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Ми, учасники надзвичайного Форуму реального сектору економіки, обговорили на форумі 
поточний економічний стан промислових підприємств-експортерів, пов'язаний з різким 
падінням промислового виробництва та зупинкою ряду підприємств.

Негативні тенденції розвитку агропромислової та переробної галузей, повне припинення 
інвестицій в розвиток та модернізацію підприємств, пов' язаних з намаганням Уряду та 
Верховної ради України прийняти закон України про ринок земель України, призведе, на наш 
погляд, до значного погіршення соціально-економічного стану в сільській місцевості та 
значного погіршення зайнятості та умов існування сільського населення, а це понад 12 
мільйонів громадян.

Кожен уряд намагається значною мірою ускладнити ведення малого підприємництва в 
Україні, міняючи кожного року правила існування сотням тисяч людей, які зважились 
відкрити свою маленьку справу. Ця частина реального сектору економіки сама себе 
працевлаштовує та дає роботу своїм найманим працівникам, несе на собі значне податкове 
навантаження.

Обговоривши ці проблеми та виклики учасники форуму прийняли рішення проголосувати за 
це рішення та звернутися до Президента України Зеленського В.О., голови Уряду України 
Гончарука О.В., голови Верховної ради України Розумкова Д.О. та народних депутатів 
України:

1. Негайно зупинити негативну політику Національного банку України та Уряду щодо 
необґрунтованого різкого укріплення національної валюти: ці діїпризвели до різкого падіння 
експорту українських товарів на зовнішні світові ринки та значної втрати ринків збуту 
наших підприємств, які були напрацьовані за багато років. В результаті цих дій значна 
частина підприємств практично повністю припинила сплату податків в бюджети різних 
рівнів, а працівники цих підприємств в кращому випадку поповнили ряди безробітних, або 
виїхали працювати в інші країни. Аграрні підприємства та фермерські господарства за 2019
рік понесли значні збитки - по наших розрахунках

більше 4000 гривень на кожному гектарі. В цілому по Україні це величезні втрати.

2. Від Кабінету Міністрів України вимагаєм терміново відізвати з Верховної Ради України 
проект закону про ринок землі України на суттєве доопрацювання. Провести повну 
інвентаризацію земель України різного призначення. Привести в норму облік та земельний 
кадастр. Припинити скрите та відверте рейдерство великих агрохолдингів. Встановити 
верховенство права в Україні.

Терміново законом України припинити розорювання та ведення господарської діяльності в 
водоймах та заплавах річок України, що прямою дорогою веде нашу країну до екологічної 
катастрофи.

Врегулювати всі питання земельного устрою під'їзду до кожної земельної ділянки, поля: 
неврегульованість призведе до непередбачених соціальних потрясінь.

Для розробки закону про ринок земель в Україні новостворений закон необхідно обговорити 
на громадських слуханнях та обговорити в сільських територіальних громадах. Вважаємо 



неприпустимим прийняття проекту закону, Поданого Кабінетом міністрів на розгляд 
Верховної ради України. Вимагаємо залучення національних фахових експертів, які 
володіють ситуацією, проживали або проживають в сільській місцевості, володіють 
глибокими знаннями сільської соціальної проблематики.

3. Для сталого розвитку підприємництва вимагаєм скасувати норми законів 128-ІХ, 129-ІХ в
частині фіскалізації ФОПів та «КЕШБЕК» та підтримати законопроекти №2644 та 2645.

4. Поновити роботу та оновити склад Ради підприємців при КМУ як постійно діючого 
органу, що буде опікуватися розвитком малого підприємництва в Україні.

5. Негайно розпочати і на протязі року завершити розробку комплексної стратегії 
перспективного розвитку України на наступні 49 років.

6. Забезпечити передбачувану політику державних регуляторних органів, насамперед 
Національного банку і НКРЕКП, спрямовану на розвиток малого та середнього бізнесу 
реального сектора економіки, насамперед в сферах кредитно-фінансової, валютного 
регулювання, енергозабезпечення.

7. Зруйнувати свавілля енергетичних монополістів, шляхом безоплатної передачі 
розподільчих газових і електричних мереж з державної в комунальну власність 
територіальних громад.

8. Запровадити практику владного протекціоналізма національному товаровиробнику.

9. Забезпечити активну і ефективну підтримку просування продукції національних 
товаровиробників на ринках інших країн.

10. Запровадити практику попереднього обговорення змін щодо регулювання діяльності 
малого та середнього підприємництва на стадії їх розгляду (до прийняття і ведення їх в 
дію).

11. Утворити у ході подальшої реорганізації Уряду міністерство з промисловості та 
інновацій із введенням нової посади віце-прем'єр-міністра для координації та реалізації 
узгодженої промислової політики профільних органів державної влади.


