
16 гектарів землі біля самого 
Світязя свого часу були зайняті не-
законно. На це є відповідні рішення 
судів. Цими днями триває процес їх 
повернення у державну власність. 
Таку інформацію оприлюднив голо-
ва ОДА Борис Клімчук. «Відомості» 
вирішили розібратися, що то за 
земля і хто причетний до незакон-
них оборудок.

У Волинській облдержадміністра-
ції створили комісію з приймання 
земельної ділянки, яка повертається 
у державну власність. Відповідне роз-
порядження підписав голова ОДА 
Борис Клімчук. Підстави — рішення 
Господарського суду Волинської об-
ласті від 29 листопада 2011 року.

У ньому, зокрема, йдеться про 
те, що свого часу пансіонату «Шаць-
кі озера» Волинського обласного 
дочірнього підприємства «Волинь-
турист» було надано у постійне ко-
ристування земельну ділянку пло-
щею 19,6 гектара для розміщення 
пансіонату, житлового будівництва 
та очисних споруд. На що було виго-
товлено Державний акт у 1998 році. 
У червні 2003 року Волинське облас-
не дочірнє підприємство «Волинь-
турист» було реорганізоване у Во-
линське обласне закрите акціонерне 
товариство по туризму та екскурсіях 
«Волиньтурист». 

Ця структура автоматично ста-
ла вважати себе правонаступницею 
прав на постійне користування зе-
мельною ділянкою.

— У зв’язку з реорганізацією 
структури постійне користування 
на землю на нового користувача не 
поширюється, — пояснив «Відомос-
тям» начальник Головного управлін-
ня Держземагентства у Волинській 
області Василь Василенко. — Тому 
під час перевірки державним інспек-
тором управління Держкомзему 
у Любомльському районі у серпні 
2011 було встановлено, що філія 
ЗАТ по туризму та екскурсіям пансі-
онату «Шацькі озера» використовує 
земельну ділянку загальною площею 
17,05 га без правовстановлюючих 
документів. 

Мало того, що правонаступник 
«Волиньтуриста» — однойменне ЗАТ 
— саме не мало документів на «золоту» 
землю біля Світязя, тут ще й приму-
дрилися віддати її іншим структурам. 

Зокрема ЗАТ листом від 
09.06.2003 року дало згоду на ви-
лучення частини земельної ділянки 
площею 1,3 га постійного користу-
вання для будівництва та обслуго-
вування Міжнародного оздоровчого 
центру журналістів «Світязь».  Чому 
журналісти тоді дуже пораділи.

А вже 10.07.2009 року ЗАТ згідно 
із договором оренди передає ТзОВ 
«Вояві» об’єкти нерухомого майна з 
4,1194 га землі в строкове платне ко-
ристування, які розташовані в уро-
чищі Гушово. 

Подальша доля кожної із земель-
них ділянок заслуговує окремої роз-
повіді і є наглядним прикладом того, 
як Світязька земля за сприяння чи-
новників переходить практично за 
безцінь до приватних рук.  Варто 
лише зазначити, що до 27.12.2012 
року землею, про яку йдеться, роз-
поряджалася облдержадміністрація, 
нині ж вона у власності держави та 
територіальної громади Світязької 
сільської ради.

ЗЕМЛЯ, ДЕ МАВ БУТИ 
САНАТОРІЙ ДЛЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ  ПЕРЕЙШЛА В 
РУКИ ЧОТИРЬОХ ОСІБ

Після того, як ЗАТ «Волиньту-
рист» дало згоду на будівництво 
Міжнародного оздоровчого центру 
журналістів, 31.08.2004 року то-
дішній перший заступник голови 
ОДА Володимир Панчишин підпи-
сав розпорядження про передачу 
ВОО НСНУ ділянки площею 1,3 га 
в оренду терміном на 49 років. Од-
нак договір оренди між журналіст-
ською організацією і Шацькою РДА 
зареєстрований, як того вимагало 
законодавство, не був. Це дало під-

стави голові Шацької РДА Леонідові 
Кислюку своїм розпорядженням від 
12.02.2007 року забрати з користу-
вання в журналістської організації 
1,1 га ділянки та зобов’язати її пере-
оформити право користування на 
умовах оренди на  площу в 20 сотих. 

