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ГОСТРІ ПИТАННЯ

1 березня цього року ми отримали зі Стокгольму 
прекрасну новину — друге позитивне для України 
рішення в арбітражному процесі, який був поча-
тий урядом Арсенія Яценюка ще у 2014 році проти 
російського «Газпрому». Слід нагадати, що перебу-
ваючи на посаді Прем’єр-міністра України, Арсеній 
Яценюк 16 червня 2014 року доручив Міністерству 
енергетики та вугільної промисловості України, 
Міністерству юстиції України, Міністерству закор-
донних справ України і НАК «Нафтогаз України» вжи-

ти всіх заходів для захисту національних інтересів 
у Стокгольмському суді. Йшлося про наслідки 
«газової угоди» 2009 року, яку Тимошенко підписала 
з Путіним.

У своєму виступі перед парламентаріями голова 
фракції «Народний фронт» Максим Бурбак з цього 
приводу зазначив:

«Стокгольмський арбітраж задовольнив вимо-
ги «Нафтогазу» щодо компенсації 4,63 млрд дол. за 

недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для тран-
зиту. Арбітраж відхилив вимоги російського газово-
го монополіста щодо штрафів за нібито незаконно 
відібрані «Нафтогазом» обсяги транзитного газу. Це 
чергова поразка Кремля.

Від фракції Народний Фронт вітаю з перемогою 
команду «Нафтогазу» і всю Україну з перемогою!

Минулого року Україна отримала перемогу над 
Росією ціною у 56 млрд дол. Стільки український на-
род мав би заплатити агресору за кабальною форму-
лою «бери або плати». Арбітраж також закрив питан-
ня про оплату газу, поставленого Кремлем своїм те-
рористам на тимчасово окупованих територіях.

Я ще раз підкреслю, що позов проти «Газпрому» — 
це рішення Яценюка. Тоді, в 2014 році, всі мовчали, 
не вірили. А хтось зловтішався. Не кажучи вже, що 
до 2014 року ніхто й палець об палець не вдарив, 
аби вилізти з цього газового зашморгу! Всіх все 
влаштовувало.

27 лютого минуло чотири роки, як було призначе-
но уряд Арсенія Яценюка. Тоді ніхто в нас не вірив, 
нас називали урядом камікадзе. Бо розуміли, щоб 
виграти, треба приймати непопулярні, важкі, але 
відповідальні державницькі рішення. Ми не пере-
живали за свої рейтинги, ми переживали за долю 
країни. Ми були сильною командою для складних 
часів, ми тоді вистояли і вистоїмо зараз. Тому що 
зараз фракція Народного фронту є опорою цього 
парламенту.

Всі рішення, які були розпочаті у 2014 році уря-
дом Яценюка, зараз приносять перемоги і здобут-
ки для всієї країни. Завдячуючи двом перемогам у 
Стокгольмському арбітражу, ми заощадили понад 
60 млрд дол. Так «Газпром» ще не програвав. Тому 
це історична перемога. І попереду нас чекає велика 
перемога». 

ЧИ ТАКІ ВЖЕ 
Й СТРАШНІ 
АГРОХОЛДИНГИ?

Стр.  2

ПРОБЛЕМИ 
РОЗПОДІЛУ ЗЕМЛІ

Стр.  4

Майстер-клас 
від Затишанської 
селищної ради

Вся справа в тому,  
хто як хазяйнує

Супер-новина: Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації 
4,63 млрд дол. за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту.

Яценюк — Тимошенко: рахунок 2:0 
Юля програла, зате виграла Україна

9 років тому
Це було, таке собі, улюблене народне телевізійне 

шоу під назвою «Що сьогодні нового одягне на себе 
Юля». Так, здавалося, що тодішній Прем’єр-міністр 
України «Леді Ю» очолює не український уряд, а мо-
дельне агентство. Кожен день нові ексклюзивні сукні, 
блузи, підбори 15 см плюс, сукні, брошки — то на ній, 
і безмежний популізм — то вже з її рота. Здавалось, 
що вона живе в телевізорі. І враз — все це зникло, 
Юлія Володимирівна, немов водяна пара у лазні, ку-
дись вивітрилась. Була версія, що вона «моржує» і 
бере участь у «водохрещенських» купаннях. Але ж ні, 
поміченою там не була.

