
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ  

учасників Народного віча Хмельниччини 24 червня 2021 р. до 

Президента України Володимира Олександровича Зеленського 

 

Шановний пане Президенте! 

До Вас звертаються учасники Народного віча Хмельниччини, яке зібралося 24 

червня 2021 року, із закликом особисто відреагувати на критичні проблеми, спричинені 

прорахунками влади, та забезпечити виконання вимог нашого зібрання по негайному 

їх вирішенню. 

Обов’язком влади у кожній демократичній країні є чути свій народ та виконувати 

його волю. Балотуючись на посаду Президента України Ви обіцяли, що будете слухати 

громадян держави та буде відстоювати їхні інтереси. У своїй Президентській програмі 

Ви зазначили, що першим законом, який приймете, буде закон про Референдум, щоб 

люди могли визначати правильну стратегію для країни і щоб по кожному доленосному 

питанню влада одразу радилася з людьми і повністю враховувала їхню думку. 

Але після завершення виборів передвиборчі обіцянки — залишилися обіцянками, 

а надскладні рішення, які торкаються кожного українця та визначають майбутнє 

України, почали прийматися у шаленому «турборежимі» без жодного аналізу та 

обговорення з суспільством. Поспіх, з яким ухвалюються всі ці закони та укази, та 

відсутність публічного діалогу щодо них, наштовхують на думку, що зараз якісь тіньові 

гравці дуже зацікавлені у прийнятті такого «специфічного» законодавства, але нам, 

українцям, потім ще довго доведеться за нього розплачуватись. 

Насамперед нас обурюють прийняті за Вашою ініціативою та підписані Вами 

закони про започаткування в Україні спекулятивного ринку продажу землі. Це закони 

про обезземелення вітчизняних фермерів, зняття та знищення родючого шару ґрунту, 

безкарне плюндрування навколишнього середовища, залишення українців без 

доступного та якісного вітчизняного продовольства. 

Нас намовляють, що відкриття безконтрольного ринку землі та формування 

латифундій це вимога часу та «європейська практика». Але у всьому світі фермерство 

— це основний спосіб господарювання на землі, а у Європейському Союзі більше 80% 

сільгосппідприємств — саме фермерські господарства! Лише в Україні фермери ледь 

животіють, за останні 10 років кількість економічно активних фермерських 

господарств зменшилась на 3 тис або 10 %. Фермери є жертвами у 70% випадків 

земельного рейдерства. Дрібні аграрії не мають ані державної підтримки, ані дешевих 

кредитів. Держава не створила для фермерів Земельний банк, не повертає їм ПДВ, не 

навела порядок у Держгеокадастрі та не завершила інвентаризацію розпайованих 

земель… Натомість Ви пропонуєте розпродаж землі та знищення фермерства — 

прямий шлях до знищення українського села та занепаду сільських громад. 

Бездумне рішення про розпродаж сільськогосподарських земель, що складають 

73% території України, загрожує руйнуванням продовольчої безпеки держави, ризиком 

втратити контроль над більшою частиною країни. Слід розуміти, що копійчаний 

одноразовий заробіток від продажу останнього стратегічного ресурсу держави не є 

вирішенням економічних проблем, а лише дешевою «наживкою», щоб обманути 

довірливих селян. 
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Годі дурити людей! Годі намагатися відібрати в Українського народу його 

невід’ємну власність — землю на якій він живе! Адже земля це не просто товар, як 

хлібина чи трактор, які після продажу можна знову спекти або зібрати з деталей. 

Родюча українська земля — результат еволюції природнього середовища за сотні тисяч 

років, це історичний життєвий простір народу, єдине місце на планеті, де зростали наші 

духовні цінності, зароджувалася та розвивалася рідна українська мова. Зрештою, земля 

— це фундамент благополуччя та щасливого майбутнього для наших дітей і онуків. 

Українська земля належить не Вам, пане Президенте, а нинішньому та 

прийдешнім поколінням українців. Продати рідну землю — це як продати матір, 

продати душу, зрадити Батьківщину. Зрозумійте це і схаменіться! 

Ми переконані, що вирішувати долю головного національного багатства — 

сільськогосподарської землі України — мають не провладні політики, олігархи та 

міжнародні спекулянти, а лише головний носій влади в державі — Український народ! 

Не менше обурення викликає ситуація з тарифами на газ та комунальні послуги, 

які перетворили на засіб грабунку українців. Пане Президенте, Ви особисто 

неодноразово наголошували, що надра України належать народу, усім громадянам 

нашої держави. То чому ж газ із українських надр нам продають за «світовими цінами», 

коли собівартість видобутку власного українського палива в рази менша? 

Наведіть нарешті порядок на газовому ринку та зупиніть грабіжницькі тарифи для 

населення! У Верховній Раді вже роками лежить законопроект про спрямування 

вітчизняного газу на потреби українців з рентабельністю, яка залишає видобуток 

прибутковим, але дозволить в рази знизити тарифи. Чому Ваша більшість у Парламенті 

відмовляється за нього голосувати? Чому, на відміну від зловісних земельних законів, 

Ви не йдете до депутатів і не вимагаєте проголосувати закон про зниження тарифів? 

ВРАХОВУЮЧИ ВИКЛАДЕНЕ, МИ ВИМАГАЄМО: 

1) Від Президента України та Верховної Ради України негайно 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! 

2) Від Президента України невідкладно організувати максимально широке та 

відкрите громадське обговорення принципів поводження з сільськогосподарською 

землею, після чого обов’язково винести це питання на Всеукраїнський Референдум! 

3) Від Президента України та Верховної Ради України якнайшвидше ухвалити та 

ввести в дію закон про спрямування вітчизняного газу на потреби громадян за ціною, 

що відповідатиме собівартості видобутку, транспортування, плюс рівня рентабельності 

до 30 відсотків та ініціювати прийняття всіх необхідних підзаконних актів для 

зниження відповідних тарифів для населення! 

 

Пам’ятайте, що влада це не нагорода, а обов’язок сумлінно служити людям! 

 

Слава Україні! 

Учасники Народного віча Хмельниччини 


