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НЕПРИПУСТИМІ ТРЮКИ...
Внесення, пропонованих "слугами" змін (друге читання) до чинних ЗЕМЕЛЬНИХ
ЗАКОНІВ, з метою ЛЕГАЛІЗАЦІЇ привласнених земельних ділянок (паїв) - в сумнівний незаконний (відсутній закон) спосіб, під виглядом "ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ" - Є
АНТИКОНСТИТУЦІЙНИМ і НЕПРИПУСТИМИМ...

Незважаючи на це, видається, що ситуація, коли - в час КАРАНТИНУ і боротьби з
неочікуваною черговою заразою - "КОРОНАВІРУСОМ" активність громадскості дещо
обмежена, є вигідною "слугам" - для прийняття їхнього "ринкового закону"...
Надіюся, що активісти "ВІД ЗЕМЛІ" в Інтернеті, зокрема через Facebook, - славна
команда підтримки фермерського руху в Україні, - не поведуться на ілюзорні трюки із
корегування фрагментів законопроекту (навіть наставником "слуг" - на догоду МВФ)...
Адже, уточнення Президентом України розмірів (до 100 га) - купівлі земльних ділянок
(меж) спочатку для фермерів - до пропонованих змін (друге читання), також НЕ
ВИРІШУЄ НАЯВНУ ,,ЗЕМЕЛЬНУ ХАЛЕПУ,,...
Нажаль, пропонована мною комплексна земельна реформа в Україні, в тому числі на
землях сільськогосподарського призначення, - не здійснюється дотепер, - в основному
через невігластво, гібридне протистояння державотворенню, тотальну корупцію тощо...
Розв'язання цієї проблеми, особливо на землях сільгосп призначення в агроландшафтах
різних природно-кліматичних зонах України, потребує непростих, але послідовних і
однозначних прфесійних рішень (комплексних - з юридичних, економічних, екологічних,
соціальних та ін. вимог) - із позиції НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ та інтересів МІСЦЕВИХ
ГРОМАД - у відповідності до вимог чинної Конституції України...
Зокрема, - це означає, що власниками і водночас господарями на землях сільгосп
произначення - мають ставати українці, які самостійно оброблятимуть землю і
проживатимуть на даній території...
Розмір земельної ділянки як цілісного господарства - у власності, залежитиме від
структури і напрямку господарства (важливо розвивати тваринництво) - і не повинен
перевищувати - 500 га...
Мої пропозиції, найперше підтримають також національно свідомі та правопослушні
орендарі, включно із агрохолдингами, які глибше пізнають (з перших уст) зміст, ціль та
механізми введення здійснюваної дотепер так званої "земельної реформи" в чинне
конституційне поле - в процесі реалізації Нової парадигми звершення земельної
реформи в Україні...
Видається, що "оточення" нездатне, або зловмисно не пропонує Президенту України дані напрацювання... А, - жаль...
Детальніше, - я розкрив сутність і кроки бажаної земельної реформи, також на шпальтах
газет ''Урядовий кур'єр'', ''Дзеркало тижня'' і ''День''... Рекомендую читити - не вибірково,
зекрема в газеті ''День '', починаючи із статті за 2008 рік, або - хоча б із - статті:
"Українці - мільйонери!"...
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