Насправді ж, все виявилось аж занадто 
драматичнішим. Не погодивши з Президентом 
України Віктором Ющенком, в порушення усталених 
норм діяльності Кабінету міністрів щодо прийнят-

тя необхідного відповідного рішення на засіданні 
уряду, Юля поїхала в Кремль до свого друга Путіна. 
19 січня 2009 року там вона, перевищуючи свої 
службові повноваження, фактично, таємно, підписала 
сумнозвісні «газові угоди» терміном на 10 років. 
Їх умови стали кабальними для України, контракт 
зобов’язував «Нафтогаз» купувати щороку 52 млрд 
кубів газу за формулою «take or pay» — «бери або пла-
ти». Формула передбачала, що українська компанія 
сплачує гроші за весь обсяг газу не дивлячись на те, 
бере вона 52 млрд кубів, або взагалі не постачається 
паливо з РФ. При цьому, ціна за російський газ для 
України була значно вищою, ніж ринкова.

Чому Тимошенко так вчинила? Одна з причин, що 
змусила її це зробити, і про що знає вже майже ко-
жен українець, за виключенням, хіба що немовлят 
та дошкільнят, така: на той час Путін, руками своєї 

військової прокуратури, завів проти неї кримінальну 
справу. А що він вміє з цим робити далі — вже теж 
всі знають. Вона, звісно, того злякалась, тендітна 
жінка, все ж таки. Тільки розраховувалась за цей 
Юлін переляк, а точніше, зраду, уся Україна — довгі, 
та непомірно важкі, наступні 9 років.

Пані Тимошенко, з речами на вихід!
Так, 14 квітня 2014 Верховний Суд України, після 

подій Революції Гідності, закрив «газову» справу Юлії 
Тимошенко за відсутністю події злочину. Тільки як 
тепер ув’язати це з тим, що Стокгольмський арбітраж 
вже у цей час визнав ці угоди нікчемними? Що би 
мала зробити в такій ситуації політик Тимошенко? 
Так, правильно: негайно, геть і назавжди зникнути з 
політичної мапи України, відщебнути косу, ба, може, 
й у черниці піти, гріхи замолювати. Та більше вже 
не терзати український народ своєю маніакальною 
жагою будь-що стати Президентом України. Досить 
вже, наїлися того її популізму, аж нудить!

І як би не намагалися деякі політики разом з 
Тимошенко, незрозуміло за що, зганьбити зараз 
Яценюка, то саме Юля має бути першою, хто пови-
нен кинутися йому в ноги зі словами: «Пробач мене, 
Арсеній, я так сильно «накосячила», а саме ти вже 
двічі все «розрулив». Слава тобі, і Стокгольмському 
суду слава!»

Українці, зробимо свій вибір правильним!
Петро ОЛЕКСІЄНКО

Того року все відбулось на Водохреще, як кажуть, в акурат на саме свято. Тоді вся Україна, 
принаймні та її частина, яка дивиться новини по телевізору, зауважила, що вже кілька днів, як 
з блакитних екранів зникла головна «національна пам’ятка» — Юлія Тимошенко. 

З чого все почалося: 
газова угода 2009 року Тимошенко-Путіна



АКЦЕНТ

Господарство, село і люди — одне ціле
— Володимир Григорович, скажіть, будь ласка, 

чим займається ваше господарство?
— Ми в основному спеціалізуємося на вирощуванні 

зернових та технічних культур: пшениці, гороху, со-
няшнику та ячменю. Але окрім рослинництва останні 
два роки потроху розвиваємо ще й тваринництво. 
На сьогодні наше поголів’я овець складає близько 
700 голів, і надалі плануємо збільшити його до 2000.

— А чому саме вівці, а не корови?
— Рішення про це приймалося власником. Для 

утримання овець потрібно, скажімо так, мінімальні 
умови, вони менш вибагливі. Затрат значно менше, 
отже економічно вигідніше ними займатися, а ціна 
на продукцію вища. Тим більше, що на неї є попит.

— Яку допомогу надає ваше господарство в 
житті села, в його соціальному розвитку?

— Я тут працюю недавно, всього півроку. Та за цей 
час сільська рада неодноразово зверталась до мене 
по допомогу. На проведення Дня села ми допомогли 
коштами — виділили 10 тис. грн., до новорічних свят 
— 5 тис. грн. Звертався також й дитсадок, там міняли 
вікна, тож ми виділили для цього близько 20 тис. грн. 
На всі прохання ми завжди реагували і допомага-
ли, їх вже й не всі запам’ятаєш. Та люди як зверта-
лися раніше в контору господарства, так цю доріжку 
не забули і сьогодні, ми цю традицію продовжуємо 
підтримувати.

На цей рік у нас планується, так звана, соціальна 
угода: за кожен орендований гектар ми збираємося 
платити додатково 50 грн. за кожен га на адресу 
сільської ради. Наприклад, ми орендуємо 3 000 га, 
помножимо їх на 50 грн., тож виходить вже кру-
гленька сума — 150 тис. грн. Таким чином, власники 
землі окремо отримують своє за паї, а сільрада має 
свій бонус.

