
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 травня 2021 року                     № 370 

 

Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради до Президента України,  

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  

щодо сприяння у проведенні Всеукраїнського референдуму  

за народною ініціативою з питання продажу земель  

сільськогосподарського призначення 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», статей 26, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», розглянувши усний депутатський запит депутата міської ради  

Цертія О.М. від 20.05.2021, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати усний депутатський запит Цертія О.М. та звернення депутатів 

Кропивницької міської ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо сприяння у проведенні Всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою з питання продажу земель 

сільськогосподарського призначення (додається).  

 

2. Доручити управлінню апарату міської ради надіслати копію рішення  

та звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради О.Колюку.  

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 



 

 

 Президент України 
 

Верховна Рада України  
 

Кабінет Міністрів України 

 

 

                                       ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо сприяння  

у проведенні Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою  

з питання продажу земель сільськогосподарського призначення 

 

 

Відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні є масштабним  

та злободенним питанням, яке стосуватиметься усіх майбутніх поколінь 

українського народу.  

На жаль, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» 

абсолютно не враховує позицією власників землі і українського народу. Дія 

цього закону, який набирає чинності з 01 липня 2021 року, фактично забирає 

право сучасних і майбутніх громадян, народжених на території України, не лише 

на чорноземи, але і ставить під питання державність в умовах військової агресії.  

Не варто забувати, що вже шостий рік на Сході України тривають бойові 

дії. Саме тому відкриття ринку землі може спровокувати повномасштабні втрати 

територій, які належать нашій державі та народу України. 

Варто наголосити, що на сьогодні в Україні не розроблений механізм, який 

встановлюватиме та регулюватиме вартість української землі. Також відсутня 

послідовність реалізації програми пільгового кредитування для 

сільськогосподарських виробників, зокрема, і малих фермерських господарств.  

Отже, ці фактори вказують на те, що в теперішніх умовах наша країна не 

готова до впровадження ринку землі, оскільки для його функціонування ми не 

маємо налагодженості в організаційних, правових та економічних аспектах. 

Опрацювавши звернення громадян, ми провели аналіз, який підтверджує 

неготовність населення України до запровадження обігу земель 

сільськогосподарського призначення, для яких і має запрацювати цей ринок.  

Згідно зі статтею 13 Конституції України земля та її надра в межах 

території України є об’єктами права власності українського народу. Отже, 

питання продажу сільськогосподарських земель – виключно справа 

референдуму.  

Ми вважаємо, що наразі в країні є необхідність якомога оперативніше 

запустити процес проведення масштабного, відкритого, громадського 

обговорення, яке стосуватиметься впровадження ринку землі 

сільськогосподарського призначення.  
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Громадяни України самотужки повинні отримати право приймати рішення 

щодо продажу землі, яка по праву належить їм. 

Враховуючи усе вищезазначене, звертаємося до вас з проханням 

відтермінувати дату введення в дію Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020 № 552-ІХ до проведення 

Всеукраїнського референдуму з цього питання.  

Закликаємо представників усіх демократичних сил до мобілізації  

у питаннях організації та проведення Всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою. 

 

 

З повагою 

 

Депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання 


