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Дорогі аграрії !
З почуттям особливої поваги щиро і сердечно вітаю з професійним святом – Днем працівників сільського господарства.
Це свято усіх тих, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі і в місті щодня долучається до важливих аграрних справ.  

Це свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання.
Отож, зичу вам і вашим сім’ям міцного здоров’я, щастя і благополуччя, ділової удачі, гарної погоди, щедрих врожаїв! 

З повагою 
Директор департаменту 
агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації                                                                                                                                  Юлія ШОПСЬКА 

Щиро вітаю всіх працівників сільського господарства  
із професійним святом!

Львівська Аграрна палата має нагоду віддати    належну шану людям, які взяли на себе 
найважчу ношу – працювати на землі та годувати Україну. Висловлюємо  Вам вдячність за 
самовіддану та невтомну працю. Бажаємо Вам міцного здоров’я та радості.  Хай Ваша праця 
принесе щедрі плоди, у Ваших домівках буде мир, спокій, достаток і велике людське щастя. 
У цей святковий день вклонимося матінці-землі за те, що вона у нас є! Дякуємо тим, для кого 
робота в полі залишається сенсом цілого життя!

З повагою
президент Львівської Аграрної палати                                                                                                                        Павло Музика

В рамках Міжнарод-
ного економічного 
форуму обговорили 
питання ефективного 
управління земельни-
ми ресурсами

1 листопада у Львові у межах подій  
другого дня ХІХ Міжнародного еконо-
мічного форуму при підтримці проекту 
Світового банку  відбулась аграрна дис-
кусійна панель «Ефективне управління 
земельними ресурсами».

Участь у заході прийняв голова Львів-
ської облдержадміністрації Маркіян 
Мальський, який в рамках події підписав 
Меморандуму про співпрацю та парт-
нерство між Львівською обласною дер-
жавною адміністрацією і ТзОВ «Агропорт 
Україна».

В рамках дискусійних панелей форуму 
учасники за участю заступниці директо-
ра Департаменту Мінагрополітики Олени 
Альшанової та  проектного менеджера 
Офісу реформ при Кабінеті Міністрів Ан-
дрія Мартина  обговорили актуальні пи-
тання стосовно інституційної реформи 
системи управління земельними ресур-
сами, напрямами реформування функцій 
Держгеокадастру.

Актуальними були доповіді присвяче-
ні системі надання безоплатної правової 
допомоги від директора координаційно-
го центру з надання правової допомоги 
Міністерства юстиції України Олексія Бо-
нюка та заступника начальника Головно-
го територіального управління юстиції у 
Львівській області Оксани Куманської-
Нор. 

Важливими були також доповіді влас-
ника групи компаній «Шувар» Романа 
Федишина щодо земельної реформи та 
директорки Департаменту агропромис-
лового розвитку Львівської ОДА Юлії 
Шопської.

Активно обговорювалися питання 
просторового планування та управління 
земельними ресурсами ОТГ реалізовані в 
рамках проекту USAID «Підтримка аграр-
ного і сільського розвитку». Презентова-
но карту дистанційного зондування по-
сівів сільгоспкультур у Львівській області. 

Участь у дискусійній панелі прийняли 
агровиробники області, президент Львів-
ської Аграрної  палати Павло Музика,  
голова управи ЛАП Ігор Вуйцик. 

Автор: Дмитро Соломонко 
(Львівська Аграрна палата)
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Продовження статті на ст 3.

У Львові відбувся  
спеціалізований  
тренінг-навчання  
фермерів фінансової 
грамотності

З метою покращення доступу агра-
ріїв до фінансових ресурсів шляхом ви-
користання інноваційних технологій,  
громадська спілка «Національний 
центр розвитку агрофінансування»  
розпочала  серію тренінгів для сіль-
ськогосподарських товаровиробників 
із фінансової грамотності. Один із таких 
тренінгів відбувся 28-29 жовтня у Львові. 

На відкритті заходу у Львові 28 жов-
тня були присутні  радник з розвитку 
аграрних ринків  проєкту USAID «Під-
тримка аграрного і сільського роз-
витку» Олександр Осовець, перший 
заступник голови Львівської облдер-
жадміністрації Василь Лозинський та 
директор Департаменту агропромис-
лового розвитку Львівської облдержад-
міністрації Юлія Шопська.