Сад, на який вже давно усі чекали
— Коли ми під’їжджали до села, то бачили 

обабіч дороги сад — гарний, доглянутий. Чули, що 
до нього вже підвели крапельну систему поливу. Як 
підростає сад, і як вдалося влаштувати цю систе-
му зрощування, і що від неї очікується?

— Це наш яблуневий сад розміром 50 га. Система 
обладнана минулої осені, вона вже під’єднана, але ще 
не запущена в дію, плануємо це зробити цього року. 
Маємо для поливу саду артезіанську свердловину, 
водонапірну башту. В січні цього року усі дерева в 
саду як треба підрізали. Тож за допомоги крапельної 
системи очікуємо від саду хороших врожаїв. 

— А ця земля, сам ґрунт придатний для садів?
— Так, звичайно, але чомусь в районі ніхто не хоче 

займатися садівництвом, хоча природні і кліматичні 
умови для цього сприятливі, тільки замало опадів. 
Тож при крапельному поливі будемо очікувати на 
гарний врожай. Сорти яблук різні: «Симиренко», 
«Джонатан», «Голден». Тому це не просто яблуневий 
сад, це сад нашої мрії, усього Миколаївського району.

Думка людей  
про мораторій на продаж землі

— Маємо до вас ще одне надзвичайно актуаль-
не, стратегічне запитання, на рівні національної 
безпеки. Скажіть: сільськогосподарська земля в 
Україні має стати товаром? 

— Особисто я проти того, щоб земля була то-
варом. І, взагалі, я би мораторій на продаж 
сільськогосподарської землі в Україні не знімав, а 
продовжував би й надалі. Бо якщо наша земля буде 
товаром, то я не впевнений, що вона залишиться 
власністю України. Тому висловлю особисту думку: 
мораторій не буде знятий до тих пір, поки земля, 
не буде поділена між тими десятьма українськими 
сім’ями, що тримають в своїх руках усі наші 
національні багатства. Тому я особисто за зняття 
мораторію на продаж землі не проголосую.

— Чого найбільше чекають аграрії від держа-
ви: Президента України, Верховної Ради, Кабінету 
міністрів?

— Держава не виділяє тих коштів, які вкрай 
необхідні зараз аграріям: кредити на пільгових умо-
вах, хоча б недовгострокові, техніку в лізинг. Потрібна 
доступна ціна на паливно-мастильні матеріали хоча 
б на період весняно-польових робіт, на час збору вро-

жаю, так, як колись було. Хотілось, щоб хоча б якісь 
були пільги для сільгоспвиробників.

— Де ж тоді аграріям шукати вихід, чи можна 
зараз розраховувати на державу, чи треба розрахо-
вувати повністю тільки на самого себе?

— В найближчій перспективі розраховувати тре-
ба тільки на себе самого. Не вірять зараз люди в 
обіцянки з боку держави — абсолютно.

Агрохолдинги та фермери:  
їх місце та роль в житті села

— Наступне запитання, яке, можливо, тор-
кнеться особисто вас. Існують різні думки про аг-
рохолдинги: одні кажуть, що приїдуть їх два-три 
американські трактори, затопчуть все навколо, 
через тиждень поїдуть, і нічого не залишать по 
собі. Що, буцімто, агрохолдіннги не дотримуються 
сівозмін та інтересів громади. Інші ж кажуть, що 
без агрохолдингів немає життя на селі, і села без них 
загинуть. Де знаходиться той справедливий баланс 
між фермерами, одноосібниками і агрохолдинагми?

— Одноосібники повинні бути, і якщо у когось є 
можливість, то тоді нехай він обробляє землю сам. 
Але ось мій власний досвід: я з 2006 року працюю в 
агрохолдингах, зараз це вже мій третій агрохолдинг. 
І я би не сказав, що агрохолдинги не дотримуються 
сівозмін, чи травлять землю. Навпаки, ми укладаємо 
з орендодавцями договори не на 3-5 років, а на 10-15, 
для того, щоб щось спочатку вкласти, а потім отри-
мати від землі. І я впевнений, що агрохолдинг — це 
не якесь чудовисько. Зверніть увагу на те, що там, 
де є великі агрохолдинги, там процвітають сільські 
ради. Давайте чесно скажемо про те, як часто-гу-
сто одноосібники сплачують податки — так, повз 
державної каси, отож. А у нас все прозоро і чесно, все, 
що ми повинні платити — платимо.

— А от з практики тих агрохолдингів, де ви пра-
цювали: чи були там скандали з людьми, чи часом 
вони були не вдоволені чи обурені тим, що, штучно 
чи ні, їх, можливо, обманювали агрохолдинги? 

