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Сергій Лабазюк підтримав аграріїв: Українська земля має бути 
захищена! (прес-служба Сергія Лабазюка) 

Аграрії вийшли на багатотисячний мітинг під Верховну Раду, тому що в 
законопроекті про ринок землі, який вніс Уряд, передбачена можливість для 
іноземців купувати українську землю.  

Про це заявив народний депутат, член комітету з аграрної політики та 
земельних відносин Сергій Лабазюк на спільному з представниками аграріїв 
та народними депутатами брифінгу в Верховній Раді.  

Лабазюк зауважив, що кожен президент, приходячи на свій пост, обіцяє, що 
буде захищати малих та середніх фермерів,  що українська земля буде 
завжди у власності українців. «Але, на жаль, це чомусь не так відбувається. В 
цей тиждень, на погоджувальній раді, голова профільного аграрного комітету 
вносить від імені комітету законопроект Уряду, де чітко написано, що 
іноземці, будучи засновниками українських компаній, зможуть купувати 
землю. А це неприпустимо!», - підкреслив він.  

Депутат зауважив, що тисячі людей були змушені відірватись від своєї 
щоденної роботи і приїхати під стіни Верховної Ради, щоб захищати свої 



права, тому що їх не чують. «Ми визначились, почувши суспільство, що ринок 
землі має бути. Але він має бути таким, щоб земля була захищена. 
Потрібна  підтримка влади, щоб український фермер, людина, яка хоче і 
може обробляти цю землю, отримала таку можливість»,  - переконаний 
Лабазюк. Він також повідомив, що нещодавно в Нідерландах аграрії виїхали 
на мітинг технікою, перекривши дороги та вимагаючи дотримання своїх прав. 
«Адже сьогодні  в Україні і в інших європейських країнах надходження до 
державного бюджету і створення робочих місць відбувається завдяки 
аграрному сектору», - підсумував народний депутат. 

 Нагадаємо, після дискусії на засіданні аграрного комітету 2 жовтня було 
вирішено, що 11 жовтня відбудеться розгляд всіх законопроектів про ринок 
землі. 
Посилання на джерело: https://vsim.ua/tochka-zoru/sergiy-labazyuk-pidtrimav-
agrariyiv-ukrayinska-zemlya-mae-buti-zahisch-10948721.html 

 

 

1. Заява. Аграрії вийшли на багатотисячний мітинг під Верховну Раду, 
тому що в законопроекті про ринок землі, який вніс Уряд, передбачена 
можливість для іноземців купувати українську землю.  
Про це заявив народний депутат, член комітету з аграрної політики та 
земельних відносин Сергій Лабазюк на спільному з представниками 
аграріїв та народними депутатами брифінгу в Верховній Раді. 

Джерело перевірки: Офіційний портал ВР. Проект закону 25.09.2019 

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування 
за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з 
дня набуття права власності. 

Джерело перевірки: Цивільний Кодекс України. Глава 7 
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення можуть: 
б) юридичні особи, утворені за законодавством України; 

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому 
законом порядку. Згідно з Цивільни кодексом України, власником юридичної 
особи в Україні може бути негромадянин України. 

2. Заява. Депутат зауважив, що тисячі людей були змушені відірватись від 
своєї щоденної роботи і приїхати під стіни Верховної Ради, щоб 
захищати свої права, тому що їх не чують. 

https://vsim.ua/tochka-zoru/sergiy-labazyuk-pidtrimav-agrariyiv-ukrayinska-zemlya-mae-buti-zahisch-10948721.html
https://vsim.ua/tochka-zoru/sergiy-labazyuk-pidtrimav-agrariyiv-ukrayinska-zemlya-mae-buti-zahisch-10948721.html


Джерело перевірки: Укрінформ 
За даними Укрінформ, під стінами Верховної Ради було близько тисячі 
демонстрантів.  
«Тисячі» в розумінні Сергія Лабазюка та читацької аудиторії може 
означати «декілька тисяч». 
Вердикт: маніпуляція 

3. Заява. Він також повідомив, що нещодавно в Нідерландах аграрії 
виїхали на мітинг технікою, перекривши дороги та вимагаючи 
дотримання своїх прав. 
Джерело перевірки: агропромисловий портал  AgroXXI. 
У джерелі повідомлення справді зазначено, що понад 2000 фермерів з 
тракторами створили корки на дорогах Гааги для того, щоб парламент 
Нідерландів звернув увагу на ситуацію в сільському господарстві. 
Вердикт: правда 
 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/nemeckie-fermery-gotovy-posledovat-protestnomu-primeru-agrariev-iz-niderlandov.html

