
АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

10 січня 2020 р. м. Київ

ДсУсільських, селищних, міських, 
районних та обласних Рад України

З В Е Р Н Е Н Н Я

Всеукраїнський Об’єднаний Штаб захисту української землі, утворений за 
рішенням зборів громадських об’єднань, Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України, аграрних союзів, спілок та політичних сил України з метою 
недопущення: розкрадання основного національного багатства Українського народу 
-  землі, наступу на трудові права працівників та мінімізації спроможності 
профспілками їх захисту, звуження статусу органів місцевого самоврядування та 
можливості політичного тиску на місце самоврядування, прийняв 10 січня цього року 
протокольне рішення про необхідність в умовах глибокого соціального розшарування 
суспільства, зовнішньої агресії, зростаючої світової потреби у продовольстві, 
забезпечити створення в Україні умов для реалізації конституційного права 
Українського народу розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення 
в інтересах усього народу України, недопущення виникнення загроз, пов’язаних із 
посяганням іноземних осіб на зазначене конституційне право громадян України, 
збереження земель для прийдешніх поколінь, посилення їх охорони, раціонального 
використання та підвищення родючості, захисту прав найманих працівників, 
недопущення звуження прав місцевого самоврядування.

Це рішення є консолідованою позицією всіх учасників Всеукраїнського 
Об’єднаного Штабу, котрі вважають, що доля української землі, доля українських 
працівників зокрема, та Української держави загалом, не може і не повинна 
вирішуватись через кулуарні домовленості окремих політичних сил та іноземних 
контрагентів, а має стати предметом загальнонаціонального процесу та продуктом 
суспільного консенсусу -  лише в такому випадку реформування земельних та 
трудових відносин буде для українського суспільства благом, а не приводом для 
внутрішнього протистояння та конфліктів.

Ставлячи перед собою мету широкої суспільної консолідації заради миру і 
злагоди в Україні, забезпечення національної безпеки, Об’єднаний штаб вирішив 
звернутись до вашої Ради, як до уповноваженого представника громадян України, що 
мешкають на території відповідної громади і, відповідно до ст. 5 Конституції України, 
мають право здійснювати владу через органи місцевого самоврядування, з наступною 
пропозицією.

1. Спільно з учасниками Всеукраїнського Об’єднаного штабу приєднатися до 
народної ініціативи про створення Єдиної національної програми реформування 
земельних відносин.

2. Розглянути на пленарному засіданні сесії '  ради та підтримати 
Вимоги щодо впровадження земельної реформи в Україні та Настанови до земельної



реформи в Україні (тексти додаються) як основу для формування загальної позиції 
громад щодо земельної реформи в Україні.

3. Звернутися до Президента України, як глави держави, гаранта державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, 
прав і свобод людини і громадянина, до Голови Верховної Ради України та народних 
депутатів, до Прем’єр-міністра України з вимогами щодо вжиття невідкладних 
заходів щодо скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу / 
в цілому як закон, проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10 від 
10.10.2019), а також законопроектів №2194 та №2195. В разі прийняття 
законопроекту №2178-10 просити Президента України накласти на нього вето, а якщо 
цього не відбудеться, то запропонувати фракціям Верховної Ради звернутися до 
Конституційного Суду, врахувавши зміст ст. 5 Конституції України.

4. Розглянути на пленарному засіданні сесії ради та підтримати Вимоги щодо 
недопущення впровадження ліберальної трудової реформи (Додається).

5. Організувати діалог з сільськими, селищними та міськими радами вашої 
області з проханням невідкладно здійснити аналогічну процедуру.

Діючи солідарно в питанні збереження рідної землі для свого народу, трудових прав 
найманих працівників, ми зможемо сформувати як широку суспільну підтримку, так 
і надійну правову основу для реалізації єдиної мети -  збереження та розвиток 
української нації.

З повагою, 
Президент Асоціації



Нам, українцям, потрібен шлях до розвитку та добробуту через створення 
нових суспільних відносин щодо прав володіння, користування і розпорядження 
сільськогосподарською землею.

Нам потрібний суспільний консенсус, щоб розв’язати гострий соціально- 
політичний конфлікт, який виник на тлі запропонованої урядом моделі обігу земель. 
Досягнути цього консенсусу можна лише шляхом широкого суспільного діалогу.

Нам потрібна єдина національна програма реформування земельних відносин в 
Україні, котра стала б корисною цілому суспільству, а не окремим його верствам.

Для цього ми мусимо створити власну модель економічних та соціальних 
відносин - власними силами і у власних інтересах, спираючись на досвід наших 
успішних сусідів - країн ЄС, особливо східно-слов’янських держав, що мають 
близьку до українців культуру та цінності.

Метою земельної реформи в Україні має бути виключно добробут людини, 
розвиток села та забезпечення продовольчої безпеки держави. Все інше - від 
лукавого.

Не через продаж землі, а лише завдяки праці людей, що працюють на землі, 
дбають про неї та про потреби своєї громади та цілого народу, ми досягнемо цієї 
мети.

