
Резолюція круглого столу 
 

Україна та її народ – на межі величезної катастрофи! 

Президент, уряд та провладна більшість у Верховній Раді 
під тиском міжнародних спекулянтів та місцевих земельних 

олігархів розпочинають тотальний і безконтрольний 

дерибан української сільськогоподарської землі, мотивуючи 
це тим, що кожен українець, який опинився у скруті, 

повинен мати можливість продати свою землю та отримати 

вкрай мізерну, порівняно з іншими країнами, плату за свій 
пай. 

У результаті цієї масштабної авантюри та ще й в 

умовах війни Україна втратить прибутки зі своєї землі, 
ліквідуються мільйони робочих місць, власна переробка 

аграрної сировини, буде позбавлена десятків мільярдів євро 

доходів. 
Антинародна адміністративно-територіальна реформа 

прискорено знищує українське село: масово закриваються 

освітні, медичні та культурні заклади. 
По суті наших селян і фермерів просто зганяють з 

їхньої землі. Їх також хочуть змусити виходити на 

електронні аукціони та конкурувати щодо купівлі землі з 
глобальними банками і корпораціями. Нікому з вітчизняних 

малих та середніх фермерів це не під силу. 

За таких умов, запровадження бездумної купівлі та 
продажу земель сільськогосподарського призначення є 

неприпустимим. Наслідки такого кроку можуть бути 

трагічними – аж до втрати Україною своєї території та 
незалежності – економічної й політичної. 

Ми неодноразово закликали владу щодо того, що будь-

які ініціативи, які стосуються долі української землі, мають 
попередньо виноситися на референдум, тобто 

загальнонаціональне обговорення – із залученням експертів, 

громадськості, усіх громадян України, і насамперед тих, хто 
живе і працює на землі. Але вона глуха до волі народу! 

Ми маємо зупинити цю так звану «земельну реформу», 

яку нині роблять під диктовку олігархату і за активного 



втручання зовнішніх кредиторів. Адже вона несе тільки 
безробіття, бідність, посилення трудової еміграції, 

загострення демографічної й екологічної кризи.  

Ми переконані, що рішення про те, як розпорядитися 
національним надбанням і чи дозволити вільну купівлю та 

продаж землі, має ухвалювати лише її законний власник – 

народ України. Єдиним способом визначити волю народу є 
загальнонаціональний референдум. 

 

Всі – на референдум! 


