
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання до 

Президента України Зеленського В.О. 

щодо застосування права вето на Закон України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення" 

 

 

 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з метою недопущення порушення Конституційних прав громадян 

України у зв’язку із запровадженням ринку землі в Україні обласна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання до Президента України Зеленського В.О. щодо застосування права 

вето на Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (додається). 

 

2. Надіслати текст цього Звернення Президенту України Зеленському В.О. 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                        Вікторія МОСКАЛЕНКО  

 

 

Тридцять четверта 

позачергова сесія 

сьомого скликання 



 

 

Додаток  

до рішення обласної ради  

 

 

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я  

депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

до Президента України Зеленського В.О. щодо застосування 

права вето на Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" 

 

Ми, депутати Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 

підтримуючи наміри та активні дії керівництва держави, спрямовані на 

відновлення та стабільний розвиток української економіки, підвищення її 

конкурентоспроможності на міжнародному рівні, забезпечення добробуту 

пересічних українців, вважаємо за необхідне висловити свою позицію щодо 

наслідків, які очікують аграріїв та українське село у зв’язку з прийняттям        

31 березня 2020 року Верховною Радою України Закону України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення". 

Глибоко переконані, що поспішне і непродумане запровадження продажу 

земель сільськогосподарського призначення може стати детонатором 

соціального вибуху в державі, де і без того наразі спостерігається напружена 

ситуація. 

Зазначеним вище Законом внесено зміни до Земельного кодексу України 

щодо набуття права власності на ділянки сільськогосподарського призначення, 

якого можуть набувати не лише громадяни України, але також і юридичні 

особи. 

Згідно з цим Законом право власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення може також набуватися банками лише в 

порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. 

Депутати обласної ради вважають, що цей Закон порушує права громадян 

України на користування землею. 

Так, відповідно до статті 13 Конституції України "земля, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 

території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 

(морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. 

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права 

власності народу відповідно до закону". 



Вважаємо, що прийнятий Закон є лише черговим механізмом 

розбазарювання українських земель та нових корупційних схем, після набуття 

чинності яким банки та інші юридичні особи зможуть відібрати у багатьох 

громадян, в основному мешканців, які проживають за межами обласних 

центрів, останнє джерело їхнього прибутку - землю. Поки суспільство 

зосереджене на боротьбі з коронавірусом, Верховна Рада України "протягнула" 

цей жахливий Закон. 

У зв’язку з цим, шановний пане Президенте, депутатський корпус 

Миколаївської обласної ради звертається до Вас із проханням скористатися 

своїм правом та накласти вето на Закон України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення" задля добробуту України та недопущення порушення 

конституційних прав громадян нашої держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято на тридцять четвертій 

позачерговій сесії обласної ради сьомого 

скликання 10 квітня 2020 року 

 


