МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 408

Про звернення депутатів Маловисківської районної ради
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України щодо недопущення скасування заборони
відчуження земель сільськогосподарського призначення
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
недопущення порушення законодавства України та інтересів народу України та враховуючи
рішення спільного засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету, власності та
інвестиційної діяльності, з питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції і з
соціальних та гуманітарних питань від 10 грудня 2019 року №347/116/33,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити звернення депутатів Маловисківської районної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення скасування заборони
відчуження земель сільськогосподарського призначення, додається.
2. Доручити голові Маловисківської районної ради Сосновській С.М. направити
звернення депутатів Маловисківської районної ради сьомого скликання з даного питання
Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 13 грудня 2019 року № 408
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Маловисківської районної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення
скасування заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення
МИ, депутати Маловисківської районної ради, заявляємо свою категоричну незгоду з
законопроєктом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення”. Вважаємо, що за існуючих умов продаж землі створить
загрозу суверенітету України та економічній незалежності держави.
Ми обурені нехтуванням думкою громадськості під час роботи над законопроєктом,
ігноруванням зауважень і застережень місцевих громад, фермерських та аграрних асоціацій.
Звертаємо увагу, що сьогодні селяни-пайовики не захищені від протиправного відчуження
власності на землю. Незавершене розмежування земель громад, неминуче призведе до нових
земельних суперечок на місцях. Не сформовано державний земельний кадастр.
Наголошуємо, що відкриття ринку землі відбувається без державної підтримки
українських фермерів, що створює загрозу банкрутства для більшості з них. Це створює ризики
продовольчої безпеки держави. Українська економіка втратить десятки тисяч робочих місць, а
село продовжить занепадати.
Законодавство України гарантує кожному громадянину право на отримання земельного
наділу. На даний час цим правом не скористалися понад 30 мільйонів українських громадян.
Відкриття ринку землі без реалізації цього права є дискримінаційним і призведе до соціальних
потрясінь. Ніякі закони не можуть відмінити дію Основного Закону - Конституції України,
статті 13, 14 якої гарантують кожному громадянину право користуватися природними
об’єктами права власності народу.
Крім того, не може бути запроваджений ринок земель сільськогосподарського
призначення в умовах, коли частина території України знаходиться в окупації, необхідно
повернути ці території, і лише потім вирішувати питання продажу землі.
Ми вимагаємо від Кабінету Міністрів України посилити державну підтримку вітчизняних
аграріїв та збільшити державні інвестиції в розвиток соціальної інфраструктури українського
села, прискорити роботу над формуванням державного земельного кадастру та забезпечити
прозорість механізмів реєстрації прав власності на землю.
Вимагаємо від Верховної Ради України припинити розгляд законопроєкту “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського
призначення”. Для уникнення ситуації правового вакууму в земельному питанні, вимагаємо
прийняти рішення про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення на наступний рік. Внести зміни до законодавства України щодо запобігання
рейдерства та посилення кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері земельних
відносин.
Закликаємо Президента України зайняти державницьку позицію та вплинути на хід
розгляду земельного питання. У разі прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо ринку
землі — скористатися правом вето та забезпечити вирішення земельного питання виключно на
загальнонаціональному референдумі.
Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною
держави та надбанням всього українського народу. Віршувати долю української землі має право
тільки народ!
Ухвалено рішенням Маловисківської районної ради
від 13 грудня 2019 року № 408

