
Депутати Верховної Ради не продо-
вжили мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призна-
чення, який діє до кінця цього 
року. Таким чином, імовірно, вже з 
1 січня 2013-го земля селян стане 
привабливим товаром. Власники 
великого капіталу, яких у парламен-
ті хоч греблю гати, з нетерпінням 
потирають руки, тоді як фермери 
побоюються перетворення України 
на безземельну державу.

Зі скасуванням мораторію почне 
функціонувати, як його вже всти-
гли охрестити експерти, «земельний 
монстр» — Банк землі. За інформа-
цією українських ЗМІ, з легкої руки 
регіоналів, що заклали основу для 
створення цієї установи, їй відійде 
10 мільйонів гектарів родючої укра-
їнської ріллі. Отримає Земельний 
банк і землі державної власності, 
якими зможе розпоряджатися на 
свій розсуд, зокрема здійснювати 
операції купівлі-продажу.

Та найбільш образливо для пра-
цьовитих українців у цій ситуації 
інше. Ще у червні народні депутати 
прийняли в цілому законопроект, 
який регламентує порядок прове-
дення земельних аукціонів. Тобто, 
ще не сформувавши ринок землі, 
депутати наперед вирішили, як бу-
дуть її збувати. Не здивуємось, якщо 
й імена майбутніх власників уже ві-
домі.

Процедура, за якою начебто від-
буватиметься продаж земельних 
клаптиків, у ідеалі, на переконання 
прихильників зняття мораторію, ви-
глядатиме так: ви йдете до Земель-
ного банку, де повідомляєте про 
своє бажання продати землю. Спи-
раючись на нормативно-грошову 
оцінку, яку так активно проводять 
чиновники на місцях, вам скажуть, 
приміром, що ділянка коштує 30 ти-
сяч гривень. Працівники банку ви-
дадуть відповідну довідку. Логічно, 
що, маючи такий папірець, прода-
вати землю дешевше за вказану суму 
буде недоцільно. 

Стосовно заниження вартості 
земельних наділів говорити не бере-

мося. А зрештою, що таке для олігар-
хів чи, тим більше, іноземців сума в 
кілька десятків тисяч гривень. До 
слова, поки що, згідно з прийнятим 
у другому читанні законопроектом 
Верховної Ради, іноземні громадяни 
можуть купувати лише землі несіль-
ськогосподарського призначення. 
Але це поки що.

За даними Держкомзему у Во-
линській області, з початку року 
грошову оцінку земель оновлено в 
74% населених пунктів. Хизуються 
волинські земельники й своєю ста-
тистикою, мовляв, із початку року 
на торгах продано 13 ділянок і 148 
прав оренди на них, ще 92 ділянки 
готові до продажу. Гальмує процес 
продажу прийнятий у серпні Закон 
України «Про внесення змін до Зе-
мельного кодексу України щодо по-
рядку проведення земельних торгів 
у формі аукціону», за яким норма-
тивно-правові акти треба привести 
у відповідність, а це вимагає часу.

І поки у київських кабінетах му-
друють над запуском «земельного 
монстра», господарі, які гнуть спи-
ну на землі, щоби країну не спітка-
ла продовольча криза, прогнозують 
важкі часи для українського села.

Господарник із Рожищенсько-
го району Руслан Хомич каже, що 
тільки-но остаточно приймуть за-
кон про зняття мораторію, землю 
продадуть за лічені години, як це 
було у Литві.

— Ми з Литвою у схожих умо-
вах. Там теж, коли скасували мора-
торій, землю розпродали за ніч. Але 
їхніх фермерів врятувало те, що їм 
дали можливість узяти кредити під 
заставу землі. В нас буде гірше: нам 
таких позик ніхто не дасть. Селяни 
на землі відмовляються працювати, 
бо не мають грошей, для тих, хто 
ще працює, ринок збуту в Росію, 
Молдову негласно закритий. Ство-
рюються ідеальні умови для скупки 
землі, — каже Хомич.