Консультанти ГС «Національний 
центр розвитку агрофінансування» пре-
зентували агровиробникам  інновацій-
ний продукт для пошуку фінансування 
– електронний Кабінет Аграрія від ком-
панії «AgriAnalytica». Аграрії навчались, 
як зареєструватись в онлайн системі, як 
знайти необхідну інформацію щодо на-
прямів державної підтримки, перелік 
та зразки необхідних документів та як 
сформувати заявку на отримання дер-
жавної фінансової підтримки, як через 
Укрдержфонд, так і через уповноважені 
банки, які представлені на платформі.

Представники банків також поін-
формували учасників тренінгу  про фі-
нансові продукти для агровиробників, 
розміщені на платформі, вимоги до 
позичальників та як подавати онлайн 
заявки до банку на отримання фінансу-

вання через Кабінет Аграрія.
Під час практичних занять кон-

сультанти Агрофінцентру Роман Роз-
мус, Олексій Тарарненко та Олександр 
Осовець надавали  допомогу учасни-
кам тренінгів  у формуванні та подачі  
реальних заявок від фермерських гос-
подарств на отримання фінансування 
через електронний Кабінет Аграрія.

Відзначимо, що Реєстрація сільгосп-
товаровиробників України у «Кабінеті 
аграрія» на сайті Агроаналітики дає змо-
гу безоплатного доступу до інформації 
про всі державні програми підтрим-
ки сільського господарства Урядом.  
Після реєстрації у «Кабінеті Аграрія» 

сільськогосподарські товаровироб-
ники заносять дані про своє підпри-
ємство по розділах, що представлені. 
Це робиться з метою формування в 
подальшому сільськогосподарських 
програм щодо підтримки тих чи інших 
напрямків сільського господарства. 
Після реєстрації, сільськогосподарські 
виробники і переробники можуть ста-
ти членами Громадської Спілки «Націо-
нальний центр розвитку фінансування».

 Члени даної громадської спілки бу-
дуть мати такі переваги:

- онлайн подача документів та за-
явок на кредити до всіх банків України, 
що працюють із сільськогосподарськи-
ми програмами, маючи їх повний опис у 
себе в онлайн-кабінеті;

- отримання інформації та онлайн 
подачі документів для участі у Гранто-
вих проектах, що працюють в Україні з 
їх повним описом та вимогами до учас-
ників (проект USAID та інші);

- онлайн доступ до інвесторів, як ві-
тчизняних так і іноземних, що готові фі-
нансувати чи інвестувати у вітчизняних 
сільгосптоваровиробників, з повною 
інформацією про інвесторів та їх вимо-
гами до сільгосптоваровиробників;

- онлайн доступ до постачальників і 
виробників матеріальних ресурсів для 
сільського господарства (міндобрива, 
ЗЗР, хімія, миючі засоби, ветпрепарати 
і т.д.), споживачів та покупців сільсько-
господарської продукції, а також ком-
паній-трейдерів.

Участь у тренінгу прийняв уповно-
важений Львівської Аграрної палати 
в Перемишлянському районі Тарас  
Мартиняк.

Автор: Дмитро Соломонко 
(Львівська Аграрна палата)

Визначено агровироб-
ників, які претенду-
ють на державну  
підтримку на Львівщині

30 жовтня в Департаменті агропро-
мислового розвитку облдержадміні-
страції проведено чергове засідання 

Конкурсної комісії щодо визначення 
учасників виконання заходів Комплек-
сної програми підтримки та розвитку 
агропромислового виробництва Львів-
ської області у 2019 році. 

 На виконання заходів якої з облас-
ного бюджету виділено 18,8 млн.грн.

6 переможців бізнес-планів набули 
право одержати пільгові кредити в сумі 
2,1 млн.грн на розвиток аграрних про-
ектів. Зокрема, переможцями конкурсу 
став учасник ФГ«Агро-Воля», яке займа-
ється вирощуванням огірків у відкри-
тому грунті та їх переробкою, що є уні-
кальною для нашої області. Крім цього, 
перемогу отримали бізнес-проекти 
із вирощування ягід та равликів (СФГ  
«Ягоди Лонок», ТзОВ «Зубр», ФОП Бо-
рис), переробки молока (СОК «Молоч-
но-сирна компанія «Екогал» та оновлен-
ня матеріально-технічної бази (ФГ«ДВІ»). 

