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 Заява Президії Аграрної партії з приводу 
соціально-економічної ситуації

 Аграрна партія обурена системною політикою уряду, спрямованою на 
запровадження «дикого» ринку землі, попри встановлений мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення. Влада намагається за будь-яку ціну розпродати 
останній актив українського народу. Роблять це цинічно і відверто, зневажаючи право 
народу України розпоряджатися українською землею. 
 Україну хочуть розграбувати ще більш масштабно, ніж під час сумнозвісної 
«прихватизації» промисловості  у 1990-х роках, коли уся промисловість опинилася в 
руках кількох олігархів.
 Триває урядова політика національної катастрофи, з якою не може миритися 
жоден аграрій, жоден справжній господар, жоден відповідальний громадянин. З початку 
року більше ніж на 5% знецінилась національна валюта. Тимчасова стабілізація курсу 
гривні досягається за рахунок витрачання золотовалютних резервів і не може мати 
тривалого ефекту без активізації виробництва. 
 Дії урядовців призводять лише до погіршення ситуації у виробничій сфері. 
Локомотив економіки – агропромисловий комплекс – змушений уповільнювати свій 
рух. Уряд не виконав жодної обіцянки навіть щодо мінімальної державної підтримки 
аграрного виробника. Формуються нові корупційні схеми, коли агровиробника і 
отримання ним державної допомоги ставлять у пряму залежність від волі чиновника. 
Уряд свідомо вимиває рештки коштів у аграрія. Ставить під загрозу посівну кампанію і 
продовольчу безпеку держави. Більше ніж 130 тисяч приватних підприємців припинили 
діяльність лише за один місяць. Триває нічим не обґрунтована політика підвищення 
комунальних тарифів. Уряд практично не вживає жодних заходів для запуску дієвої 
пенсійної реформи. Країну чекає чергове зростання цін на основні продукти 
харчування.
 Доводячи українського громадянина до зубожіння своєю економічною 
політикою, влада перетворює українського селянина у закріпаченого наймита на 
власній землі, а українського виробника просто знищує. 
 Влада користується слабкостями окремих учасників аграрного руху, робить усе, 
щоб пересварити виробників, підприємців, простих власників землі і черговий раз 
поділити українців за соціальною та майновою ознакою. Те ж саме робить так звана 
опозиція, що була владою, проте не зробила нічого для цивілізованого завершення 
земельної реформи. Мета і перших, і других одна — роз’єднати українців і втриматися 
на владному олімпі. При цьому їм байдуже, що буде з Україною та українським 
народом. Вони готові у разі потреби втікати за кордон, де давно живуть їхні сім’ї. 
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 Аграрна партія нагадує — в країні триває війна. Сотню років тому 
безвідповідальні популісти сприяли зовнішньому ворогу, який зрештою знищив 
Українську республіку, а пізніше почав фізичне винищення українського господаря та 
українського народу. Тоді так само використали сепаратні переговори, земельне 
питання, поділ українців за майновою та соціальною ознакою. Сто років тому нам дали 
важливий історичний урок.
 Аграрна партія закликає усіх, хто дбає про свою сім’ю, свою громаду, свою 
Українську державу, зупинити грабунок України, зупинити розпродаж землі на 
«дикому» ринку. Ніхто, крім Вас, не збудує Вам держави, якщо Ви її собі не збудуєте! 
Не буває доброго пана, доброго міністра, доброго прем’єра, доброго президента, якщо 
народ, тобто Ви, його не контролюєте.  
 Довіряйте діям, а не словам. Влада теперішня і колишня не раз Вас дурила і 
продовжує це робити зараз. Поодинці кожного з Вас легше знищити. У єдності сила 
українського народу. У єдності сила українського аграрія. 
 Долучайтеся до Аграрної партії та розробки цивілізованої земельної реформи! 
Беріть участь у форумах, які зараз відбуваються у регіонах. Будьте активними, бо тільки 
самоорганізація і здатність до спільної дії врятує український народ від закріпачення і 
дасть Україні шанс на відродження!
 Хвала рукам, що пахнуть хлібом!
 Слава Українському народу!
 Слава Україні!


