
За даними Асоціації фермерів і 
приватних землевласників Волині, 
в області нараховується 800 
фермерських господарств, 160 
тисяч приватних землевласників, 
які виробляють понад 70% усієї 
сільськогосподарської продукції 
краю. Це молоко, м’ясо, овочі. Під-
твердженням того, що Волинь віді-
грає не останню роль у розвитку 
фермерства, є те, що виконавчим 
директором Асоціації фермерів і 
приватних землевласників України 
обрали волинянина Богдана Пруса. 
Його «Відомості» запросили до 
розмови. 

— Богдане Степановичу, як сьо-
годні виживають фермери? 

— Ті фермери, які працюють де-
кілька років, уже стали справжніми 
господарями, до весни готувалися 
заздалегідь. Вони закупили насіння, 
добрива, засоби захисту рослин, па-
ливно-мастильні матеріали. Так що 
у них проблем із посівною не було. 
Хіба що погода. Проблеми є у тих, 
хто тільки почав працювати. В асо-
ціації ми констатуємо, що сьогодні 
люди беруть землю — 10-15 гекта-
рів, обробляють її, а реєструватися 
фермерами не хочуть: бояться пере-
вірок. Тому зараз перед Асоціацією 
фермерів стоїть завдання ініціювати 
такі закони, які б гарантували чесне 
ставлення держави до фермерів. 

— Наприклад? 
— Нині отримати ріллю на зем-

лях запасу фермерам неможливо. 
Вони не витримують на аукціонах 
конкуренції з великими сільгоспви-
робниками. Тому треба резервува-
ти землю спеціально для фермерів. 
Окрім того, асоціація ініціює зміни 
до законодавства про фермерське 
господарство. Є такий закон, він 
дуже хороший, але у ньому ще треба 
вказати, що фермер повинен подат-
ки платити два рази у рік. І цей по-
даток має бути простий у розрахун-
ку. Жителів села треба затягувати в 
офіційне поле діяльності, щоб вони 
мали соціальний захист. 

— Поки що уряд ініціює зміну 
правил гри для сільгоспвиробни-
ків у бік не зменшення, а збільшен-
ня податкового навантаження. Яка 
позиція щодо цього в Асоціації 
фермерів? 

— Асоціація стоїть на тому, що 
єдиний сільгоспподаток скасовува-
ти не слід. Бо це буде ще один не-
гатив для населення. Буде ще мен-
ше офіційних фермерів. Натомість 
варто було б розглянути питання 
про збільшення земельного податку. 
Сьогодні плата становить 20-30 гри-
вень за гектар. Це мало. У той же час 
сільські ради у нас — дотаційні. А з 
чого повинна розвиватися територі-
альна громада? Як має здійснювати 
свої функції місцева влада? Просити 

у Києва гроші? Треба подивитися 
правді в очі. Податок на землю по-
трібно збільшувати. 

— Які проблеми зараз хвилю-
ють фермерів найбільше? 

— В Асоціацію фермерів над-
ходить багато скарг на реєстрацію 
договорів оренди землі. Тут є два 
моменти. Перший: договір реєстру-
ється на основі державного акта або 
земельного сертифіката. Є скарги 
на те, що на основі сертифіката до-
говорів не реєструють. Чиновни-
кам треба уважно читати постано-
ву Кабміну. Вона чітко регламентує 
реєстрацію договорів за земельни-
ми сертифікатами. Друга проблема 
стосується реєстрації права оренди 
земельних ділянок, орендодавцями 
яких є місцеві органи влади. Оскіль-
ки з 1 січня цього року Законом 
України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів» землі кому-
нальної та державної власності вва-
жаються розмежованими, органам 
місцевого самоврядування необхід-
но спочатку зареєструвати за собою 
право власності на земельні ділянки 
в Державному реєстрі прав, а тоді 
лише з’явиться можливість реєстру-
вати право оренди цих земель. Так 
що є досить багато таких господарів, 
що працюють на землях, договори 
про оренду яких не зареєстровані 
належним чином. 

— Сьогодні аграрний сектор 
розвивається досить потужно. 
Проте з року в рік повторюється 
ситуація: вирощену продукцію ні-
куди збувати. 

— Біда у тому, що немає систем-
ності у розвитку сільського госпо-
дарства. Наша психологія: якщо ціна 
на продукцію висока — продають 
усі. Тільки ціна низька — ніхто не 
продає, всі годують свиней. Держава 
повинна гарантувати фермеру, що 
закупить частину продукції. Таким 
чином своєю квотою вона підтримає 
ціну на продукцію. У нас же дуже 
різкі коливання цін. Так не має бути. 

— На урядовому рівні вашу 
асоціацію залучають до обгово-
рення проблем, пошуку шляхів їх 
розв’язання? 