Гектар же з гаком голова Шацької 
РДА Кислюк своїм розпорядженням 
від 31.05.2007 року віддає в оренду 
ТзОВ «Легіон» терміном на 49 років. 
5 травня 2010 року Господарський 
суд Волинської області своїм рішен-
ням цей  договір анулює. І найцікаві-
ше, що ініціатором розірвання його 
стало ТзОВ «Легіон», мовляв, до-
бровільно відмовляємося від оренди 
землі біля озера Світязь. Фантасти-
ка, чи не так? Мотивували тим, що 
об’єкти незавершеного будівництва, 
які встигли звести на земельній ді-
лянці, продали фізичним особам. 
Об’єкти, треба сказати, солідні. Ще 
у 2008 році кореспондент «Відомос-
тей» зробила фото. Зверніть  увагу, 
на знімку, який ми пропонуємо чита-
чам, ви бачите височенний паркан за 
яким ховаються будівлі. Можна тіль-
ки уявити, яка розкіш знаходиться за 
цим парканом. Не зважаючи на це, 
нові господарі право на земельну ді-
лянку оформляти не поспішали. Се-
ред тих, хто незаконно зайняв землю 
на березі Світязя, голова Волинської 
ОДА назвав нинішнього народного 
депутата України Ігоря Васюника (у 
час, коли відбувалися описані по-

дії,  його брат Іван був гуманітарним 
віце-прем’єром). 

Якщо земля зайнята незаконно, 
то, за всією логікою речей, те, що 
на ній побудоване, має бути зне-
сене. Але не у нашій державі. У нас 
же рішенням Світязької сільської 
ради від 28.05.2013 року чотирьом 
громадянам, які поселились на даній 
землі,  дано дозвіл на складання про-
ектів землеустрою щодо відведення 
у власність шляхом викупу земель-
них ділянок загальною площею 1,20 
га. Думається,  якби дану земельну 
ділянку продали з аукціону, бюджет 
сільради суттєво поповнився б. А 
так землю продадуть власникам «ха-
тинок» за ціною, яку визначать екс-
перти. Якою вона може приблизно 
бути, Світязький сільський голова 
Микола Цвид не знає.

— Нормативна оцінка рекре-
аційної землі в середньому стано-
вить 70 гривень за метр квадратний. 
Якою буде експертна — важко сказа-
ти, — сказав Микола Цвид. 

70 гривень за метр квадратний, 
це сім тисяч за сотку. Ми поцікави-
лися ринковою вартістю землі. У не 
дуже завидній зоні вона стартує від 
тисячі доларів за сотку. Різниця — 
це прямі втрати бюджету сільради. 

СУД ПРИСУДИВ ПОВЕРНУТИ 
ЗЕМЛЮ ДЕРЖАВІ

Щодо земельної ділянки, яка 

була передана ЗАТ «Волиньтурист» 
ТзОВ «Вояві», прокуратурою облас-
ті подано позовну заяву про визна-
ння недійсним договір оренди від 
10.07.2009 року, припинення непра-
вомірного використання землі вна-
слідок ділення ділянок,  повернення 
земель до держвласності, стягнення 
шкоди, завданої внаслідок самовіль-
ного зайняття землі.  Господарський 
суд Волинської області своїм рішен-
ням задовольнив позов прокурату-
ри. Рішення набуло чинності.

ЗАТ «Волиньтурист» та ТзОВ 
«Вояві» зобов’язані повернути зе-
мельну ділянку рекреаційного при-
значення та земель технічної інфра-
структури загальною площею 16, 05 
га, яка розташована в урочищі «Гу-
шово». ТзОВ «Вояві» має сплатити 
шкоду в сумі понад  71 тисячу гри-
вень, завдану внаслідок самовіль-
ного зайняття земельної ділянки на 
розрахунковий рахунок Світязької 
сільської ради. 