— Ні, такого не було. Бувало інше, наприклад, що, 
на думку людей, вони отримують малий процент 
орендної плати. Так я відразу й доводив цю позицію 
до керівництва, бо, як правило, ці люди знаходить-
ся на віддалі, і всіх цих нюансів не знають. Та де б я 
не працював, завжди монітору ситуацію: хто скільки 
платить, скільки коштує його продукція. І скрізь, в на-
ших господарствах, ми платили людям на належному 
рівні, а то і вище, в порівнянні з іншими в районі.

Ми слідкуємо за ринковими умовами, тому, що 
якщо ми не будемо справедливо платити людям, то 
вони почнуть забирати свою землю у нас. А земля — 
це наші робота, зарплата і дохід. Тому, хочемо того 
ми чи ні, але мусимо за цим усім слідкувати.

— А як ви відчуваєте: чи впораєтесь перед за-
вданнями, які собі особисто поставили перед собою 
перед переїздом сюди? 

— Впораюсь, бо якби ні, то чого б я сюди приїхав? 
Я чітко бачу проблему, і знаю шляхи її вирішення. 
Впевнений в тому, що гірше точно не стане. Але моє 
завдання аби зробити краще — значить так воно і 
буде. 

Владислав ОЗАРІНСЬКИЙ

Яблуневий сад нашої мрії

Володимир БЕСАРАБ — директор СГ ТОВ «Надія України», що в селі Новопетрівка 
Миколаївського району. За фахом агроном, але довелось попрацювати також і головним 
інженером та директором підприємства в одному з великих агрохолдінгів в Україні. Одним 
словом — людина, як кажуть: «Від землі». Тож має чималий досвід аграрія та менеджера-
управлінця, з яким він і приїхав на нове місце роботи з міста Лубни Полтавської області.

На фото: Володимир БЕСАРАБ, директор СГ ТОВ «Надія України»



Свое видение хозяйствования на земле выска-
зал и Петр КОЗАК, глава фермерского хозяйства 
«Иготет», Ивановский район.

— Петр Петрович, что больше всего ждут сегод-
ня аграрии от земли и от государства?

— Люди ждут помощи, и не на словах, а реальной. 
Ведь сегодня никак нельзя назвать помощью креди-
тование АПК под 24% годовых, скажите, кто это вы-
тянет? Поэтому нужны льготные кредиты. Еще не так 
давно мы платили 20 тыс. грн. за нормативно-денеж-
ную оценку земли, а сегодня в среднем по Одесской 
области — уже 31 тыс. грн., то есть цена возросла на 
50%! Так не может и не должно быть, а то получается 
как всегда: «Кто работает, того и бьют».

Могу сказать о своем хозяйстве, у которого 800 га 
земли — как раз фермерский формат. Мы занимаем-
ся растениеводством, выращиваем пшеницу, ячмень, 
горох, подсолнечник. К тому же, тянем на своих пле-
чах социалку: помогаем ветеранам, школе, выплачи-

ваем паи, вспахиваем пайщикам огороды, заготавли-
ваем сено.

— Каким вы видите будущее нашей страны, и 
как вы считаете, Украина — сельскохозяйственная 
страна?

— Да, наша срана — сельскохозяйственная, и она 
должна очень сильно стоять на ногах. Многое зависит 
и от нас самих — фермеров, от того, что мы конкрет-
но уже смогли сделать и намерены делать дальше. В 
настоящее время Ассоциация фермеров заключила 
договор с предприятиями-производителями отече-
ственной техники, у которых фермеры смогут при-
обрести эту технику с 20% скидкой. Есть договорен-
ность с «Моршинкурорт», в соответствии с которой 
каждый фермер, по предъявлению карточки ферме-
ра, получает 10% скидки на отдых. 

В чем сила фермерских хозяйств
При Ассоциации фермеров есть фонд поддержки 

фермерских хозяйств, который финансирует ферме-

ров за государственные деньги. Этот фонд был соз-
дан и предусмотрен таким образом, что средства по-
ступали с накоплением: в 2015 году по Украине вы-
делили помощь фермерам в размере 50 млн грн., в 
2016 году — 50 млн грн. и так далее. В прошлом году 
в Одесскую область поступило 5,4 млн грн., и 15 че-
ловек получило помощь через этот фонд, хотя это и 
немного, но, все же, на месте не стоим. 

— Скажите, фермеры кооперируются между со-
бой, можно сказать, что вы сила, и между вами 
нет вражды?

