
В одному з останніх номерів «Відо-
мості» розповідали про незаконні 
оборудки з землею поблизу озера 
Світязь Шацького району. Зокрема, 
йшлося про 1,3 гектара, виділених 
у 2004 році за сприяння тодішнього 
голови Волинської облдержад-
міністрації Анатолія Француза 
Волинській спілці журналістів 
для будівництва міжнародного 
оздоровчого центру і з яких 1,1 га 
потім забрали назад і незаконно 
передали у користування іншим 
структурам. Сьогодні «Відомос-
тям» стали відомі імена тих, хто 
поселився на цих землях і від кого 
вимагає реальної орендної плати 
за користування нею або ж повного 
викупу за ринковою ціною голова 
Волинської облдержадміністрації 
Борис Клімчук. 

Нагадаємо, свого часу пансіо-
нату «Шацькі озера» Волинського 
обласного дочірнього підприєм-
ства «Волиньтурист» було надано 
у постійне користування земельну 
ділянку площею 19,6 га для розмі-
щення пансіонату, житлового будів-
ництва й очисних споруд. У червні 
2003 року Волинське обласне дочір-
нє підприємство «Волиньтурист» 
було реорганізоване у Волинське 
обласне закрите акціонерне товари-
ство з туризму й екскурсій «Волинь-
турист». Ця структура автоматично 
стала вважати себе правонаступни-
цею прав на постійне користування 
земельною ділянкою. Під час пере-
вірки управлінням Держкомзему 
в Любомльському районі у серпні 
2011-го було встановлено, що філія 
ЗАТ із туризму й екскурсій пансіо-
нату «Шацькі озера» використовує 
земельну ділянку загальною пло-
щею 17,05 га без правовстановлю-
вальних документів. Крім того, що 
правонаступник «Волиньтуриста» 
— однойменне ЗАТ — саме не мало 
документів на «золоту» землю біля 
Світязя, воно ще й примудрилося 
віддати її іншим структурам: 1,3 га 
— для будівництва Міжнародного 
оздоровчого центру журналістів 
«Світязь» і 4,1 га землі з об’єктами 
нерухомого майна, що в урочищі Гу-
шово, — в строкове платне користу-
вання ТзОВ «Вояві». 

Згодом голова Шацької РДА Ле-
онід Кислюк своїм розпорядженням 
забрав у журналістської організа-
ції 1,1 га, залишивши за нею 20 со-
тих, і передав у оренду на 49 років 
ТзОВ «Легіон». Новий же орендар 
встиг продати збудовані на цій ді-
лянці об’єкти нерухомості фізичним 
особам. 

Хто ж ці достойники, які нібито 

купили недобудовані дачі на березі 
озера-перлини? Прізвище одного 
співзвучне з прізвищем керівника 
ТзОВ «Легіон» Світлани Федорівни 
Піцини. Другою особою стала меш-
канка столиці, третьою — нинішній 
директор ПрАТ «Волиньтурист», а 
тоді «скромний» директор пансіо-
нату «Шацькі озера» Федір Федоро-
вич Заєць. І четвертою — Ігор Ва-
сильович Васюник, як зазначається 
у «Вікіпедії», український політик, 
громадський діяч, підприємець і 
меценат. У 2006–2010 роках він був 
депутатом V демократичного скли-
кання Львівської обласної ради, за-
ступником голови Львівської облас-
ної організації партії «Фронт змін», 
а з 2012-го — народний депутат 
України, обраний від ВО «Батьків-
щина» в мажоритарному окрузі у 
місті Львові. Коли його брат, гума-
нітарний віце-прем’єр в уряді Юлії 
Тимошенко Іван Васюник, міркував 
над тим, як добудувати до Євро-2012 
НСК «Олімпійський», Ігор Васи-
льович опікувався іншою будовою 
— своєю дачею для відпочинку на 
Світязі. 

Тільки от заковика — Волинське 
обласне закрите акціонерне товари-
ство з туризму й екскурсій «Волинь-
турист», яке було створене у червні 
2003 року на базі Волинського об-
ласного дочірнього підприємства 
«Волиньтурист», не мало права роз-

поряджатися землею, бо вона була в 
користуванні іншої юридичної осо-
би — пансіонату «Шацькі озера». 
Як наслідок, землею ЗАТ «Волинь-
турист», а за ним і ТзОВ «Легіон» 
користувалися незаконно. Це зазна-
чив у своєму рішенні Господарський 
суд Волинської області, куди з позо-
вом в інтересах держави звернувся 
прокурор області. Це підтвердили і 
Рівненський апеляційний господар-
ський суд, і Вищий господарський 
суд України, куди з апеляційною 
та касаційною скаргами звертало-
ся ПрАТ «Волиньтурист». Тепер ця 
земля рішенням суду повернута у 
власність держави. 