— Залучають. Співпраця налаго-
джується. Свіжий приклад: для ав-
томобілів скасували техогляд, а для 
тракторів він залишився. Неспра-
ведливо. Ми це виправили. Хочу 
зазначити, що фермерська органі-
зація — найчисленніша громадська 
організація України. Ми намагає-
мося збирати пропозиції з областей, 
скарги фермерів, систематизуємо 
їх і їдемо до міністра. Без системної 
зміни правил — щоб дотація була 
кожному сільгоспвиробникові, а не 
тільки крупному, щоб дотація була 
на гектар ріллі — аграрний сектор 
не розвиватиметься. 

Розмовляла Наталка СЛЮСАР 
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стільки тисяч гривень 
становить середній розмір 
хабара, який отримували 
правопорушники цього 
року в Україні. Про це 
заявив міністр МВС України 
Віталій Захарченко. 

Лучанка хотіла винести                          
з супермаркету десяток сирків 
Інцидент стався в одному з продуктових супермаркетів 
Луцька. Наряд Державної служби охорони, який прибув до 
магазину за викликом «тривожної кнопки», від охоронника 
закладу дізнався, що той затримав жінку, яку запідозрив 
у крадіжці продуктів. 36-річна затримана в присутності 
міліціонерів добровільно з-під куртки дістала поцуплене 
— плавлені сирки на 110 гривень. Покарання за це 
правопорушення передбачає штраф або навіть позбавлення 
волі на термін до 3 років. 

Волинянин спіткнувся              
та загинув під потягом 
Нещасний випадок зі смертельним наслідком 
стався з волинянином на станції Цумань. Про це 
повідомляє підрозділ зв’язків із громадськістю 
УМВС України на Львівській залізниці. На 
залізничній платформі станції Цумань Львівської 
залізниці електропоїзд смертельно травмував 
мешканця Волинської області. Чоловік із власної 
необережності спіткнувся та впав під електропоїзд, 
який у цей час відправлявся зі станції. 

Виконавчий директор Асоціації фермерів України Богдан ПРУС:

Україна тимчасово заборонила ввезення 
свинини з Білорусі 
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Державна ветеринарна та фіто-
санітарна служба тимчасово 

заборонила ввезення в Україну 
свинини з Білорусі у зв’язку з під-
озрою спалаху африканської чуми 
свиней у Барановицькому районі 
країни. Про це повідомили у ві-
домстві 7 травня. 

«У зв’язку з появою у ЗМІ по-
відомлень щодо загибелі тварин 
у Барановицькому районі Респу-
бліки Білорусь і підозрою виник-
нення африканської чуми свиней, 
розпорядженням заступника го-
ловного державного інспектора 
ветеринарної медицини тимчасо-
во забороняється ввезення з цієї 
країни в Україну сприйнятливих 
до цього захворювання тварин, 
продукції та сировини з них», — 
ідеться у повідомленні. 

П’ятеро волинян задекларували 
мільйонні доходи 

Про це розповів у інтерв’ю 
перший заступник голови 

Державної податкової служби у 
Волинській області Андрій Тим-
ейчук. 

«Протягом трьох місяців де-
клараційної кампанії волиняни 
задекларували 259 мільйонів гри-
вень доходів. Це на 110 мільйонів 
більше порівняно з аналогічним 
періодом минулого року. Та про-
водити паралель між рівнем до-
бробуту і задекларованими дохо-
дами не варто, оскільки в цій сумі 
і доходи тих, хто подав декларацію 
з наміром отримати податкову 

знижку. Та дуже важливо, що цьо-
го року категорії тих громадян, які 
зобов’язані подати декларацію, 
відзвітувалися про суттєво більші 
суми», — сказав податківець. 

Крім того, за словами Тимей-
чука, серед волинян доходи, що 
перевищують мільйон гривень, 
оприлюднило п’ятеро громадян. 

«Задекларована сума — 13,7 
мільйона гривень. Аналітика свід-
чить, що найбільші доходи во-
линяни отримують від продажу 
рухомого та нерухомого майна й 
інвестиційного прибутку», — за-
уважив він. 

Нещодавно у Луцькому міськра-
йонному суді розглядалася справа 
про вбивство 86-річної лучанки. 
Позбавив життя стареньку колиш-
ній наркоман, який до цього вже 
мав проблеми з законом. Деталі 
кримінальної справи вивчали 
«Відомості». 

Лучанин Сергій був неоднора-
зово судимий за вчинення корисли-
вих злочинів. Зокрема, у 2010 році 
39-річного чоловіка засудили до 
двох років позбавлення волі, проте 
на шлях виправлення він не став. 

Слідчим довелося розплутувати 
спочатку злочин, здійснений у квар-
тирі колишньої дружини Сергія. За 
словами засудженого, до крадіжки 

його підштовхнула жінка, з якою він 
почав жити, звільнившись із місць 
позбавлення волі. Сергієва нова па-
сія виховувала доньку, якій зробили 
операцію, і їй потрібні були кошти 
на лікування. 