— Вражды нет, но, вместе с тем, мы и не очень спло-
чены. Виной тому — наш менталитет: «Васю бьют, 
так пускай бьют, зато меня же не трогают». Поэтому 
винить нужно только самих себя. И как можем, мы 
объясняем это людям, но просветительская работа 
— нелегкий труд, этим надо заниматься постоянно, 
изо дня в день. Я своим пайщикам сказал, что никого 
не держу, выбор за ними. Но у нас есть неоспоримое 
преимущество: мы, фермеры, тут выросли, и живем 
вместе с громадой. Все вместе — мы хозяева на своей 
земле, и в этом наша сила. Вот когда все это поймут, 
тогда все очень быстро изменится к лучшему.

Федор ПАВЛОВСКИЙ

Фермеры всей Украины — 
объединяйтесь! 

Владимир ВАРБАНЕЦ, глава ГО «Ассоциация 
фермеров и частных землепользователей 
Одесской области».

— Владимир Васильевич, расскажите о вашей 
Ассоциации, как она живет, чем занимается…

— В Украине насчитывается около 33 200 фер-
мерских хозяйств, из которых 4 300 приходится на 
Одесскую область, и это очень внушительная цифра 
для нашего региона. Совершенно очевидно то, что 
фермерство, что называется, прижилось в Украине. 
Другой вопрос, как ему живется, что наше государ-
ство сделало для того, чтобы оно успешно развива-
лось. Ради справедливости стоит отметить, что в по-
следнее время Верховной Радой Украины, Кабинетом 
Министров Украины были приняты очень важные 
для нас законодательный акты. Это закон о семейных 
фермах, о кооперации, концепция развития ферме-
ров и частных землепользований, малого и среднего 
бизнеса в сельском хозяйстве. В результате для этого 
было выделено 1 млрд грн. на их развитие.

Наши фермеры — очень ответственные люди. На 
свои плечи они взвалили, практически, всю соци-
альную сферу села: ФАПы, школы, сады, больницы, 
клубы, библиотеки, оказывают помощь старикам, 
пенсионерам. Мелкий фермер, который живет в селе 
и имеет 100-300 га земли, также платит налоги. Это 
самые добросовестные люди, которые на сегодняш-
ний день выращивают урожай, кормят страну и пай-
щиков своих не обижают.

Но, к сожалению, земельные вопросы и все про-
блемы, связанные с ними, далеко не все еще решены. 
Поэтому для того, чтобы их было легче преодоле-
вать с пользой для людей, фермеры объединились в 
Ассоциацию фермеров и частных землепользовате-
лей Украины. Самые важные, злободневные вопросы 
выносятся на съезд, задача которого донести все свои 
решения до Верховной Рады и Кабинета министров. 
Фермеры добиваются того, чтобы выделенная земля 
была дана им в постоянное пользование. Ситуации с 
земельными паями бывают разные. Например, кто-
то с фермеров распаевал участок на свою жену, се-
стру или брата, и земля стала уже частная, и на нее 
получен кадастровый номер. Со временем кто-то, 
увидев, что обладатели своих паев успешно хозяйни-
чают на ней, начал подумывать о том, чтобы забрать 
у них эту землю, и захотел запретить распаевывать 
фермерские земли.

Земельный участок  
без кадастрового номера — ничейный
— Разговор идет о землях постоянного 

землепользования…
— Сегодня землями постоянного землепользова-

ния распоряжается областной геокадастр. Фермер 
работает, а на его земле, как белое пятно, есть участок 
нераспаеваной земли без кадастрового номера. И это 
«белое пятно» кто-то из чиновников геодадастра мо-
жет легко отдать своему другу или куму. Потом тако-
му участку присвоят кадастровый номер, и фермер 
останется ни с чем. И именно вот таким вот образом 
происходит рейдерство по захвату земли. Поэтому 
Ассоциация хочет принимать решения, в том числе 
и на своих съездах, к которым будут прислушивать-
ся в Верховной Раде и Кабмине, решениями которых 
земли постоянного землепользования отдали бы в 
собственность фермеров.

А пока нет кадастрового номера, выходит так, что 
земля, вроде бы как, и ничейная. Поэтому неизбежны 
ситуации, когда, например, участникам АТО выделя-
ют положенные им 2 га земли там, где этой землей 
уже пользуется фермер, но без кадастрового номера 
на нее. Там, может быть, даже засеян урожай, который 

вместе з землей могут весь отдать в другие руки. И 
как тогда быть? Без сомнения, людям, которые защи-
щали Украину, многие из которых потеряли здоровье 
на войне, землю, обещанную государством, надо да-
вать. Но что же делать с годами работавшими на ней 
фермерами? Они ухаживали и вкладывали средства 
в нее, создавали рабочие места, платили налоги — 
справедливый ответ должно дать государство. Нельзя 
сталкивать между собой разные социальные группы, 
надо избегать излишнего напряжения в обществе. 

