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ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ І УЧАСНИЦЬ 

Народного віча Полтавщини проти грабіжницького розпродажу сільськогосподарських 

земель України 16 червня 2021 року 

Пане Президенте! Звертаємося до Вас від імені Народного віча Полтавщини проти 

грабіжницького розпродажу сільськогосподарських земель України, яке зібралося 16 червня 

2021 року у м. Полтава — із закликом невідкладно забезпечити виконання вимог, прийнятих 

нашим зібранням. 

Ви обіцяли, що перед ухваленням кожного важливого для всіх українців рішення, влада 

запитуватиме думку громадян і діятиме лише на підставі волі народу. Саме таким доленосним 

питанням для розвитку нашої країни безумовно є доля української сільськогосподарської 

землі. 

Земля — це не просто ресурс, який не виробляється і не відновлюється, це наше головне 

спільне благо, неоціненне багатство, на якому формується достаток, продовольча безпека, 

потенціал розвитку, сьогодення та майбутнє Українського народу в конституційних кордонах 

рідної держави. Земля — це не товар, а єдиний можливий життєвий простір, фундамент для 

існування кожного народу. Якщо ми не захистимо нашу землю зараз, то завтра вже не буде 

чого захищати, бо без землі не буде ані України, ані українців, не буде жодного шансу на 

модернізацію, краще майбутнє країни та прийдешніх поколінь! 

Але з цього надважливого питання влада чомусь вирішила не запитувати думку 

громадян. Закон про розпродаж землі, який у народі назвали дерибаном землі, Ви ухвалили та 

підписали похапцем, вночі, за спиною людей, скориставшись карантинними заборонами. І 

зараз ці нововведені закони позбавляють нас — фермерів, аграріїв, всіх українців — права не 

лише на працю та власний добробут, але й на саме існування. 

Ми переконані, що ці законодавчі акти ухвалено в інтересах олігархії, з якою Ви колись 

обіцяли боротися, в інтересах міжнародних спекулянтів та «бариг», які з нетерпінням чекають 

можливості розтягнути по шматках загальнонародне українське надбання, наші уславлені 

чорноземи. 

Чинна влада відмовилася від політики збереження чорноземів у загальнонародній, 

державній власності, хоча в жодній розвинутій країні немає такої безглуздої та шкідливої 

моделі «вільного ринку землі», яку зараз силою нав’язують Україні! 

Підписаними Вами законами прямо передбачена можливість вже з 2024 року купувати 

по 10 тисяч гектарів землі в одні руки. Це свідчить, що мета цієї афери — зігнати трудящих 

українців з рідної землі! Але ми не хочемо, щоб наші села й містечка були спустошені, школи 

зачинені, а земля, яка нас виростила, вигодувала та врятувала, — була цинічно розкрадена! 



Скасування заборони на продаж землі іноземцям означає, що українцям вже не будуть 

належати ані врожаї, ані прибутки від найродючіших у світі ґрунтів. Ми лишимося «голі й 

босі», бо без власної землі наш працьовитий Український народ ніколи не зможе вирватися з 

бідності та злиднів, до яких свідомо та цілеспрямовано заганяють мільйони українців такі 

законодавчі «ініціативи» та «горе-рехворми». 

Доморощені олігархи та міжнародні корпорації навіть не приховують, що 

«вижиматимуть» із землі все, що тільки можливо, а підписані Вами закони дозволяють 

безкарно нищити навколишнє середовище, знімати родючий шар ґрунту і вивозити 

продовольчу сировину закордон, залишаючи українську аграрну індустрію без сировини, 

прибутків і розвитку. Ми категорично проти такого злочинного плану! 

Єдиною вірною аграрною стратегією для країни є розбудова та підтримка вітчизняного 

фермерства, а не стимулювання створення аграрних латифундій, в яких українців у кращому 

випадку перетворять на наймитів. Ми переконані, що земля — це не спекулятивний товар, як 

нас намагається переконати влада разом з іноземними та місцевими олігархами. Земля — це 

насамперед про людей, які на цій землі живуть та працюють, які створюють солідарне 

майбутнє для прийдешніх поколінь українців. 

Ви хочете примусити селян продати свою землю на «дворівневих електронних 

аукціонах». Такий механізм не просто незручний або незвичний для більшості українців — це 

від початку збочена, шахрайська схема, створена для того, щоб держиморди та «грошові 

мішки» безконтрольно ошукали селян. Досить схем і афер, досить дурити й грабувати власний 

народ! 

Ми переконані, що вирішувати долю головного національного багатства — 

сільськогосподарської землі України — у замкнутому колі владних політиків, олігархів та 

міжнародних спекулянтів є неприпустимим. Такі питання можуть бути рішенням лише 

всього Українського народу! 

ТОМУ МИ ВИМАГАЄМО: 

1) Від Президента України організувати максимально широке, відкрите, рівне та 

компетентне громадське обговорення пропозицій щодо правил поводження з 

сільськогосподарською землею, після якого це питання обов'язково винести на 

Всеукраїнський Референдум! 

2) Від Президента України та Верховної Ради України прийняти рішення про скасування 

та не введення у дію зазначених законодавчих актів — про обіг сільськогосподарських земель, 

а також ввести мораторій на прийняття подібного законодавства — до відповідного рішення 

Всеукраїнського Референдуму! 

Влада зобов'язана служити своєму народу, діяти виключно в його інтересах і не може 

такими безвідповідальними рішеннями перетворювати Українську державу на країну без 

власної землі. 

Знайте, що Український народ завжди захищав рідну землю, тож знайде спосіб захистити 

її і цього разу! 

Учасники й учасниці Народного віча Полтавщини проти 

грабіжницького розпродажу сільськогосподарських земель України 

_____________________ 


