсійного законодавства, 
нараховується десять прожитко-
вих мінімумів на місяць — 11,08 
тис. гривень. 

Таким чином, за приблизними 
підрахунками видання, Пенсійний 
фонд на утримання 180 депутатів-
пенсіонерів витрачає понад 140 
мільйонів гривень у рік. 

«Для порівняння, на реабілі-
тацію 19 тис. дітей із дитячим це-
ребральним паралічем у бюджеті 
передбачено всього 49 мільйонів 
гривень», — пише видання.

Новий голова Нацбанку задекларував 
2,2 мільйона гривень за минулий рік 

Новий голова НБУ Ігор Соркін 
задекларував 2,218 мільйона 

гривень доходу в 2012 році. Про це 
йдеться в його декларації. 

Його доходи — це заробітна 
плата, інші виплати і винагороди, 
нараховані або виплачені йому на 

умовах трудового або цивільно-
правового договору, на суму 1,5 
мільйона гривень. Дохід членів 
сім’ї становив за попередній рік 
609,4 тис. гривень, із яких заробіт-
на плата — 549,3 тисячі. 

Також у доходах Соркіна зна-
чаться дивіденди та відсотки на 
суму 589,3 тис. гривень, матері-
альна допомога в розмірі 74,6 тис. 
гривень, подарунки, призи, ви-
граші — 3,1 тис. гривень, а також 
інші види доходів на суму 12,2 тис. 
гривень. 

У власності Ігоря Соркіна 
перебувають квартира площею 
92 кв. м, гараж — 30 кв. м, авто-
мобіль Mazda-6 із об’ємом двигуна 
2,3 літра, 2006 року випуску. На 
рахунку в банках та інших фінан-
сових установах — 7,4 мільйона 
гривень, зокрема вкладених у 2012 
році — 1,4 мільйона.

Злодії пограбували банк                   
у Берліні, виривши 30-метровий 
тунель
Невідомі в результаті ретельної підготовки здійснили 
пограбування банку в столиці Німеччини Берліні. Як 
повідомили у поліції, грабіжники прорили підземний 
тунель завдовжки 30 метрів, потрапили у сховище банку 
та викрали заощадження клієнтів. У поліції зазначили, 
що зловмисники готувалися до пограбування протягом 
кількох місяців. Поки не повідомляється, який саме банк 
був пограбований і на яку суму. 

Комунальні тарифи обіцяють 
не збільшувати 
Національна комісія, що здійснює державне регулю-
вання у сфері комунальних послуг, внесла на роз-
гляд Кабміну положення, яке передбачає поетапне 
приведення тарифів на тепло та воду для населення 
до економічно обґрунтованого рівня. Раніше Нацко-
місія не мала права встановлювати тарифи, що нижчі 
економічно обґрунтованих. Це означає, що розцінки 
необхідно було б збільшувати на 50% і більше. Та з 
початком дії тимчасових тарифів збільшення плати за 
«комуналку» буде чітко регламентовано.

54%
стільки опитаних рекрутинго-
вою компанією «Форсаж» керів-
ників середньої та вищої ланки 
готові переїхати на роботу за 
кордон, іще 28% погодились би 
на тимчасову трудову емігра-
цію.

Рівненське державне підприємство «Бурштин України» перебуває 
на межі банкрутства 

Про це свідчать результати про-
веденої на підприємстві ревізії 

фінансово-господарської діяльності. 
Інспекторів Держфінінспекції вра-
зили не так масштаби виявлених фі-
нансових порушень чи недостач, як 
безгосподарність керівництва, сві-
доме викривлення фінансової звіт-
ності, нераціональне використання 
державних коштів, повідомляє пор-
тал «Четверта влада». 

Скажімо, попри те, що ДП ста-
ном на початок року мало лише 31 
тисячу гривень чистого прибутку, з 
фонду споживання було виплачено 
одноразових заохочень і виплат аж 

на 263,5 тис. гривень, що призвело 
до збитковості підприємства на 203 
тис. гривень. 