Бывают еще и другие ситуации. Например, глава 
семейного фермерского хозяйства умирает. Его дети 
хотят продолжать дело отца — обрабатывать землю, в 
хозяйстве есть для этого своя техника. Но они уже не 
могут оформить эту землю на себя, потому что их не 
записали в уставе предприятия в состав соучредите-
лей, а суд не берется этим заниматься.

Свои люди в Кабинете министров
— У вас есть непосредственная поддержка в 

правительстве для эффективного решения таких 
проблем?

— Я являюсь членом Совета ассоциации ферме-
ров Украины. В конце осени прошлого года мы были 
на приеме у Премьер-министра Украины Владимира 
Гройсмана, где высказали ему свои пожелания. После 
этого он принял решение назначить заместителем ми-
нистра сельского хозяйства вице-президента нашей 
Ассоциации Виктора Шеремета, который и будет отста-
ивать в Киеве интересы фермеров и предпринимателей, 
занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.

Объединенные громады: 
индивидуальный подход

— Еще один очень актуальный вопрос для села: созда-
ние громад. Каково мнение людей на местах об этом?

— Действительно, вопрос очень важный, давай-
те рассмотрим его на конкретном примере. Бюджет 
Ивановского района составляет около 140 млн грн. 
А сами мы собираем налогов около 30 млн грн. В 
Ивановском районе уже есть две громады, вскоре соз-
дадут еще две или три. И эти громады должны будут 
жить уже на свои средства. Прежнего государствен-
ного финансирования не будет, будут лишь какие-то 
государственные дотации или инвестиции. Но где же 
тогда взять в районе еще 110 млн грн., чтобы вовремя 
и в полной мере платить зарплату учителям, меди-
кам, содержать садики, клубы и библиотеки?

— Что же вы лично предлагаете, какой ваш 
взгляд на проблему?

— Приведу свой личный пример как фермер. Если 
в прошлом году я платил налог за аренду гектара 
земли 27 грн., то в этом году уже 62 грн., налог с до-
хода физических лиц — 127 грн. за арендованный га, 
то в этом году — 250 грн., за аренду земли под стро-
ениями 1140 грн. га, то сегодня — 2373 грн. Аренда 
государственной земли за пределами населенных 
пунктов была 480 грн., а в этом году — уже 1000 грн. 
за га. То есть, на сегодняшний день, по сравнению с 
прошлым годом, я плачу налогов в 2,5 раза больше. 
Когда через полгода создадутся громады, то надо 
будет самим содержать школы, ФАПы, клуб, библио-
теку. Есть вероятность того, что тогда меня обложат 
еще большими налогами.

Должен быть индивидуальный подход к каждой 
территории, поэтому еще раз настаиваю на том, что 
государственную поддержку нельзя отбрасывать, по 
крайней мере, на этом этапе. Нельзя резко отрубить 
все одним махом, и полностью исключить сейчас фи-
нансирование территорий государством.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Хозяева на своей земле

История каждого государства начинается с его границ, территории, которая за ним закреплена 
и признана во всем мире. А вот следующий этап — хозяйствование на своей земле. Ст. 13 
Конституции Украины утверждает: «Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие 
природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы 
ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются 
объектами права собственности Украинского народа». Звучит четко, правильно, однозначно 
и справедливо. Но так ли оно происходит на самом деле? На эти вопросы «Народна думка» 
искала ответы у аграриев, которые, в прямом смысле, живут с этой земли и кормят страну.

Надежды аграриев на будущее

На фото: Владимир ВАРБАНЕЦ и Петр КОЗАК



«НАРОДНА ДУМКА — ОДЕЩИНА». Інформаційно-аналітична газета. 
Реєстраційне свідоцтво ОД № 1809-680 Р, видане 09.03.2016 р.
Адреса редакції: 65026, м. Одеса, вул. Приморська,6. 
Ел. пошта: dumka.narod@gmail.com   Cайт: dumka.odessa.ua 

Головний редактор і засновник - Владислав ОЗАРІНСЬКИЙ.
Друк — видавництво «Чорномор’я», Одеса, пл. Дерев’янка, 1. 
Наклад - 32 000 прим.  № замовлення
Газета випускається українською та російською мовами.