Оскільки роботи чоловік не мав, 
а гроші потрібні були терміново, 
то вирішив навідатися до колиш-
ньої дружини, з якою вже більше 
чотирьох років не підтримував сто-
сунків. Суд встановив, що Сергій 
ішов «у гості» не позичати гроші, а 
свідомо їх украсти. Жінка не надто 
зраділа появі колишнього чоловіка 
та всіляко намагалася вигнати його 
з квартири. Зрозумівши, що сама не 
впорається, пішла до сусідів, щоб те-
лефоном викликати міліцію. Сергій 

скористався моментом і «потягнув» 
із її сумочки трохи більше тисячі 
гривень. 

Поки правоохоронці з’ясовували 
всі обставини крадіжки, Сергій до-
дав їм роботи, вбивши літню жінку. 

Пошуки постійного місця робо-
ти результатів не давали. Практично 
все життя на волі Сергій переби-
вався тимчасовими заробітками на 
«шабашках». Одразу після виходу 
з тюрми він із кількома знайомими 
перекривав дах будинку одинокої 
86-літньої лучанки Ніни Петрівни, 
до якої не раз навідувався навіть 
після завершення робіт. 

На допиті Сергій сказав, що 
прийшов того дня до пенсіонерки з 
надією, що та ще дасть йому якусь 

роботу. Але сусіди Ніни Петрівни, 
які згодом стануть свідками її вбив-
ства, розповіли на суді, що старенька 
не раз жалілася їм на Сергія, казала, 
що боїться його і що той періодично 
забирав у неї продукти харчування. 

Того трагічного дня Сергій уко-
тре отримав відмову від баби Ніни 
у роботі. Це надто розізлило непро-
ханого гостя. Він вхопив кухонного 
ножа та почав погрожувати. Вже за 
мить чолов’яга встромив його у жи-
віт пенсіонерці, а коли та впала, до-
бив жінку ударом ножа в спину. 

Появу Сергія на подвір’ї ста-
ренької бачило чимало сусідів. Че-
рез кілька хвилин після того, як той 
переступив поріг її будинку, почув-
ся крик пенсіонерки. Двоє сусідів 

попрямували до її хати, щоб пере-
конатися, що з нею все гаразд. Але 
було запізно. Ніна Петрівна лежала 
на підлозі кухні, стікаючи кров’ю, а 
її вбивця виліз через вікно та втік. 
Знайти злочинця правоохоронцям 
вдалося швидко. 

Наркологічна експертиза вста-
новила, що підозрюваний у вбивстві 
раніше був опійним наркоманом, 
має синдром залежності, однак за-
раз утримується від вживання нар-
котиків. Розладів психіки експерти 
теж не виявили. Пом’якшувальних 
обставин, ухвалюючи вирок, суд не 
побачив. За скоєні злочини Сергія 
засуджено до 12 років позбавлення 
волі. 

Ірина КОСТЮК 

У Луцьку колишній наркоман убив 86-річну жінку 

«Візор» недобросовісно обладнав луцькі 
тролейбуси 

Місцевий «Богдан Моторс» 
звернувся в суд із позовом 

на ПП «Візор-21», щоб зобов’язати 
останнього виконати умови дого-
вору, підписаного між обома під-
приємствами, та стягнути з нього 
штраф — 7 тисяч 728 гривень, ін-
формує «Під прицілом». 

Позов підприємство мотивує 
тим, що ще в 2011 році між сторо-
нами уклали угоду про поставку 
та монтаж обладнання. Покупець 
у свою чергу зобов’язувався при-
ймати й оплачувати одержане об-
ладнання та виконані роботи в 
порядку та на умовах, визначених 
договором. 

Позивач зазначив, що за 
якийсь період вони проплатили 
776 тисяч 513 гривень і були підпи-
сані акти надання послуг. Одначе 
під час експлуатації КРВП «Крим-
тролейбус» окремих тролейбусів 
виникла низка несправностей, які 
стосуються поставленого відпові-
дачем обладнання. 

Так, із ладу вийшли підсилю-
вачі звуку, що входять до складу 
системи МАК-010. Але «Візор» 
здійснив лише гарантійну заміну 

перетворювачів напруги, а на по-
дальші претензії з боку позивача 
уваги не звертав. 

Таким чином, суд вирішив по-
зов задовольнити, а приватне під-
приємство «Візор-21» зобов’язав 
здійснити безкоштовну гарантійну 
заміну підсилювачів звуку (42 оди-
ниці), а також стягнув із нього на 
користь «Богдан Моторс» 7 тисяч 
728 гривень штрафу та витрати зі 
сплати судового збору — 2 тисячі 
867 гривень. 

Фермер повинен платити 
податки два рази у рік 