Окрім цього, Конкурсною комісією 
надано право на фінансову підтримку 
підприємствам, які займаються вироб-
ництвом органічної сільськогосподар-
ської продукції, у вигляді часткового 
відшкодування вартості сертифікації ор-
ганічного виробництва ТзОВ «Органіч-
ний сад», ТОВ «Перший органічний ро-
садник» та ТОВ «Ангелі органік» на суму 
38,6 тис.грн.

Загалом з початку року підтрим-
ку отримали 69 господарства суму  
13,9 млн.грн, з них освоєно 10,9 млн.грн.

Джерело: Департамент агро-
промислового розвитку Львівської  
облдержадміністрації

У Львові відбувся  
Ярмарок виробників  
органічної продукції

12-13 жовтня у Львові з ініціативи 
ЛМГО «Екотерра» відбувся Ярмарок ор-
ганічної та натуральної продукції, який 
відбувається в нашій області вже вось-
мий рік підряд.

В рамках Ярмарку власну органічну 
продукцію представили виробники із 
областей Західної України та Житомир-
щини.

Із вітальним словом до учасників 
ярмарку звернулася директор Депар-
таменту агропромислового розвитку 
Львівської обласної державної адміні-
страції Юлія Шопська, яка відзначила 
позитивні тенденції збільшення кіль-
кості виробників органічної продукції 
в області. Крім того, агровиробникам, 
які спеціалізуються на вирощуванні ор-
ганічної продукції, надається фінансова 
підтримка з обласного бюджету.

Голова ЛМГО «Екотерра» Наталія 
Чоловська розповіла про активну ді-
яльність організації щодо співпраці із 
виробниками органічної продукції і 
важливість забезпечення чистоти до-
вкілля, зокрема води.

В рамках урочистого відкриття було 
вручено сертифікат-відзнака виробни-
ку продукцію з Жовківського району 
(с. Туринка), якого нагороджено на між-

народному рівні в рамках Західноукра-
їнського етапу міжнародного конкурсу 
«Екологічно дружній фермер Балтій-
ського регіону – 2019».

В рамках ярмарку відбулися також 
цікаві тематичні семінари присвячені 
забезпеченню якості водних ресурсів, 
семінари від виробників органічної 
продукції.

Участь у заході прийняв голова 
управи Львівської Аграрної палати Ігор 
Вуйцик.

Автор: Дмитро Соломонко 
(Львівська Аграрна палата) 

Актуальні питання 
земельного законодав-
ства обговорили на 
круглому столі в  
Буському районі

12 вересня у м. Буськ із ініціативи 
Львівської Аграрної палати для агрови-
робників, власників земельних паїв та 
представників органів місцевого само-
врядування Буського району відбувся 
круглий стіл на тему: «Роль громадських 
ініціатив в поширенні позитивного до-
свіду інформаційно-правового забезпе-
чення громадян». 

Із вступним словом до учасників 
круглого столу звернувся керівник 
апарату Буської райдержадміністра-
ції  Євген Кичурчак, який наголосив на 
актуальності інформування сільського 
населення та агровиробників про ак-
туальні аспекти земельного законодав-
ства щодо важливих юридично-право-
вих питань. При цьому аграрії Буського 
району є одними із найбільш потужних 
агровиробників Львівщини.  

Голова управи Львівської Аграрної 
палати, голова Національної асамблеї 
аграрних палат України Ігор Вуйцик 
у своєму виступі окреслив актуальні 
питання щодо можливого відкриття 
ринку земель сільсгосппризначення 
і необхідні кроки щодо убезпечення 
прав власності на земельні ділянки. Ак-
туальні питання стосувалися належного 
оформлення прав власності на земель-
ні ділянки – невитребувані паї і відумер-
лу спадщину. 

