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Щодо внесення змін до Закону України  
«Про особливості правового режиму діяльності  
Національної академії наук України, національних  
галузевих академій наук та статусу їх майнового  
комплексу»  
  

Вельмишановний Пане Президенте! 
 

Рада ботанічних садів та дендропарків України занепокоєна окремими 

положеннями проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та 

діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері 

земельних відносин», внесеного на розгляд Верховної Ради України. Зокрема, п. 27 

зазначеного законопроекту передбачає вилучення земельних ділянок   Національної  

академії наук України та національних галузевих академій наук без погодження з 

їхніми Президіями.  

Вважаємо, таке рішення призведе до знищення української селекційної галузі 

через неможливість проведення сортовипробування  та впровадження сучасних 

технологій обробітку ґрунту, удобрення і захисту рослин, адаптованих саме до 

ґрунтово-кліматичних умов України. Потребують захисту також землі 

природоохоронного фонду, які слугують резерватами збереження біорізноманітності 

рослин і тварин і є найбільш вразливими до антропогенного забруднення. За рахунок 

впровадження згубних для наших унікальних грунтів закордонних технологій 

інтенсивного ведення сільськогосподарського виробництва виникає реальна загроза їх 

забруднення хімічними засобами захисту рослин, заборонених у більшості країн світу. 

Відсутність належного контролю за біологічним станом грунтів, в якому 

зацікавлені, на жаль, лише науковці, призведе до перетворення України в колоніальну 

державу з втраченими природними ресурсами та зубожінням українського народу. 

Національна академія наук України та національні галузеві академії наук є головними 

осередками вітчизняної науки і неодноразово доводили цінність своїх наукових 

розробок для держави і суспільства, переконані, що позбавлення «спецстатусу» їх 

земель негативно вплине на діяльність установ, що їм підпорядковані. Ми 

усвідомлюємо наявність законодавчих порушень щодо цільового використання 

земель, але ми живемо в європейській країні з цивілізованою судочинною системою, 

яка спроможна захистити державну власність. 

Вельмишановний Петре Олексійовичу, сподіваємось на Вашу підтримку в 

розв’язанні даної проблеми, що дозволить зберегти наші національні ресурси для 

прийдешніх поколінь. 
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