
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОЇ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

від 14 травня 2021 року № ___ 
м. Олександрія 

 
Про звернення депутатів Олександрійської 
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 Конституції Украйни, статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту Олександрійської міської ради 8 скликання, 
враховуючи висновки постійних комісій міської ради, 
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо сприяння у 
проведенні Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питання продажу 
земель сільськогосподарського призначення. 

2.  Доручити міському голові підписати звернення. 

3. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 
опублікувати рішення на офіційному сайті Олександрійської міської ради та у засобах 
масової інформації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого 
самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту. 
 
 
 
Міський голова       Сергій КУЗЬМЕНКО 
  

ПРОЕКТ 
вносить депутат міської ради 

В. Журавльов 



Додаток  
до рішення Олександрійської  
міської ради  
_____2021  №_________  

 
 

Звернення  
депутатів Олександрійської 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 Верховної Ради України «Про ринок землі» абсолютно не враховує 

позицію власників землі та українського народу. Дія цього закону, який набирає чинності з 1 
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 восьмий 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.  

Громадяни України самотужки повинні отримати право приймати рішення щодо 
продажу землі, яка по праву належить їм. 

Враховуючи 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 
№552-ІХ» до проведення рішення Всеукраїнського референдуму з цього питання.  

Закликаємо представників усіх демократичних сил до мобілізації у питаннях 
організації та проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. 

 
 

Міський голова      Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
 
Секретар міської ради Вікторія КОСЯК 