Не вірить господарник і у добрі 
наміри Міністерства агрополітики, 
яке нещодавно запустило чергову 
передвиборчу мильну бульбашку, 
обіцяючи зменшити ставки по кре-

дитах для аграріїв із 20-25% до 10% 
річних. 

«Ми плануємо створити Земель-
ний банк для того, щоб сільгоспви-
робники мали сприятливі умови 
для роботи. Наразі кредитні ставки, 
під які кредитуються аграрії інших 
країн світу, становлять 4-7% річних. 
А кредитні ставки, які пропонують 
комерційні банки для вітчизняних 
аграріїв, коливаються у межах 20-
25%, тобто чверть частини від тіла 
кредиту. Ми хочемо їх зменшити», 
— пояснив директор Департаменту 
фінансово-кредитної політики Мі-
нагропроду України Баграт Ахіджа-
нов. 

Фермер, який працює у Луцько-
му районі, Микола Собуцький без 
перебільшення вважає зняття мора-
торію величезною загрозою не лише 
для селян, а й для всієї країни. 

— Законодавство підготовлене 
так, щоб великі наділи опинилися в 
руках крупних компаній. Власники 
цих земель будуть іще далі, ніж влас-
ники Рожищенського сирзаводу, які 
нині сидять аж у Москві, їм діла не 
буде до нас. Це не тільки проблема 
селян, це проблема цілої України, від 
якої одні державні символи тільки й 
лишаться, — схвильовано наголосив 
пан Собуцький. 

А викликати занепокоєння в 
українців напередодні виборів про-
владні депутати явно не хочуть —
навіщо їм заплямована репутація 
та низький рейтинг. Припускаємо, 
що саме з цієї причини заступник 
голови Комітету з питань аграрної 
політики та земельних відносин, ре-
гіонал Валерій Бевзенко, нещодавно 
обнадійливо виступив із заявою про 
те, що закон про продовження мора-
торію на продаж землі ще може бути 
прийнятий до кінця року. За його 
словами, вже новообрані депутати 
матимуть можливість повернутися 
до розгляду цього питання у листо-
паді-грудні. Пояснив свою позицію 
Бевзенко тим, що поки, на його дум-
ку, в Україні «відсутній достойний 
кадастр на землю сільськогосподар-
ського призначення». 

Ірина КОСТЮК
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Події
Волинським чиновникам не вистачило 
200 тисяч на службові авто, виділено ще 
300 тисяч

Порушено кримінальну справу проти 
працівника міліції

Луцьку дають мільйони для модернізації системи опалення 

Волинська облдержадміністра-
ція уклала угоду з КП «Авто-

господарство Волинської обласної 
ради» на послуги з перевезень по-
садових осіб ОДА вартістю 300 ти-
сяч гривень. Про це повідомляють 
«Наші гроші» з посиланням на «Ві-
сник державних закупівель». 

Ці кошти виділено на тран-
спортне обслуговування посадов-
ців із моменту підписання угоди 
і до кінця цього року. Нагадаємо, 
в квітні Волинська ОДА укладала 
аналогічну угоду до кінця року з 
цим же комунальним підприєм-
ством вартістю 199 тисяч гривень. 
Проте виділених тоді грошей не 
вистачило.

На балансі КП «Автогосподар-
ство Волинської обласної ради» 
перебуває 11 одиниць транспорт-

них засобів, які використовуються 
для обслуговування службовими 
легковими автомобілями посадо-
вих осіб обласної державної адмі-
ністрації, обласної ради.

«Ці легкові автомобілі швид-
кісні, комфортабельні, малолі-
тражні й економічні в експлуата-
ції», — йдеться в обґрунтуванні 
закупівлі, однак марки машин не 
повідомляються.

Комунальне автопідприємство 
має власну матеріально-технічну 
базу, яка складається з майстерні, 
мийки, теплих гаражів на сорок 
автомашин, допоміжної служби 
механіка, контрольно-пропускно-
го пункту, медпункту з проведен-
ня профогляду. На підприємстві 
працює вісім водіїв.

У Києві підписано Угоду про під-
готовку кредитного фінансу-

вання між ЄБРР, Луцькою міською 
радою та ДКП «Луцьктепло» для ре-
алізації Проекту модернізації інфра-
структури центрального опалення 
міста. 

