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Російський «слід» в реформі ринку землі
Здається текст моєї статті, що вийшов під цією назвою (Російський «слід» в реформі
ринку землі)
, чекав моменту (6
квітня 2021 року) першого візиту до України високопоставленого представника нової
американської влади
—
після обрання президентом Джо Байдена.
Державний секретар США Ентоні Блінкен, який провів у Києві низку зустрічей — з
депутатами Верховної Ради, президентом, урядом, митрополитом Епіфанієм,
представниками громадянського суспільства і родинами посольства США, вважає: два
вороги української державності — Росія і олігархат
.
За інформацією ЗМІ, були й також закриті зустрічі з окремими представниками влади та
опозиції, які зокрема провела нещодавно призначена і добре знайома українській публіці
— заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

В умовах гібридної війни, — в питаннях геополітичної важливості, «українська еліта»
має, перш за все, спиратися на власні рішучі дії – до справжніх реформ – в інтересах
українського народу (всіх громадян України), озброюючись конституційною силою
чинних норм Основного Закону України…

Про чинники тридцятирічної української гібридної колотнечі із землею та її природними
ресурсами, що де-юра є основним національним багатством, які мають конкретне
джерело, сила якого криється, на перший погляд — в «деталях», а фактично в
антиконституційному протистоянні, що діють в такій площині (Росія і олігархат), а також
про унікальну формулу «
земля та її природні ресурси
», яка стала цементуючою основою становлення України незалежною, демократичною,
соціальною, правовою, що поширюється на всю її територію як унітарною державою, що
на відміну від проімперської звуженої сутності слова «земля» — до розуміння: «ґрунт»,
«поле» як «агроресурсу», що ставиться ворогами України (особливо «внутрішніми») в
один ряд з надрами, лісами, повітряним простором, водними та іншими природними
ресурсами, застосовуючи ілюзорний антиконституційний вираз «
земля та інші природні ресурси
» — йдеться на шпальтах сьогоднішнього (7-8 травня 2021 р.) номера газети «ДЕНЬ» в
статті:
Російський «слід» в реформі ринку землі
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