Земельна реформа повинна відбуватися винятково на конституційних засадах, 
зокрема з метою забезпечення права власності Українського народу на землю (ст. 13 
КУ) та її охорони як національного багатства (ст. 14 КУ).

Ми, громадяни України, реалізуючи власні права та свободи у відповідності до 
ст. 5 та 38 Конституції України, заради громадського спокою і процвітання України, 
вимагаємо від Верховної Ради України, Президента України та Прем’єр-міністра 
України забезпечити процес утворення та прийняття Єдиної національної програми 
з реформування земельних відносин, а саме:

1. Верховній Раді України- зупинити розгляд законопроекту №2178-10 від 
10.10.2019 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу 
земель сільськогосподарського призначення». У разі прийняття вказаного 
законопроекту в цілому вимагаємо від Президента України накласти на нього вето. 
У випадку підписання закону Президентом звертаємось до фракцій Верховної ради 
про оформлення відповідного звернення до Конституційного Суду.

2. Верховній Раді України та Президентові України - утворити робочу групу в 
складі представників місцевих громад з усіх областей України, органів місцевого 
самоврядування, професійних асоціацій і аграрних спілок, профільних міністерств, 
комітетів ВРУ.

3. Результатом роботи цієї групи повинно стати утворення Єдиної національної 
програми реформування земельних відносин у відповідності до викладених в 
Настановах засад.

4. Текст Єдиної національної програми реформування земельних відносин 
підлягає оприлюдненню та схваленню в середовищі громад та фахових спілок, 
породжуючи, таким чином, суспільний консенсус стосовно його змісту та суті.

5. Лише після досягнення такого суспільного консенсусу Єдина національна 
програма реформування земельних відносин підлягає ухваленню Верховною Радою 
України та стає основою для внесення змін до чинних Законів України.

Вимоги
щодо впровадження земельної реформи в Україні



Поспішними та невиваженими змінами законодавства про працю, про професійні 
спілки, соціальне страхування і соціальний діалог Кабінет Міністрів України 
провокує до загострення ситуації в суспільстві, протистояння між працівниками і 
роботодавцями, до стихійної зупинки роботи, змушує профспілки до вжиття різних 
форм протестних дій, аж до організації страйків, що не сприятиме ні залученню 
іноземних інвестицій в українську економіку, ні її сталому розвитку.

Ми, громадяни України, реалізуючи власні права та свободи у відповідності до 
ст. 5 та 38 Конституції України, заради громадського спокою і процвітання України, 
вимагаємо від Верховної Ради України, Президента України та Прем’єр-міністра 
України:

-  негайно зупинити процеси законодавчого руйнування представниками їх 
політичної сили трудового законодавства і трудових прав (законопроект № 2708), 
законодавства про гарантії діяльності професійних спілок (законопроект № 2681);

-  відкликати з Верховної Ради України проект Закону України «Про працю» 
(реєстр. № 2708 від 27.12.2019) та проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» 
(законопроект № 2681).

Вимоги
щодо недопущення впровадження ліберальної трудової реформи



Настанови 
до земельної реформи в Україні

Реформа відносин власності на землю, правове забезпечення та грошово- 
кредитна політика держави повинна забезпечити:

• захист інтересів простого селянина та фермера;
• легкий доступ до матеріальних, дешевих фінансових, та інших ресурсів 

індивідуальних селянських і дрібних фермерських господарств;
• спрощення ведення аграрного бізнесу селянами та фермерами;
■ покращення інфраструктури на селі.
- запровадження державних механізмів сприяння розвитку індивідуальних 

селянських і дрібних фермерських господарств/

Єдина національна програма повинна:

1. Розділити питання продажу приватних паїв, комунальної землі та землі 
державного сектору та створити окремі моделі обігу прав на землю у кожному з цих 
секторів.

2. Створити окремі моделі ринків: прав власності, прав землекористування 
(оренди) та інших ринків сільськогосподарських транзакцій.

3. Обмежити право володіння окремої фізичної особи - громадянина України, 
включно з корпоративними правами, розумним розміром землі на одну особу та 
заборонити продаж землі особам - нерезидентам України.

4. З метою консолідації земель у руках малих виробників створити систему 
державного регулювання умов купівлі-продажу. Встановити, що громадянин має 
право продати землю виключно державі або місцевій громаді.

5. Спростити доступ до землі громадянину України з метою ведення аграрного 
бізнесу.

6. З метою полегшення доступу до ресурсів створити нові умови фінансування 
та кредитування аграрного бізнесу.

7. Прийняти окремий закон про контроль з боку держави правил 
землекористування та якості грунтів.

8. Землі державного сектору повинні використовуватися для вирішення 
загальногалузевих потреб. Створити умови для розвитку аграрної науки, профільної 
освіти, селекційної роботи, відпрацювання новітніх технологій, районування сортів, 
агросупроводу та реалізації інших загальногалузевих потреб.

9. Спростити оподаткування малого аграрного бізнесу.