Проект модернізації централь-
ного опалення Луцька в першу чергу 
спрямований на підвищення енер-
гоефективності комунальної інфра-
структури, скорочення споживання 
газу та електроенергії, покращення 
якості послуг опалення та гарячого 
водопостачання для населення міста.

Для модернізації ДКП «Луцькте-
пло» та інфраструктур централь-
ного опалення міста ЄБРР буде 
залучено кредитні кошти і кошти ін-
вестиційного гранту з Фонду «Схід-
ноєвропейське партнерство з енер-
гоефективності та екології» («Е5Р»).

«ЄБРР із задоволенням підтри-
мує реформи уряду, а також міс-
та і компанії на локальному рівні, 
спрямовані на модернізацію муні-
ципальної інфраструктури, скоро-
чення енергоспоживання та підви-
щення якості послуг центрального 
теплопостачання. Ми сподіваємося 
на плідну співпрацю з ДКП «Луць-
ктепло» і містом Луцьком, які поді-
ляють наше бачення щодо розвитку 
та реформ у секторі муніципальної 
інфраструктури» — зазначила Лін 
О’Греді, заступник Департаменту 
муніципальної та екологічної інфра-
структури (Лондон). 

«Проект дозволить здійснити 
модернізацію системи теплопоста-

чання у Луцьку, що є дуже важли-
вим і своєчасним кроком для тепло-
мереж міста. Це дозволить значно 
підвищити якість комунальних по-
слуг для лучан і запровадити новітні 
енергозберігаючі технології», — на-
голосив Луцький міський голова 
Микола Романюк.

Нагадаємо, у лютому 2012 року 
повідомлялося, що для модернізації 
ДКП «Луцьктепло» Європейський 
банк реконструкції та розвитку го-
товий надати грант у обсязі чотири 
мільйони євро та кредит на 10 міль-
йонів євро.

Банк ЄБРР, що належить 63 кра-
їнам і двом міжурядовим організа-
ціям, підтримує розвиток ринкової 
економіки та демократії. 

Луцьк став одним із 15 міст 
України, яким ЄБРР надає допомогу 
у модернізації систем тепло- та водо-
постачання, а також міського кому-
нального транспорту.

Через Волинь прокладуть нафтопровід

На Волині прокладуть ділян-
ку нафтопроводу Броди — 

Плоцьк, проект будівництва якого 
вже затвердили. Про це повідомив 
голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук під час оперативної 
наради. Він сказав, що нафтопро-
від починатиметься від Бродів, 

що на Львівщині, та пролягатиме 
через територію Іваничівського та 
Володимир-Волинського районів. 

Орієнтовна довжина траси 
нафтопроводу на території Во-
линської області складає 39,7 км. 
Проект будівництва нафтопро-
воду Броди — Плоцьк розробляє 
ПАТ «Інститут транспорту на-
фти». Інвестором є ТОВ «Між-
народне трубопровідне підпри-
ємство «Сарматіа», замовником 
з української сторони виступає 
ПАТ «Укртранснафта», а з поль-
ської — компанія ILF Consulting 
Engineers Polska Sp.z.o.o. 

Борис Клімчук нагадав, що 
ділянка до Бродів збудована ще 
за часів, коли президентом Укра-
їни був Леонід Кучма, а прем’єр-
міністром — Віктор Ющенко. За 
словами голови ОДА, після завер-
шення будівництва нафтопроводу 
Волинь стане ділянкою «енергоко-
ридору», який з’єднує Каспійське і 
Балтійське моря.

Президент Єгипту 
амністував усіх 
політв’язнів
Єгипетський президент Мухаммед Мурсі ам-
ністував усіх заарештованих під час народного 
повстання минулого року, яке призвело до по-
валення Хосні Мубарака. Це рішення торкнеться 
кількох тисяч людей, котрі наразі перебувають у 
тюрмі або очікують суду, повідомляє Еuronews. 
Єдиним винятком із помилування будуть ті, кому 
висунули звинувачення у вбивстві.

