
 

 

 
 

 

 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
Х сесії міської ради VІІI скликання 

 

27 травня 2021 року № 26 

м. Шепетівка 

     

 

Про підтримку звернення  

депутатів Шепетівської міської ради 

 

 

Представляючи інтереси Шепетівської міської територіальної громади 

Хмельницької області та керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Шепетівської міської ради VIIІ скликання до 

Президента України Володимира Зеленського щодо заборони продажу земель 

сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна, в умовах збройної 

агресії Росії та щодо проведення Всеукраїнського референдуму, що додається. 

2. Направити депутатське звернення за належністю для відповідного розгляду. 

3. Опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку (голова комісії Прохорчук 

В.П) та секретаря міської ради Вознюка Р.П. 

 

 

Міський голова                                                Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням VI сесії міської ради від 

27.05.2021 № 26  

 

 
Продаж землі – на всенародне обговорення! 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

до Президента України Володимира Зеленського 

щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім 

держави Україна, в умовах збройної агресії Росії та щодо проведення Всеукраїнського 

референдуму 

 

Головною запорукою демократії є обов’язок влади чути народ. Ви обіцяли, що 

почуєте і будете щосили відстоювати інтереси громадян. Натомість епохальні рішення, які 

приймаються останні роки, не враховують думку навіть тих, кого вони безпосередньо 

стосуються.  

Сьогодні в Україні більш як чотири мільйони малих та середніх фермерів і 

сільгосптоваровиробників, одноосібників. Чому нашу долю вирішують без нас, а наші 

аргументи проти відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення – вперто 

ігнорують?!  

Громадян заспокоюють, що відкриття ринку землі – вимога часу і поширена 

практика в Європі. Для повноти картини варто нагадати, що в тій же Європі 80% 

сільгосппідприємств – саме фермерські господарства! Тим часом в Україні, на території 

якої 20% європейських чорноземів, зростання кількості фермерських господарств ледь 

сягає 1% на рік, а в деякі роки і взагалі є від’ємним. Сьогодні фермери не мають 

державної підтримки, а банки не надають дрібним сільгоспвиробникам кредити. Додайте 

державну політику неповернення ПДВ та відсутність земельного банку, порядку в 

Держгеокадастрі, незавершену інвентаризацію розпайованих земель. І куди 

красномовніше: 70% випадків земельного рейдерства – саме серед фермерських 

господарств.  

Знищення фермерства – це шлях до занепаду українського села та стагнації 

сільських громад, які переважають у територіальному устрої Шепетівського району. Але 

це лише один аспект наслідків стратегічного рішення.  

Продаж землі позначиться на усіх без винятку громадянах України. У воюючій країні 

землю збирають в «кулак». Не можна відкривати ринок землі у час кризи, війни та 

пандемії. Тим більше, що Україна не готова до запуску ринку з липня цього року ні 

технічно, ні законодавчо, ні організаційно, ні фінансово. Натомість ризикує повторити 

досвід приватизації 90-х років, але із землею, коли народ опинився біля розбитого корита.  

Вимагаємо від Президента України провести Всеукраїнський референдум та не 

запроваджувати ринок землі.  

 

 

Схвалено рішенням Х сесії міської ради  

VIII скликання 

27.05.2021 №26 
 