А як же бази відпочинку, які роз-
ташовані на цій землі, що далі? 

— Наразі на землю виготовля-
ється технічна документація, вона 
належить громаді Світязької сіль-
ської ради, прибережна захисна сму-
га — державі, — сказав начальник 
управління Держземагентства Ва-
силь Василенко. — Коли буде зро-
блена нормативна грошова оцінка, 
то депутати сільради зможуть здати 
землю в оренду приватним струк-
турам, які уже мають там збудовану 
нерухомість. Згідно закону, орендна 
плата може коливатися від 3 до 12% 
від нормативної грошової оцінки. 
Голова ОДА Борис Клімчук особли-
во наполягав, щоб люди, які неза-
конно заволоділи землею, платили 
за найвищою ставкою. 

Світязький сільський голова на 
відміну від голови облдержадміні-
страції, сказав «Відомостям», що до 
питання про ставку орендної плати 
підходитимуть зважено. 

— Її треба встановити на тако-
му рівні, щоб люди могли платити. 
Якщо це буде 12%, то в рік вийдемо 
на суму до мільйона. Хто такі гроші 
заплатить?

Отож, дорого за рекреаційну 
землю в районі Шацьких озер пла-
тять лише ті, хто купує її «з рук» на 
вторинному ринку. Комунальну ж і 
державну землю взагалі можна про-
сто захопити, збудувати там пансіо-
нат, а документи на землю оформити 
потім за цілком прийнятною ціною. 
А головне, ніхто з чиновників за те, 
що закривають очі на подібні схеми 
відчуження землі, відповідальності 
не несе.
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У Грузії пройшли масові 
затримання чиновників Тбілісі
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала до 30 співробітни-
ків Мерії Тбілісі і членів міських зборів. Про це повідомляє 
портал «Грузія Онлайн» з посиланням на мерію Тбілісі. За 
інформацією представника прес-служби мерії Натіі Табагарі, 
вони були затримані на світанку біля своїх будинків. Серед 
затриманих — заступники мера Тбілісі Давид Нинидзе і 
Давид Алавідзе, голова адміністрації Глдані-Надзаладевского 
району Нодар Сандухадзе, співробітники Вахтанг Цагарєїш-
вілі, Мамука Гугешашвілі, а також керівник служби закупівель 
мерії Лексо Табуашвілі.

У Росії скасували банківську 
таємницю
Президент Росії Володимир Путін підписав відповід-
ний закон. Тепер податківці і силовики можуть по-
цікавитися наявністю у громадянина рахунків, якщо 
матимуть на це рішення суду. Причому банкіри у від-
повідь на запит зобов’язані повідомити про наявність 
і поточний стан рахунку, а не представляти виписку 
про рух грошових коштів. Для отримання виписки 
потрібен буде окремий мотивований запит з більш 
складною і також судовою процедурою узгодження.

5,26
стільки тисяч гривень становив 
наявний дохід з розрахунку на 
одного українця за 1-й квартал 
2013 року. Про це повідомляє 
Державна служба статистики. 

Українці платять за проїзд білоруськими 
автошляхами

Як повідомили у прес-службі 
Міністерства інфраструктури 

України, Республіка Білорусь з 1 
липня 2013 року ввела в дію сис-
тему електронного збору плати за 
проїзд окремими автодорогами. 
Зокрема, платним буде проїзд до-
рогами М1/Е30 Брест — (Козлови-
чі) — Мінськ — кордон Росії (Редь-
ки), M-2 Мінськ — Національний 
аеропорт Мінськ, M-3 Мінськ 
— Вітебськ, M-4 Мінськ — Моги-
льов, M-5 / Е 271 Мінськ — Гомель, 
M-6 / Е 28 Мінськ — Гродно — кор-
дон Польщі (Брузги).