СБУ побудує квартири в Києві 
за 390 мільйонів
Як повідомляє «Вісник державних закупівель», депар-
тамент господарського забезпечення СБУ заплатив 
ТОВ «СК «Азур Груп» 390,4 млн. грн. за будівництво 
житлових будинків із об’єктами обслуговування на-
селення та паркінгом у Голосіївському районі Києва. 
Роботи фінансуються з державного бюджету. Будівни-
цтво житла буде проводитися в період із 2012-го до 
2016 року. Розпорядження про затвердження проекту 
будівництва підписано Кабінетом Міністрів у липні 
2011 року.

83%
стільки українців не продава-
тимуть свій голос на виборах. 
Такими є результати соціологіч-
ного опитування, проведеного 
фондом «Демократичні ініціати-
ви» разом із Київським міжнарод-
ним інститутом соціології.
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Прокуратурою Волинської об-
ласті порушено кримінальну 

справу щодо дільничного інспек-
тора одного з районних відділів 
УМВС за фактом зловживання 
службовим становищем. Встанов-
лено, що наприкінці червня — по-
чатку липня 2012 року правоохо-
ронець отримав інформацію про 
те, що житель одного з сіл займа-
ється продажем наркотичних за-
собів, і вирішив використати цю 
ситуацію на свою користь. Діль-
ничний вступив у злочинну змо-
ву з п’ятьма своїми знайомими, 

спільники організували закупку, 
інсценувавши затримання торгов-
ця з застосуванням прийомів ру-
копашного бою та наручників.

Далі дільничний інспектор ви-
сунув затриманому вимогу переда-
ти йому 20 тисяч доларів за непо-
рушення кримінальної справи. 10 
тисяч доларів міліціонер отримав 
одразу ж і поділив їх поміж спіль-
никами. За кілька днів правоохо-
ронець отримав ще три тисячі до-
ларів. Нині чоловік звільнений із 
органів внутрішніх справ. Триває 
досудове слідство.

Після зняття мораторію українську 
землю продадуть за одну ніч

 ПОГОДА

У західних областях 11 жов-
тня змінна хмарність коротко-
часні опади. Температура вно-
чі +3...+6°C, вдень 7...+11°C. 12 
жовтня хмарно з проясненнями, 
можливий дощ. Вночі +2...+5°C, 
вдень +7...+11°C. 13 жовтня по-
хмуро, опади не очікуються. Тем-
пература повітря вночі +2...+7°C, 
вдень +8…+10°C. 

У північних регіонах 11 жов-
тня змінна хмарність, опади не 
передбачаються. Нічна темпера-
тура становитиме +5...+8°C, ден-
на +8...+12°C. 12 жовтня хмарно, 
дощитиме. Температура повітря 
вночі +6...+7°C, вдень +7...+10°C. 
13 жовтня похмуро, без опадів. 
Температура вночі +4...+6°C, 
вдень +6...+10°C. 

У Києві 11 жовтня похмуро, 
дощитиме. Температура вночі 
+7…+8°C, вдень +8...+11°C. 12 
жовтня змінна хмарність, ко-

роткочасні дощі. Вночі +6…+7°C, 
вдень +7...+10°C. 13 жовтня по-
хмуро, очікується дощ. Нічна 
температура +4…+7°C, денна 
+7...+11°C.

У східних регіонах 11 жовтня 
хмарно, сухо. Вночі +9...+13°C, 
вдень +15…+19°C. 12 жов-
тня похмуро, без опадів. Вночі 
+11...+11°C, вдень +13...+15°C. 13 
жовтня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Вночі +7...+8°C, вдень 
+9...+13°C.

У південних областях 11 
жовтня перемінна хмарність, 
сухо. Температура повітря вно-
чі становитиме +7...+11°C, вдень 
+15...+21°C. 12 жовтня хмарно з 
проясненнями, можливий корот-
кочасний дощ. Уночі +12...+11°C, 
вдень +12...+17°C. 13 жовтня очі-
кується хмарна погода, без опадів. 
Нічна температура +7...+10°C, 
денна +11...+15°C.


