
 

 
 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  21 липня 2017року            № 186  

смт. Голованівськ 

 

Про Звернення депутатів Голованівської  

районної ради до  Верховної Ради України,  

щодо запровадження ринку землі в Україні 

 

 

Відповідно до  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати Звернення депутатів Голованівської районної ради до  

Верховної Ради України щодо запровадження ринку землі в Україні. 

 

2. Доручити Голові Голованівської районної ради направити Звернення  

до Верховної Ради України. 

 

3. Оприлюднити Звернення   в засобах масової інформації. 

 

 

 

 

Голова районної ради            Б. Кучмій 
 

 

 

 

 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Голованівської районної ради VІІ скликання до Верховної 

Ради України щодо запровадження ринку землі в Україні 

 

Ми, депутати Голованівської районної ради, зважаючи на гостре 

обговорення українським суспільством питання щодо запровадження в 

Україні ринку земель сільськогосподарського призначення, а також 

зважаючи на позицію сільськогосподарських товаровиробників 

Голованівського району, сформовану за результатами спільного обговорення 

цього питання, висловлюємо рішучу підтримку ініціативам, що полягають у 

запровадженні ринку землі сільськогосподарського призначення. Ми глибоко 

переконані в тому, що запровадження ринку землі забезпечить конституційні 

права власників земельних ділянок призначених для товарного 

сільськогосподарського виробництва, що полягають у реалізації права 

розпоряджатися своєю земельною ділянкою, дасть суттєвий поштовх 

розвитку аграрної галузі, створить передумови для притоку інвестицій та 

кредитних коштів у сільське господарство, в перспективі призведе до 

покращення якісного стану земель, а також стимулюватиме наповнення 

бюджетів усіх рівнів. 

Але разом з тим, громада Голованівського району, яка в більшості 

проживає і працює в сільській місцевості, вбачає певні ризики та загрози в 

разі запровадження повністю вільного та необмеженого ринку 

сільськогосподарської землі. Ці ризики полягають в концентрації великої 

кількості землі у власності крупних аграрних холдингів в тому числі 

іноземного походження та перетворенні землі з основного засобу 

сільськогосподарського виробництва на об’єкт спекуляцій та постійних 

перепродажів. Ми переконані, що за такого розвитку подій указані загрози 

досить швидко призведуть до повного занепаду соціальної інфраструктури 

сільської місцевості і як наслідок до суттєвого погіршення життя сільських 

жителів, які в своїй більшості є соціально не захищеними верствами 

населення.  

На нашу думку запровадження ринку землі повинно мати на меті 

відродження заможного українського селянина і як наслідок формування в 

сільській місцевості середнього класу, як суспільного прошарку, що є 

основою розвитку громадянського суспільства усіх розвинених країн. Тому 

виходячи з викладеного вбачаємо за доцільне, використовуючи відповідні 

інформаційні кампанії, застосовувати поступове впровадження ринку 



товарної землі, який на перших етапах повинен містити деякі обмеження, а 

саме: 

- Дозволити купівлю землі товарного сільськогосподарського 

призначення лише з метою створення фермерського господарства 

і лише  фізичним особам – громадянам України, які мають таке 

громадянство та проживають на території України не менше 20 

років та належним чином задекларували відповідні кошти; 

- Дозволити таким фізичним особам мати у власності не більше 

200-250 га землі; 

- Обмежити вторинний ринок землі шляхом заборони відчуження 

(крім передачі в спадок) придбаних земельних ділянок на протязі  

10 років після набуття прав на них; 

- Надати право брати земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення в забезпечення фінансових зобов’язань лише банкам 

власником яких на 100 % є держава Україна; 

- Заборонити або суттєво обмежити продаж сільськогосподарської 

землі державної та комунальної власності, надавши пріоритет 

передачі таких земель в оренду, що забезпечить гарантії 

стабільних наповнень місцевих бюджетів та в перспективі дасть 

можливість органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування проводити ефективну соціальну політику на своїх 

територіях. 

 

Зважаючи на викладене звертаємося до Вас з проханням врахувати 

пропозиції громади Голованівського району при розгляді Вами 

законопроектів щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

Прийняте на п’ятнадцятій  сесії  

районної ради сьомого скликання   

21 липня  2017 року 


