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Заява щодо земельної децентралізації

Шановні депутати Дніпровської районної ради та її керівництво!

Ми, представники фракції «Слуга Народу» Дніпровської районної ради вітаємо наш район
зі справді важливою подією – завершенням земельної децентралізації.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою
законопроєкт№2194, який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями
за межами населених пунктів. Це означає, що відтепер жоден призначений чиновник більше не
зможе управляти землями, на яких не працював, по яких не ходив і які взагалі ніколи не бачив на
власні очі.

Громади чекали на це рішення багато років, але далося воно дуже нелегко, адже старі
політики об’єдналися у своєму бажанні зберегти колишні порядки й заблокували Верховну Раду
спамом поправок, намагаючись зірвати ухвалення важливого для громад закону. Однак цього разу
їхній план провалився – ми скасували ще один атрибут земельного кріпацтва.

У цій ситуації найбільше дивує позиція політичної сили, лідерка якої в далекому 2008 році,
будучи прем’єр-міністром України, вносила від власного імені законопроєкт, що не просто
відкривав ринок землі, а дозволяв продавати її кому завгодно в необмеженій кількості.

Йдеться про законопроєкт №2143 від 28 лютого 2008 року авторства Юлії Тимошенко, який
досі є на сайті парламенту. Кожен охочий може з ним ознайомитися й переконатися: у його третій
статті йдеться про те, що серед покупців українських земель можуть бути іноземні підприємства та
юридичні особи, іноземні громадяни й навіть іноземні держави та особи без громадянства.

Але сьогодні ми бачимо, як колишня прем’єр-міністр не просто змінила свою позицію на
180 градусів, а є головною поборницею старих порядків на селі, які дозволяють земельним
латифундистам за безцінь отримувати у власність людські паї.

Зараз представники політичної сили, лідерка якої у 2008 році хотіла продавати землю
іноземцям, усюди говорять про всеукраїнський референдум, хоча саме вони в парламенті були
головними противниками ухвалення закону, який дозволяє його проводити.
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Політичне флюгерство в настільки регулярному режимі викликає хіба що іронію. Адже
немає жодних гарантій, що уже через рік ця політична сила змінить свою позицію і знову стане
головним лобістом ідеї про продаж землі іноземцям, як це вже було в 2008 році.

Тому ми закликаємо бути уважними до обіцянок людей, які уже понад 20 років у політиці,
а час їхнього перебування у владі запам’ятався країні високим рівнем бідності, брехнею та
постійними політичними скандалами. Ця епоха вже в минулому, а нам слід виконувати свою
роботу – будувати країну заможних громад.

З повагою, депутати депутатської фракції “Слуга Народу”