ПАНСІОНАТ «ШАЦЬКІ 
ОЗЕРА» ЗБИРАЛИСЯ 
«ПРИХВАТИЗУВАТИ» 

Виявляється, панові Васюнику 
так сподобався цей райський куто-
чок, що він вирішив робити на ньо-
му бізнес. 10 липня 2009 року львів-
ська будівельна фірма ТзОВ «Вояві» 
укладає договір із ЗАТ «Волиньту-
рист», згідно з яким бере в оренду 
на 10 років чотири корпуси (№4, 5, 
6, 7), шість літніх будиночків (№1, 2, 
3, 4, 31, 32) і відкритий танцюваль-
ний майданчик пансіонату «Шацькі 
озера». Підремонтувавши будівлі, 
львівські зодчі починають заробля-
ти на відпочивальниках. І нікого 

не бентежить, що ще вчора це було 
профспілкове майно. 

Очевидно, його вже б «прихва-
тизували», посилаючись на ті поліп-
шення, які зробило ТзОВ «Вояві», 
разом із виділеною землею, якби не 
перевірка у 2011 році Держкомзему 
в Любомльському районі. Госпо-
дарський суд Волинської області 
29 листопада 2011 року анулював 
той пункт договору між ЗАТ «Во-
линьтурист» і ТзОВ «Вояві», що 
стосується передачі права користу-
вання земельною ділянкою площею 
4,1194 га, і за її самозахоплення при-
значив львівським бізнесменам-
будівельникам сплатити 71 тисячу 
17,66 гривні штрафу. Цим же рішен-
ням суд зобов’язав обидва господа-
рюючі суб’єкти повернути земельну 
ділянку рекреаційного призначення 
та землі технічної інфраструкту-
ри загальною площею 16,05 га до 
державної власності. Як уже було 
зазначено, горе-бізнесмени довго 
впиралися, дійшли аж до Вищого 
господарського суду України, який, 
однак, підтвердив незаконність їх-
ніх земельних оборудок. Нині землю 
вже повернуто в державну власність. 

На цьому можна було би поста-
вити крапку. Але вдумливий читач 
одразу запитає: а причім тут Ігор Ва-
сюник? Формально ні при чому. Але 
аналітики давно вказують на його 
можливу причетність до ТзОВ «Воя-
ві». Цікаво, що директор цієї фірми 
пан Григорій Михайлович Мітрен-
га проживає в селі Великий Любінь 
Городоцького району Львівщини, 
звідки родом брати Васюники. А як 
тільки Ігоря Васильовича обрали 
народним депутатом, він узяв собі 
в помічники-консультанти на гро-
мадських засадах Григорія Михай-
ловича. Цікаво, навіщо успішному 
директору фірми «ксива» помічника 
нардепа? 

А ще цікаво, чи знали виборці 
Франківського району міста Львова, 
які у 2012 році віддавали свої голоси 
у 117-му окрузі за Ігоря Васюника, 
що він причетний до земельних обо-
рудок на Світязі? Чи їм достатньо 
було знати, що цей меценат, який 
про свою благодійну діяльність по-
чав публічно говорити лише влітку 
2012-го, — висуванець ВО «Батьків-
щина»? І не важливо, що через нього 
не потрапив до Верховної Ради «по-
льовий командир» Майдану Тарас 
Стецьків, який балотувався по цьо-
му ж округу як самовисуванець, бо 
йому з приходом до керма «Батьків-
щини» Арсенія Яценюка чомусь не 
знайшлося гідного місця в її струк-
турах. 

Сергій ЛЯЩИНСЬКИЙ 
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Події

Віце-прем’єр Вілкул пообіцяв ковельчанам, що їх довгобуд завершать 

«Укрзалізниця» 
підвищила тарифи 
на пасажирські 
перевезення 

Минулого тижня з робочою по-
їздкою у Волинській облас-

ті перебував віце-прем’єр-міністр 
України Олександр Вілкул. Він узяв 
участь у церемонії введення в екс-
плуатацію житлового будинку в міс-
ті Луцьку на вул. Федорова, 4д. Дім 
збудований у рамках реалізації дер-
жавної цільової програми «Доступ-
не житло». Олександр Вілкул і голо-
ва Волинської облдержадміністрації 
Борис Клімчук вручили сертифікати 
і ключі від нових помешкань власни-
кам квартир. 

— З 2010 року вже більше семи 
тисяч українських родин здійснило 
свою мрію, — сказав, виступаючи 
перед присутніми, віце-прем’єр. — 
Цього року плануємо у рамках про-
грам, які реалізовує Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому 
будівництву, придбати ще шість ти-
сяч квартир. Сьогодні ми роздали 
ордери на 40 квартир у Луцьку в но-
вій дев’ятиповерхівці. Я подякував 
будівельникам, бо аксіомою є те, що 

одне робоче місце в будівельній га-
лузі створює п’ять робочих місць у 
суміжних галузях, а найголовніше — 
вирішується важлива соціальна про-
блема. 