Начальник відділу Департаменту 
агропромислового розвитку Львів-
ської облдержадміністрації Тетяна 
Борушок розповіла присутнім про 
програми державної підтримки агрови-
робників області, зокрема які будуть ді-
яти наступному році. У доповіді Тетяни  
Борушок  також наголошувалося на 
питанні діяльності Антирейдерсько-
го штабу області і результати розгляду 
проблемних питань землекористуван-
ня. У випадку спірних питань у сфері 
землекористування фізичні та юридич-
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ні особи можуть звернутися на теле-
фони «гарячої» лінії регіональної між-
відомчої комісії з питань захисту прав 
інвесторів, протидії незаконному по-
глинанню та захопленню підприємств: 
+380983226573, +380975497118. Роз-
повіла Тетяна Борушок учасникам круг-
лого столу і про новації законодавства 
в сфері органічного сільськогосподар-
ського виробництва. 

Фахівець відділу Головного терито-
ріального управління юстиції у Львів-
ській області Юрій Мокуш  розповів 
учасникам круглого столу про те, що з 
січня 2019 року нерозподілені земель-
ні ділянки, невитребувані частки (паї) 
після формування їх у земельні ділян-

ки за рішенням відповідної сільської, 
селищної, міської ради можуть пере-
даватися в оренду для використання 
за цільовим призначенням на строк до 
дня державної реєстрації права влас-
ності на таку земельну ділянку, про що 
обов’язково зазначається у договорі 
оренди земельної ділянки. Важлива 
увага приділялася належному оформ-
ленню договірно-правових відносин 
між орендарями землі та орендодавця-
ми, строками завершення дії договорів 
оренди землі, порядку їх дострокового 
розірвання тощо. 

Представник Уповноваженого  
Верховної Ради із прав людини в За-
хідному регіоні Дмитро Сагайдак роз-
повів про особливості діяльності ін-
ституту омбудсмена. У своєму виступ  
Д. Сагайдак також розповів про резуль-
тати розгляду інститутом омбудсмена 
скарг щодо порушення прав людини у 
сфері земельних відносин і нагляду за 
дотриманням прав людини. 

Підсумковий круглий стіл проекту 
Львівської Аграрної палати відбудеть-
ся 12 листопада 2019 року в рамках  
заходiв IV Міжнародної агропромисло-
вої виставки «Євро Агро 2019» у Львові. 

Автор: Дмитро Соломонко 
(Львівська Аграрна палата) 

У Львові обговорили 
актуальні питання 
реалізації агроеколо-
гічних заходів в освіті

13 жовтня у Львові при підтримці 
ЛМГО «Екотерра» та Коаліції Чиста Бал-
тика відбулася експертна майстерня 
«Агроекологічні заходи: освіта та залу-
чення молодих фермерів» участь в яко-
му прийняли експерти з Латвії, Польщі, 
Німеччини, а також агровиробники об-
ласті, представники Львівської Аграр-
ної палати. 

Із вступним словом до учасників 
зустрічі звернулася директор Депар-
таменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Юлія 
Шопська, яка наголосила на кроках 
регіональних органів влади у підтрим-
ці виробників органічної сільгосппро-
дукції. 

Голова ЛМГО «Екотерра» Наталія 
Чоловська презентувала результати 
проекту щодо  обміну досвідом моло-
дих фахівців, які займаються органіч-
ним сільським господарством в Україні 

та вивчення ними найкращих практик 
німецьких фермерів.  Протягом 2018-
2019 рр. в рамках проекту «Good.Better.
Ogranic!» щорічно група з 10 німецьких 
та 10 українських фермерів прийняли 
участь у навчальних візитах органіч-
них господарств Львівської, Тернопіль-
ської та Волинської областей. 

Актуальну інформацію про роз-
виток органічного сільського гос-
подарства в Німеччині на прикладі 
Федеральної землі Брандендбург 
презентував керівник Міжнародного 
сільськогосподарського Альянсу Ві-
ллі Лехнерт.  Організація проводить 
щомісячні зустрічі німецької молоді із 
фермерами з метою повнішого озна-
йомлення із специфікою органічного 
сільського господарства.

Представники СОК «Як бджола»  
Тарас Баландюк і Василь Чучман роз-
повіли про систему організації ягід-
ного кооперативу у Буському районі 
Львівщини, зокрема модель залучення 
коштів. Кооператив успішно займаєть-
ся вирощуванням ягідних культур і на 
даний час його членами є 58 чоловік. 
Управлінська команда кооперативу 
бере на себе обов’язки  пов’язані із об-
слуговуванням ягідних плантацій щодо 
найму працівників, збором та реаліза-
цією врожаю.  