РЕФОРМИ

Звернення Затишанської селищної ради
У зв’язку з тим, що до виконавчого апарату та 

депутатського корпусу Затишанської селищної 
ради громадяни звертаються через засоби масової 
інформації, а також аналогічні запитання по-
рушувались під час загальних зборів громадян 
селищної ради до очільника громади, на що не було 
можливості відразу надати відповіді, виконавчий 
апарат Затишанської селищної ради підготував 
обґрунтовані роз’яснення та інформує мешканців 
громади через інформаційно-аналітичне видання 
«Народна думка» про наступне.

Повноваження селищних рад  
щодо передачі земельних ділянок

Відповідно до діючого законодавства України, 
селищні ради передають земельні ділянки у власність 
або у користування із земель комунальної власності 
згідно своїх повноважень.

Землі комунальної власності знаходяться в межах 
населених пунктів. Земельні ділянки, розташовані 
за межами населених пунктів громади, перебувають 
в державній власності. Згідно з чинним законодав-
ством, на сьогодні землями державної власності, які 
не передані в користування або оренду та знаходять-
ся поза межами населених пунктів, розпоряджають-
ся територіальні органи Державної служби України 
з питань геодезії, картографії та кадастру. В дано-
му випадку таким органом є ГУ Держгеокадастру в 
Одеській області. Тому у випадку, коли особа виявила 
бажання отримати у власність 2 га землі для ведення 
особистого селянського господарства, вона повинна 
звернутися з відповідною заявою до територіального 
управління Держгеокадастру.

Враховуючи вищезазначене, надання земельних 
ділянок для ведення особистого селянського госпо-
дарства належить до компетенції ГУ Держгеокадастру 
в Одеській області. Затишанська селищна рада не має 
права розпоряджатися землями, які знаходяться за 
межами населених пунктів, так як дане питання слід 
вирішувати на рівні області.

До того ж, відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту», учасникам бойових дій надаються пільги з 
першочергового відведення земельних ділянок для 
індивідуального житлового будівництва, садівництва 
і городництва, а також для ведення особистого се-
лянського господарства. Тому у 2016 році селищною 
радою була запропонована, а Головним Управлінням 
Держгеокадастру в Одеській області зарезервована 
земельна ділянка сільськогосподарського призна-
чення держаної власності для ведення особистого 
селянського господарства учасникам АТО загаль-
ною площею 44,0 га. Всі, хто звертався до селищної 
ради — отримав першочергове графічне зображення 
(викопіювання) та був поінформований щодо по-
дальших дій стосовно виготовлення землевпорядної 
документації.

Щодо ненадходження орендної плати  
до місцевого бюджету

Кожного місяця селищна рада надає до районної 
ради інформацію щодо наявної заборгованості 
з орендної плати та земельного податку. Дана 
інформація надається протягом останніх майже 2 
років до 5 числа кожного місяця, та надходить до 
органів прокуратури, які досі не вжили будь-яких 
заходів з погашення даного боргу. Навіть якщо селищ-
на рада звернеться до суду з метою захисту своїх прав 
з позовом про погашення заборгованості, то існує 
вірогідність того, що результат розгляду справи вия-
виться негативним та рішення буде прийнято не на 
користь позивача. Судове провадження може тривати 
і декілька десятків років, до того ж, безрезультатно.

Неможливо також залишити без належної уваги ті 
обставини, що заборгованість зі сплати оренди та по-
датку за земельні ділянки колишнього Затишанського 
ХПП та РТП почала зростати з вересня 2014 року. Саме 
тоді виконуючим обов’язки голови Затишанської 
селищної ради була Валентина Іванівна Яковенко. 
Тому виникає питання: «Чому саме тепер виник-
ла дана проблема, і чи слід виключати можливість 
переслідування власних, можливо, і фінансових 
інтересів?» Ще в 2014 році необхідно було вживати 
відповідних заходів. Відповіді на дані питання відомі 
лише особі, яка на той час займала посаду викону-
ючого обов’язки голови селищної ради, а сьогодні 
намагається перекласти відповідальність на інших.

Тому, розглядаючи варіант продажу земельних 
ділянок товариству «Агрокомодітіз», який створив 
94 робочих місця для жителів Затишанської громади, 
селищна рада разом з депутатами дійшла до такого 
висновку: «Кошти, отримані в результаті продажу да-
них земельних ділянок, надійдуть безпосередньо до 
бюджету Затишанської селищної ради, і в подальшо-
му їх можна буде використати на розвиток громади».

Це важливо знати
По-перше, ціна вищезазначених земельних 

ділянок визначається шляхом проведення незалежної 
експертизи суб’єктом, який має відповідну ліцензію, 
та в подальшому затверджується селищною радою. 