За словами пана Вілкула, сьо-
годні працює п’ять програм «До-
ступного житла». Кожна родина 
може вибирати те, що їй до вподоби. 
Наприклад, програма здешевлення 
вартості іпотечного кредитування; 
програма, згідно з якою держава на-
дає громадянам підтримку у вигляді 
30% нормативної вартості житла; 
пільгового довгострокового креди-
тування й інші. 

На запитання про недовіру гро-
мадян державі, побоювання людей, 
що, можливо, фінансування цих 
програм припиниться, запевнив: 

— Держава стовідсотково далі 
буде продовжувати ці програми — 
це завдання нашого Президента. 
Понад те, ці програми будуть збіль-
шуватися. Ми хочемо перейти на 
програму індустріального будівни-

цтва. Зараз завершуються основні 
моменти, пов’язані з технологією та 
проектуванням. І наше завдання — 
виходити не на шість тисяч квартир 
у рік, хоч і це досить багато, а на 30 
тисяч, але для цього треба кілька ро-
ків. 

— Що буде з довгобудами, зо-
крема у Ковелі на вулиці Ватутіна? 
— звернулися з запитанням до віце-
прем’єра ковельчани. — Вже сім років 
ми не можемо вселитись у будинок, 
бо його не добудовують, хоча гроші 
ми сплачуємо. 

— У нас із 2007–2008 років за-
лишилося п’ять проблемних будин-
ків в Україні, — відповів Олександр 
Вілкул. — У Луганську, Одесі та на 
Волині. Ці питання роками не ви-
рішувалися, з деяких відкрито кри-
мінальні справи, бізнесмени, за-
будовники й іноді чиновники того 
періоду втекли, однак ми знаємо про 
цю проблему і, обіцяю, обов’язково 
вирішимо. 

Людмила ШИШКО 

Вартість подорожі залізницею 
у внутрішньому сполученні 

в плацкартному та купейному 
вагонах наразі підвищилася на 
10%, наступний етап — із 1 жов-
тня вартість зросте ще на 10%. У 
міжнародному сполученні з 16 
липня у всіх категоріях вагонів, 
окрім СВ, вартість збільшилася 
на 5%, наступне підвищення від-
будеться з 1 жовтня — теж на 5%. 
В «Укрзалізниці» пояснили, що 
зростання тарифів обумовлене 
необхідністю поступового змен-
шення перехресного субсиду-
вання пасажирських перевезень 
за рахунок вантажних. Збитки 
компанії від пасажирських пере-
везень у першій половині цього 
року склали близько 3,5 мільяр-
да гривень. 

Молодь за роботу в селі отримає 
11,5 тисячі разової допомоги 
Кабмін збільшив розмір одноразової адресної допомоги 
молодим фахівцям, які вирішили працювати в сільській 
місцевості, вдвічі — до 10 мінімальних зарплат, що на 
сьогодні становить 11 470 гривень. Відповідну постанову 
прийнято на засіданні Кабміну 10 липня. «Разова адресна 
допомога, починаючи з 1 січня 2014 року, виплачувати-
меться в десятиразовому розмірі мінімальної заробітної 
плати молодим працівникам — громадянам України віком 
до 35 років, випускникам професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів», — ідеться в повідомленні. 

На Рівненщині пастушка 
виявила цілий арсенал 
небезпечних боєприпасів 
У селі Савчуки Радивилівського району під час випа-
сання худоби місцева мешканка виявила 6 предметів, 
схожих на снаряди. Було встановлено, що знахідки — 
це артилерійські снаряди різного калібру часів Другої 
світової війни. Загалом під час обстеження прилеглої 
території піротехніки виявили 68 різних боєприпасів: 
39 артснарядів, 4 мінометні міни, 5 гранат. Боєприпаси 
могли вибухнути у будь-який момент. 

2,56
на стільки мільярдів доларів 
скоротилися протягом 2013 
року золотовалютні резерви 
України. Сьогодні вони сяг-
нули показників шестирічної 
давності. 

Світязька дача Васюника
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На Львівщині 
масово потруїлися 
солдати НАТО 

Шацька земля — ласий 
шматок для заїжджих панів 

24 військовиків, які беруть 
участь в українсько-амери-

канських навчаннях «Репід Трай-
дент–2013» на полігоні «Яворів», 
опинились у військовому шпи-
талі. Румуни, молдавани, амери-
канці й українці скаржились на 
біль у животі та діарею. У них 
діагностували кишкове захво-
рювання. Що могло стати при-
чиною нездужання, з’ясовують 
фахівці санстанції. Вони при-
пускають, що збудники хвороби 
могли бути і у місцевій їжі, і у тій, 
яку солдати привезли з собою. 

У Міноборони припустили, 
що захворювання військових 
пов’язані зі «звиканням до умов 
місцевого клімату». Мовляв, 
адаптуватися до різких змін на-
шої погоди іноземцям непросто, 
тому в декого піднялася темпе-
ратура, з’явилися застудні симп-
томи. 