Зокрема, щедро виплачувалися 
надбавки до посадового окладу про-
давцям магазину, навіть при тому, 
що магазин не працював і додаткова 
заробітна плата не передбачена умо-
вами Колективного договору. 

До складу витрат державного 
підприємства «приписали» витрати 
за оренду однокімнатної квартири 
і податок на доходи фізичних осіб. 
Для кого орендувалася квартира без 
дозволу керівних органів? Для чого? 
Невідомо, бо підтверджувальних до-
кументів ревізорам не надали. 

В ході контрольного заходу ви-
явлено, що станом на 30.06.2012 р., 
за даними головної книги підпри-
ємства, непокритий збиток складає 
695 тис. гривень. При цьому, згідно з 
балансом, його занижено на 350 тис. 
і вказано суму в 345 тис. гривень. 
Виникає запитання, скільки ще 
збирається державне підприємство 
утриматися з такою фальшивою 
звітністю на плаву та чи не намага-

ється хтось свідомо довести його «до 
прірви».

До речі, з 2011 року ДП «Бурш-
тин України» видобуток дорогоцін-
ного каміння не здійснює взагалі, 
гірничі роботи на кар’єрі Клесівської 
дільниці припинені. Нині виробни-
цтво продукції підприємством про-
водиться з власних залишків бурш-
тину-сирцю, а також із закупленої за 
немалі кошти сировини. 

А тим часом процвітає тіньовий 
бізнес, міліцейська статистика що-
дня фіксує факти незаконного ви-
добутку поліського бурштину. Лише 
за три останні роки порушено понад 
100 кримінальних справ, затримано 
91 особу, вилучено близько 200 мо-
топомп тощо.

В області функціонує безліч 
крамниць із легальним і нелегаль-
ним продажем виробів із буршти-
ну, походження якого сумнівне. І 
лише справжній поліській бурштин 
поволі відходить в історію. А чи не 
втратимо ми його зовсім? Питання 
залишається відкритим…

Ділянка посеред лісу у селі Мельники

Так виглядає на карті Світязь
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Фракція «УДАР» у Верховній 
Раді має намір позиватися до 

всіх судів аж до Європейського, 
щоб подолати «кнопкодавство» у 
парламенті. Про це на брифінгу 14 
січня заявив лідер партії Віталій 
Кличко, повідомляє прес-служба 
політсили.

За його словами, план дій 
фракції з боротьби з голосуванням 
чужими картками складається з 
п’яти пунктів. Зокрема, «УДАР» 
оскаржить прийняті за допомогою 
голосування чужими картками рі-
шення Верховної Ради. 

«Представники «УДАРу» з усіх 
регіонів України подають позови 
до Адміністративного суду на дії 
ВР щодо порушення Конституції і 
регламенту», — сказав Кличко та 
пообіцяв, що ці позови будуть до-
повнені відео- та фотоматеріалами, 
що засвідчують порушення. 

Крім того, за його словами, 
депутати звернуться до Конститу-
ційного Суду для визнання такого 

голосування неконституційним та 
ініціюватимуть розгляд легітим-
ності голосувань у парламенті про-
фільними комітетами. 

«Уже з початку наступної сесії 
«УДАР» буде контролювати пись-
мову реєстрацію народних депута-
тів перед кожним засіданням. Ми 
вимагатимемо від спікера оголо-
шувати, хто з депутатів відсутній, 
і блокувати їхні картки», — наголо-
сив політик. 

Також «УДАР» зареєстрував 
відповідну постанову з вимогою 
введення в дію сенсорної кнопки 
— системи «Рада-3».

«До введення в дію системи 
особистого голосування Верхо-
вна Рада не повинна працювати 
у сесійному режимі. Якщо цього 
не буде зроблено, опозиція разом 
повинна висловити політичну не-
довіру спікеру. Він порушує Кон-
ституцію і регламент. І за це має 
бути політична відповідальність», 
— підкреслив Кличко. 

Події

Це можна побачити на публічній кадастровій карті 


