
 

                                                                                                                     ПРОЕКТ 

 

              

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

  18 лютого 2020 року                                                                      № 1979   

 

Про звернення депутатів Бурштинської  

міської ради до Президента України,  

Верховної Ради України,  

Кабінету Міністрів України щодо  

продовження мораторію на продаж  

земель сільськогосподарського призначення. 

 

 

                   Розглянувши звернення депутатів Бурштинської міської 

організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», відповідно до статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Підтримати текст звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

про прийняття рішення Верховною Радою України щодо продовження 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (текст 

звернення додається).  

2. Звернення депутатів Бурштинської міської ради надіслати Президенту 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

земельної та з питань екології постійної комісії ради п. Олега Драбчука. 

 

 Міський голова                                      Роксолана Джура 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори проекту :                                                            Фракція ВО 

«Батьківщина» 

Голова фракції, депутат міської ради                       Тетяна Сенчина 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                          Володимир Гулик 

Секретар ради                                                              Богдан Рибчук 

 

 

                                                                                        



                                                                 Президенту України 

                                                                Володимиру Зеленському 

 

                                                                          Голові Верховної Ради 

України 

                                                     Дмитру Разумкову 

 

                                                                 Прем’єр-міністру України 

                                                           Олексію Гончаруку 

 

                                    

                                                 ЗВЕРНЕННЯ 

щодо необхідності продовження мораторію на продаж землі 

сільськогосподарського призначення 

 

                Згідно зі статтею 14 Конституції України, земля є основним 

національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави. 

Заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення було 

запроваджено в Україні ще у 2001 році з метою, зокрема, забезпечення 

нормативного врегулювання земельних відносин та створення 

інфраструктури ринку землі. З того часу парламент його регулярно 

продовжував. 

               Бурштинська міська рада, беручи до уваги звернення громадян, 

сільгоспвиробників, громадських організацій стосовно необхідності 

продовження дії мораторію на купівлю-продаж або іншим способом 

відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

вважає, що земля має бути ресурсом розвитку саме українського народу, а 

не об’єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів. 

              Потрібно організувати широке публічне обговорення покрокового 

запровадження прозорого й цивілізованого обігу земель та ініціювати 

референдум щодо заборони іноземним фізичним чи юридичним особам 

прямо або опосередковано набувати у власність українські землі 

сільськогосподарського призначення. 

              Перш ніж запроваджувати ринок землі, необхідно провести повну 

інвентаризацію землі та внести до реєстраційної бази в державному 

земельному кадастрі. 

              Сьогодні відсутні ринкові механізми, які повинні допомогти у 

формуванні ціни на землю й порядок реалізації програми пільгового 

кредиту для українського сільськогосподарського товаровиробника, 

зокрема і малих фермерських господарств. 



          В даний час Верховна Рада України розглядає більше 4-х тисяч 

поправок до   Закону про розпродаж української землі. Ми депутати 

Бурштинської міської ради вважаємо, що приймати його навіть в 

запропонованому вигляді не можна. Адже в ньому є позиції, які несумісні 

з існуванням незалежної України: 

     -це продаж 72% території української землі; 

      -продаж землі іноземним банкам та кредитним установам; 

      -скасування заборони на продаж особливо цінних земель, лісових 

угідь; 

      -відсутність контролю держави за використанням 

сільськогосподарської землі, її  чорноземами. 

             Вважаємо, що ринок землі відкриватиметься не в інтересах малих і  

середніх фермерів. Визначений ліміт в 10 000га – надмірний для них, адже 

середній розмір земельної ділянки фермерського господарства в Україні 

становить 87 га. Тому це розрахунок на агрохолдинги, які володіють 

фінансовим ресурсом і сконцентрують в своїх руках більшість української 

землі, встановивши, як це зараз маємо в промисловості, монопольне 

становище. 

             Ані думка більшості населення країни, акції, мітинги протесту, ні 

фракції парламенту, які не схвалюють запуск ринку землі, не зупиняють 

владу, бо продавати українську землю – це головна вимога МВФ для 

виділення нового  кредитного траншу. 

             Ми звертаємося до народних депутатів України не голосувати за 

цей Закон, а до Президента України, якщо він буде прийнятий у другому 

читанні –  накласти вето і не допустити розпродаж нашого національного 

багатства – української землі. 

 

 

 

 

Прийнято на ____ сесії 

Бурштинської міської ради 

____  ____________ 2020 р. 

 

 

 

 

 



 