«Міністерство інфраструктури 
просить перевізників при плану-
ванні перевезень в або з Респу-
бліки Білорусь враховувати цю 
інформацію», — наголошується в 
повідомленні.

Нагадаємо, перелік доріг, на 

яких з 1 липня поточного року 
стягується плата за проїзд тран-
спортних засобів, затверджений 
постановою № 340 Уряду Білорусі 
від 30 квітня цього року. У загаль-
ній складності, платними стануть 
815 км доріг країни. Плата за про-
їзд встановлена в розмірі від 0,04 
до 0,12 євро за один км і залежить 
від допустимої загальної маси 
транспортного засобу та кількості 
осей.

Оплатити проїзд можна у спе-
ціальних пунктах, розташованих 
на території Білорусі, де встанов-
лено знак BelToll.

Від плати за проїзд білорусь-
кими автотрасами будуть звільне-
ні транспортні засоби загальною 
масою не більш ніж 3,5 тонни, за-
реєстровані на території держав 
Митного союзу.
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Яценюку у США пообіцяли «список Магнітського»

Якщо Україна не звільнить екс-
прем’єра Юлію Тимошенко, то 

до Сенату США буде подано новий - 
значно жорсткіший — проект резо-
люції по Україні. Про це повідомив 
глава політради партії «Батьківщи-
на» Арсеній Яценюк в інтерв’ю «Го-
лосу Америки». 

«Ми хочемо, щоб Україна під-
писала угоду про політичну асоці-
ацію із Європейським союзом. Це 
важливо для 45 мільйонів українців 
і для цього треба всього-на-всього, 
щоб президент проявив політичну 
волю», — пояснив він.

Як відомо, раніше комітет Се-
нату із закордонних справ ухвалив 
проект резолюції, який вимагає від 
уряду України звільнити Юлію Тим-
ошенко та зупинити її політичне пе-
реслідування.

Арсеній Яценюк розповів, що 
«в результаті його зустрічі із се-
натором-республіканцем Джоном 

Маккейном була досягнута домовле-
ність, що у разі, якщо Україна не ви-
конає вимоги звільнити Тимошенко, 
у Сенаті з’явиться  значно жортскі-
ший проект резолюції по Україні».

Відповідаючи на запитання 
журналіста, чи йдеться про санкції 
на зразок «списку Магнітського», 
голова політради партії наголосив: 
«Саме така фраза була сказана сена-
тором Маккейном, і я хотів би дуже 
чітко зазначити нашу позицію».

«Він міститиме жорсткі форму-
лювання та пропозицію запровади-
ти персональні санкції проти вищих 
посадових осіб України, які не вико-
нують домовленостей і обіцянок», — 
зазначив Яценюк.

Водночас Яценюк вважає, що 
для успішного підписання угоди про 
Асоціацію достатньо буде випустити 
Тимошенко для лікування за кордон.

«У тому випадку, якщо Тим-
ошенко отримає справедливе пра-

во на медичну допомогу за межами 
України, а саме у Німеччині і отри-
має можливість негайно провести 
відповідні медичні операції, щоб 
підтримати свій стан здоров’я, то 
я переконаний, що Україна матиме 
можливість підписати угоду про по-
літичну асоціацію із Європейським 
союзом», — сказав Яценюк.

Він також розповів, що під час 
нещодавньої зустрічі із президентом 
Віктором Януковичем обговорив з 
ним питання підписання угоди є ЄС 
та звільнення Тимошенко.

За словами Яценюка, Президент 
відповів йому, що від нього до «за-
хідних партнерів» (ймовірно йдеть-
ся про місію Кокса-Квасневського) 
передано пакет пропозицій. Нині 
Янукович чекає відповіді.

Водночас Янукович не розкрив 
політику суті направлених Європі 
пропозицій по Тимошенко.

Події

На Світязі задіяні схеми незаконного 
заволодіння землею