Волонтер німецької Асоціації Apollo 
Наталія Рубан розповіла про реалі-
зовані освітні проекти для студентів 
з України та Білорусі на фермерських 
господарствах Німеччини з метою ви-
вчення зарубіжного досвіду.

Голова ГО «Органічна Україна За-
хід» Костянтин Січной у своєму ви-
ступі наголосив на пріоритетах під-
готовки фахівців, взаємодії з вузами 
та коледжами Рівненської області при 
підготовці фахівців для органічного 
сільського господарства. Важливою 
ініціативною організації є формування 
Кластеру органічних виробників Рів-
ненщини. Розвиток кластеру базується 
на вирощуванні, переробці та експорті 
органічної продукції, що дозволяє при-
нести користь громадам та сприяє роз-
витку екосистеми підтримки підприєм-
ництва в регіоні.

Досвід агроекологічної освіти в Бі-
лорусі учасникам представив викла-
дач Державного університету Барано-
вичі Володимир Зуєв, який розповів 
про законодавство республіки, що 
регулює діяльність органічного сіль-
ського господарства і освітні програми 
в цій країні. За словами доповідача в 
Білорусі все більша увага звертається 
на надання освітньої підтримки фер-
мерам, які спеціалізуються на вирощу-
ванні органічної продукції.  

Досвід агроекологічної освіти в 
Польщі учасникам майстерні пред-
ставила керівник Польського Еколо-
гічного Клубу Марія Станішевська. За 
словами Марії Станішевської щорічно 
в Польщі збільшується кількість фор-
мальних та неформальних освітніх 
програм для підготовки виробників 
органічної сільськогосподарської про-
дукції. Освітні послуги фермера-вироб-
никам органічної продукції надаються 
двома університетами Польщі, а також 
приватними і державними дорадчими 
службами країни. 

Дорадник Латвійського сільсько-
господарського консультативного 
центру Маріс Нарвіліс розповів про аг-
роекологічну освіту в Латвії і проєкти 
підтримки ініціатив молоді в сільській 
місцевості. В Латвії широко реалізують-
ся проєкти, які дозволяють реалізувати 
підприємницькі ініціативи молоді в 
сільській місцевості, що дозволяє ре-
алізувати  потенціал створення нових 
робочих місць і підвищити самозайня-
тість сільського населення в цій країні. 
Консультативний центр в Латвії сприяє 
у впровадженні ідей молоді шляхом 
надання теоретичних і практичних 
консультацій при реалізації успішних 
бізнес-планів

Дорадник Маріс Нарвіліс також 

розповів про власний багаторічний 
досвід консультування із органічного 
садівництва фермерів-початківців в 
Латвії. За інформацією експерта, фер-
мери впроваджують ефективні техно-
логії садівництва, розширюють площі 
під жимолостю, чорною смородиною, 
малиною із метою експансії продукції 
на зовнішні ринки.  

 В рамках експертної майстерні від-
булися також тематичні дискусії та об-
говорення.  

Автор: Дмитро Соломонко 
(Львівська Аграрна палата) 

В міністерстві пред-
ставники Аграрної 
палати обговорили 
актуальні питання 
земельного  
законодавства

17 жовтня в Міністерстві розвитку 
економіки, торгівлі і сільського гос-
подарства України відбулося засідан-
ня комітету Верховної Ради з питань 
сільського господарства та земельних 
відносин. В рамках засідання комітету   
представники громадськості обгово-
рили із заступником міністра Тарасом 
Висоцьким актуальні питання земель-
ного законодавства України.

В рамках робочої зустрічі голова 
Асамблеї Аграрних палат України Ігор 
Вуйцик, директор Львівської аграрної 
дорадчої служби Іван Паньків, пред-
ставники Аграрних палат із інших 
областей країни висловили власні 
пропозиції із урахуванням позицій 
землевласників та фермерів із облас-
тей. 

Слід відзначити, що можливість 
відміни мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення 
викликає в Україні суттєві суспільні 
обговорення, що вимагає виважено-
го зближення позицій для уникнення 
негативного суспільного резонансу і 
ускладнення господарювання ферме-
рів.   

