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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 450

18 липня 2017 р. ^  с е с ія  7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо ринку

землі

Відповідно до пункту 9 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктів 1, 3, 5 статті 11 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою захисту інтересів держави та 
підтримки реформи в Україні, враховуючи висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо ринку землі, 
що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин (Барцьось В .В .)

Голова обласної Ради Анатолій ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 23сесії обласної Ради 

7 скликання від 18 липня 2017 р. № 450

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо ринку землі

Сьогодні Україна стоїть перед вибором, який може кардинально 
змінити долю нашого народу, українських міст і сіл та всієї країни.

Представникам всіх гілок влади в Україні та представникам місцевих 
громад, належить зробити свій вибір між поспішним відкриттям ринку 
земель сільськогосподарського призначення і комплексною земельною 
реформою.

Ми, депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання обираємо - 
ґрунтовну реформу, якої Україна чекає вже 26 років у відповідності до 
європейської та світової практики. Селяни мають отримати право вільно 
користуватися, розпоряджатися та володіти землею у своїй країни. Ми 
переконані: земельна реформа має, зокрема, передбачити, що право власності 
на землю сільськогосподарського призначення має бути закріплено 
виключно за державою та громадянами України, а прибуток від 
використання земель сільськогосподарського призначення повинні 
отримувати селяни та місцеві громади.

На сьогодні законодавство не містить необхідних обмежень, які 
унеможливлюють неефективне використання землі та можливості створення 
великих земельних господарств (латифундій). Також необхідно врегулювати 
проблеми невитребуваних земельних паїв, земель колективної власності.

Ми звертаємося до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України вжити всіх необхідних заходів, аби до кінця 2017 року були 
розроблені прозорі механізми земельної реформи, врегульована та прийнята 
парламентом України законодавча база стосовно ринку землі. Це дасть 
можливість кожному селянину реалізувати своє право власності і 
розпорядження землею. Проведення земельної реформи у відповідності з 
європейським та світовим досвідом - це надважливий крок України у 
залученні інвестицій в аграрний сектор, відродження українського села та 
здійснення всеоб’ємної європейської інтеграції.

До прийняття законодавчої бази по ринку землі недопустиме зняття 
мораторію на продаж землі. Закон по ринку землі має пройти широке 
обговорення та отримати підтримку в громадському та експертному 
середовищі.

Депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання


