НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
03022, Київ-22, вул. Васильківська,37. Для телеграм: Київ-22, НААН України. Тел. 281-06-71
Факс: (044) 226-32-84. E-mail: prezid@ukr.net

Керівникам засобів масової інформації

13 березня 2014 року в приміщенні Апарату Президії Національної академії
аграрних наук України (вул. Васильківська, 37) відбулись ганебні події за
безпосередньої участі колишнього президента НААН академіка НААН Безуглого
М.Д., до якого є багато питань зі сторони правоохоронних та контролюючих
органів.
Групою близько 50 осіб було здійснено спробу рейдерського захоплення
будівлі Президії НААН. Протягом декількох годин вхід та вихід з приміщення
був заблокований, тоді як на працівників апарату чинився жорсткий
психологічний та фізичний тиск, що призвело до серцевого нападу у президента
НААН Петриченка В.Ф .
Тільки завдяки згуртованим діям співробітників Служби безпеки України,
МВС, представників Свободи та Самооборони Майдану, підтримці депутатів ВР
України вдалося відбити цей рейдерський напад на Академію.
Національна академія аграрних наук України розпочала свою діяльність як
Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук 22 травня 1931 р. (з грудня
1990 р. - Українська академія аграрних наук). У нинішньому статусі діє із 6 січня
2010 р. згідно з Указом Президента України № 8/2010 «Про надання Українській
академії аграрних наук статусу національної».
Багаторічний досвід учених Національної академії аграрних наук України з
наукового забезпечення аграрного сектора економіки, широке коло творчих
контактів з академічною спільнотою світу, знання сучасних технологій та
механізмів аграрного бізнесу дає нам право стверджувати, що в непрості часи
становлення та розбудови української незалежності саме агропромисловий
комплекс країни може бути локомотивом національної економіки та розвитку
українського села. А це потребує творчої та високопродуктивної роботи аграрних
вчених, без утиску їх прав і свобод, гарантованих Конституцією країни та
визначених Статутом НААН.
Подібні рейдерські атаки ми вважаємо провокаційними не тільки по
відношенню до наукової спільноти, а й до нової влади. В такі скрутні для держави
часи не можна надавати можливість злочинцям, прикриваючись ім’ям «Небесної
Сотні» захоплювати державні установи з особистою вигодою (для продовження
корупційних оборудок зі сторони Безуглого М.Д. з продажу державного майна та

земель). Навіть за часів сталінського тоталітарного режиму Академічна спільнота
не зазнавала подібних зазіхань.
Ми сподіваємось, що цим злочинним подіям буде дано кваліфіковану
оцінку як правоохоронними органами так і науковою спільнотою.
З повагою,
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