В цей же день представники гро-
мадськості провели зустріч із пред-
ставником Президента з питань зе-
мельної реформи Романом Лещенком.

В рамках зустрічі обговорювалися 
актуальні питання, які турбують агро-
виробників та землевласників за умо-
ви можливого відкриття ринку земель 
сільгосппризначення за умов діючого 
законодавства. 

Автор: Дмитро Соломонко 
(Львівська Аграрна палата) 
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У Львові в рамках кон-
ференції визначили 
актуальні питання 
розвитку професійно-
технічної освіти

25 жовтня у Львові відбулася Між-
народна наукова конференція щодо 
Туринського процесу, в межах якої об-
говорили основні питання та визначили 
рекомендації щодо розвитку системи 
професійно-технічної освіти в Україні. 

Участь у конференції прийняли  
міністр освіти і науки України Анна  
Новосад, заступник голови Львівської 
облдержадміністрації Іван Собко, фа-
хівці з питань розвитку сисеми освіти із 
різних регіонів України, зарубіжні екс-
перти та представники громадськості, 
зокрема і члени Львівської Аграрної 
палати.

В рамках конференції висвітлю-
валися найкращі практики розвитку 
системи професійно-технічної освіти 
на регіональному рівні, Важлива увага 
приділялася галузевій спеціалізації за-
кладів ПТО в сільській місцевості при 
підготовці фахівців для потреб підпри-
ємств аграрного сектору.

Учасники конференції відзначили 
важливість впровадження моделі на-
вчання протягом життя в Україні.

Зарубіжні експерти представили ре-
зультати дослідження робочої групи з 
робзробки національного та регіональ-
них звітів Туринського процесу і визна-
чили комплекс заходів спрямовані на 
виконання запропонованих рекомен-
дацій спільно із вітчизняними фахівця-
ми. 

В рамках конференції підкреслюва-
лася важливість становлення повноцін-
ної моделі дуальної освіти в закладах 
професійно-технічної освіти, зокрема і 
тих, що здійснюють підготовку фахівців 
технічних спеціальностей для потреб 
АПК.

Автор: Дмитро Соломонко 
(Львівська Аграрна палата) 

В Україні підвищується 
трудовий стаж

З жовтня 2019 року в Україні підви-
щили вимоги до наявності мінімаль-
ного трудового стажу. Тепер, щоб ви-
йти на заслужену пенсію, потрібно 
відпрацювати не менше 26 років. Тим 
громадянам, кому не вистачає стажу, 
будуть платити мінімалку. Про це по-
відомляє Пенсійний фонд України.

Відтепер вимоги до наявності ста-
жу будуть підвищуватися щорічно – 
до тих пір, поки у всіх, хто виходить 
на пенсію, він не досягне 35 років. 
Виключення робляться тільки для тих 
громадян, хто працював у шкідливих 
умовах.

Законодавством також передба-
чено призначення пенсій в 63 роки, 
але при наявності меншої кількості 
страхового стажу. На сьогоднішній 
день право на призначення пенсій у 
63 роки мають ті особи, у яких стаж 
становить менше 26 років, від 16 до 26 
років.

Джерело: Пенсійний фонд України

Уряд запустив інфор-
маційний сайт для 
ознайомлення  
громадян із земельною 
реформою в Україні

Кабінет Міністрів України запустив 
інформаційний сайт, який ознайомлює 
громадян з майбутньою земельною 
реформою. Про це повідомляє прес-
служба Міністерстві розвитку економі-
ки, торгівлі і сільського господарства 
України.

Сайт інформує про складові зе-
мельної реформи, надає роз’яснення 
для землевласників, орендарів та по-
тенційних покупців земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, 
наводить цікаву статистику та містить 
корисні посилання.

Дізнайтеся більше про зе-
мельну реформу за посиланням:  
http://zemelnareforma.info

Джерело: Мінекономрозвитку

Держгеокадастр  
відкрив розширені дані 
про земельні ділянки

Держгеокадастр почав оприлюдню-
вати висновки про розгляд проектів 
землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок. Інформація оновлювати-
меться автоматично один раз на добу. 
Відкритий доступ – за посиланням: 
https://land.gov.ua/exterritoriality.