По-друге, після відчуження даних земельних ділянок, 
кошти і надалі надходитимуть до місцевого бюдже-
ту громади, тільки вже у вигляді земельного податку, 
який складатиме близько 330 тис. грн. на рік. Тож 
твердження стосовно того «навіщо вбивати курку, 
яка несе золоті яйця» — є сумнівним. Варіант додат-
кових надходжень в результаті продажу земельних 
ділянок більш вірогідніший та вигідніший для гро-
мади, аніж той, за якого ймовірно і надалі не отриму-
вати взагалі жодної плати за земельні ділянки, якими 
користується ТОВ «Агрокомодітіз». 

З вищезазначеного можливо зробити висновок, 
що Затишанська селищна рада, навпаки, намагається 
реанімувати ту «курку», яка більше трьох років при-
пинила нести «золоті яйця», та в подальшому отри-
мувати відповідні платежі за користування земель-
ними ділянками.

Тепер про аукціони
Довгий час в Україні анонсувалась можливість про-

ведення земельних аукціонів, але в реаліях вона не 
була здійснена у зв’язку із відсутністю норм, які б чітко 
визначали механізм проведення земельних торгів. 
Тому основна маса сільгоспвиробників користувалася 
земельними ділянками сільськогосподарського при-
значення згідно «тимчасових угод», які укладалися 
між землекористувачем та райдержадміністрацією.

У 2012 році у зв’язку з набуттям чинності Закону 
України від 05.07.2012 р. № 5077-V1 «Про внесення 
змін до Земельного кодексу України щодо поряд-
ку проведення земельних торгів у формі аукціону», 
земельні торги стали обов’язковими для того, щоб 
отримати в оренду вільну від забудови земельну 
ділянку. Тому «тимчасові угоди» не є підставою для 
підтвердження права оренди земельної ділянки.

На сьогоднішній день проведення аукціону з про-
дажу права оренди на земельні ділянки визнано 
найбільш ефективним з економічної та організаційної 
точки зору способом наповнення місцевого бюдже-
ту, що, в свою чергу, дозволяє планувати витрати на 
розвиток і благоустрій нашої громади. На аукціон 
виставляється земельна ділянка єдиним масивом (без 
ділення на «балочки» і «схили»), яка вже сформована 
ГУ Держгеокадастру в Одеській області (тобто визна-
чений кадастровий номер, зроблено аналіз ґрунтів та 
визначені межі земельної ділянки).

Відповідно до повноважень, наданих ч. 4 ст. 122, 
ч.3 ст.135 Земельного Кодексу України, Головне 
Управління Держгеокадастру є організатором зе-
мельних торгів у формі аукціону з продажу прав 
оренди на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної власності.

І наостанок — про пасовища
Стосовно пасовищ селищна рада з впевненістю 

повідомляє, що жодні пасовища Головним 
Управлінням Держгеокадастру в Одеській області не 
виставлялись і не можуть виставлятись на земельний 
аукціон, і тому мешканці смт. Затишшя, с. Скинешори 
і с. Загір’я можуть випасати худобу на тих місцях, де 
й до цього часу випасали. Виставлялась тільки рілля.

Також необхідно зупинитись на аспектах культури 
спілкування, етики поведінки та, взагалі, людяності. 
Тож саме поведінка гр. Журавленка В.А. та членів його 
сім’ї обурила всіх під час проведення громадських 
зборів. Своїми діями вони виказали повну неповагу 
не тільки до промовців, а й до всіх присутніх в залі. 
Під виглядом борців за права жителів громади, дані 
особи самі грубо порушують не тільки громадські 
норми, а й норми діючого законодавства шляхом 
ухилення від сплати оренди за земельні ділянки, які 
вони обробляють. Окрім цього, люди скаржаться на 
погрози з їхнього боку. Складається таке враження, 
що зазначені особи втратили почуття міри та живуть 
в іншому вимірі, де їм все дозволено, й відсутня будь-
яка відповідальність за їх діяння.

Виконавчий апарат Затишанської селищної ради

Про що зараз найбільше говорять українці? Так, це знають усі: про війну на сході країни і про 
те, коли у нас настане мир; про ціни на харчі, ліки та комуналку. А ще, відколи світ і сонце, 
люди говорять про землю. І про неї будуть говорити завжди, бо вона ж, матінка-земля — у 
нас одна єдина. Децентралізація, що набирає обертів, в повній мірі торкнулася і земельних 
питань. Одеська область, як і вся Україна, не стала виключенням, питання, що виникають, дуже 
схожі між собою, практично, однотипні. Тому на прикладі Затишанської селищної ради, що у 
Захарівському районі, «Народна думка» ділиться їх досвідом з усіма нашими громадянами. І 
все, про що написано нижче — стосується саме її, але може стати в нагоді багатьом.

Земельні питання: 
корисно знати всім