 Більше того, там розміщено інфор-
мацію про дату реєстрації, реєстрацій-
ний номер проекту та його розробника, 
територіальний орган Держгеокада-
стру за місцем розташування земельної 
ділянки, статус розгляду проекту, дату, 
номер та тип висновку, а також прізви-
ще експерта територіального органу 
Держгеокадастру, що видав висновок. 
Також функціонал дозволяє здійснюва-
ти пошук за вибраним параметром, зо-
крема за регіоном, типом або статусом 
висновку.

Джерело: Держгеокадастр України

Кабмін вдосконалив 
правила виробництва 
органічної продукції в 
Україні

Кабінет Міністрів України 23 жовтня 
встановив детальні правила господар-
ської діяльності в сфері органічного 
виробництва в Україні. Відповідна по-
станова сприятиме формуванню ефек-
тивної державної політики у сфері орга-
нічного виробництва в Україні. Про це 
повідомляє прес-служба Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України.

Урядова постанова встановлює 
детальні правила органічного рос-
линництва, тваринництва (в тому чис-
лі, специфічні вимоги до органічного 
птахівництва та бджільництва), грибів-
ництва, аквакультури, виробництва 
органічних морських водоростей, ор-
ганічних харчових продуктів та кормів, 
заготівлі органічних об’єктів рослинно-
го світу, а також особливості застосу-
вання винятків, ведення паралельного 
та одночасного виробництва, зберіган-
ня, перевезення та маркування окре-
мих видів органічної продукції.

Ухвалення постанови має на меті за-
безпечити належне та ефективне функ-

ціонування ринку органічної продукції, 
а також створити прозорі умови веден-
ня господарської діяльності у сфері ви-
робництва та обігу органічних продук-
тів. 

Також нові правила ведення гос-
подарської діяльності у сфері органіч-
ного виробництва дозволять знизити 
рівень забруднення атмосферного по-
вітря, води, земель синтетичними ре-
човинами, у тому числі агрохімікатами, 
пестицидами, а також відходами тва-
ринництва, сформувати якісні умови 
утримання певних видів тварин для за-
доволення їхніх поведінкових потреб

Джерело: Мінекономрозвитку

Проект «Литовський 
досвід для України  – 
нові можливості співп-
раці з ЄС»

Леся Довганик, експерт проекту 
«Литовський досвід для України – нові 
можливості співпраці з ЄС»

У вересні у Львові відбувся завер-
шальний етап проекту «Литовський 
досвід для України – нові можливості 
співпраці з ЄС”, що реалізується консал-
тинговою компанією «JOSTRA» (Литва), 
за підтримки Міністерства закордонних 
справ Литовської Республіки в парт-
нерстві з громадськими організаціями 
України «Громадський рух переселен-
ців Донбасу» та «Новий Донбас». 

Мета проекту – виявити, який пози-
тивний досвід організації професійної 
освіти Литви та інших європейських 
країн можна адаптувати в нову освітню 
систему України. 

Цільова група проекту – школярі ві-
ком 14-17 років з родин вимушено пе-
реміщених осіб та вчителі шкіл Львова, 
Києва та Станиці Луганська Луганської 
області. 

В рамках проекту проведені дослі-
дження щодо вибору професій школя-
рами, дискусії та семінари по профо-
рієнтації, літній табір школярів в Литві. 
Завершальний етап проекту відбувався 
у вересні у Львові. 

11 вересня у Львові в Палаці Мистецв 
відбувся семінар “Mоє майбутнє в моїх 
руках”. 50 школярів із сімей внутрішньо 
переміщених осіб із шкіл Галицького 
району м. Львова отримали інформа-
цію щодо вимог сучасного ринку праці, 
знайомилися із професіями, які будуть 
популярні в майбутньому. Презентацію 
та дискусію із школярами вели йонас 
Стравінскас – директор консалтингової 
фірмы «Jostra», доктор соціальних наук 
та Лайма Вилимайте – менеджерка про-
екту Литовська Республіка Семінар на-
стільки отримав позитивний відгук, що 
на запрошення завідуючої ліцею № 52 

Продовження статті на ст 5.
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доктор йонас Стравінскас провів для 
його випускників ще один семінар. Тема 
надзвичайно важлива і хвилююча для 
сучасної молоді і дуже фахово пред-
ставлена литовськими спікерами.

У четвер, 12 вересня, в конференц 
залі готелю «Львів» відбулась заключна 
конференція «Литва – Україна. Досвід і 
можливості в сфері професійної орієн-
тації / плануванні професійної кар’єри 
учнів». 

У межах конференції презентували 
дослідження, виконані в межах проекту 
«Литва–Україна. Досвід і можливості в 
сфері професійної орієнтації/плануван-
ня професійної кар’єри учнів», концеп-
цію профорієнтаційної роботи з учнями 
– внутрішньо переміщеними особами 
з врахуванням їх життєвого досвіду. 
Також говорили про профорієнтацію, 
як форму абілітації підлітків, на життя 
яких вплинула війна, досвід молодіж-
них таборів Литва-Україна, особливості 
профорієнтаційної роботи на території 
Станиці Луганської. 

Відкрила роботу конференції за-
ступниця директора департаменту між-
народної технічної допомоги та міжна-
родного співробітництва Лілія Лисих, 
яка у своєму виступі відзначила, що «Це 
дуже важливий соціальний проект, орі-
єнтований на учнів та молодь. Ми обмі-
нюємося досвідом із Литвою, пізнаючи 
для себе щось нове. Переконана, що тут 
зібрались люди, які мають бажання і на-
снагу для змін на краще».

 З вітальними словами виступили: 
Галина Яворовська – начальниця управ-
ління дошкільної, загальної середньої, 
професійної освіти департаменту осві-
ти та науки Львівської ОДА, Беатріче 
Белявців – відповідальний секретар 
генерального почесного консульства 
Литовської Республіки у Львові, йонас 
Стравінскас – директор консалтингової 
фірмы «Jostra», доктор соціальних наук, 
CMC Литовська Республіка.

Конференція відбувалася у робочо-
му режимі згідно Програми. Серед учас-
ників були: 

- освітяни: вчителі шкіл, викладачі 
навчальних закладів, директори шкіл 
та професійно-технічних училищ, на-
уковці; 

- керівники державних установ: ди-
ректори міського центру зайнятості та 
центру соціальних служб сім’ї, дітей та 
молоді, керівниця фонду соціального 
захисту інвалідів, начальник санаторію 
для реабілітації АТО;

 - молодь: психологи, студенти;
 - представники громадських органі-

зацій. 
Останній блок в роботі конференції 

передбачав інтерактивну роботу екс-
пертів проекту та учасників в групах 
Питання на які шукали відповіді учасни-
ки конференції: «Як реалізувати резуль-
тати дослідження проекту в майбутньо-
му», «виклики сучасного ринку праці в 

організації профорієнтаційної роботи 
учнів» 

Директорка Львівського професій-
ного училища торгівлі і сфери послуг 
Марія Кіска запропонувала проведення 
відкритих профорієнтаційних майстер 
класів для учнів шкіл. 

Під час неформального спілкування 
були усні домовленості між учасниками 
конференції щодо подальшої співпраці 
та проведення профорієнтаційної ро-
боти із львівськими школярами. Одна із 
перших це спільна підготовка та прове-
дення Міжнародного дня туриста, який 
відбувся 27 вересня у Львові.

Пребіотики у годівлі 
жуйних тварин

Стах Вовк, завідувач лаброраторії 
дрібного тваринництва, доктор біоло-
гічних наук, професор

І. В. Польовий, аспірант, Інститут 
сільського господарства Карпатського 
регіону НААН

Пребіотики - це неперетравлювані 
кормові інгредієнти, які селективно сти-
мулюють життєдіяльність мікрофлори у 
різних відділах травного тракту тварин. 
На відміну від пробіотиків, пребіотики 
виявляють виражений позитивний ме-
таболічний вплив на наявну у травному 
тракті мікробіоту сприяючи при цьому 
її активному росту і розвитку. Однією 
із важливих переваг пребіотиків є те, 
що вони стійкі до кислотності шлунка, 
абсорбції і гідролізу ферментами , що 
продукуються в шлунково-кишковому 
тракті.

Пребіотики активують ферментатив-
ну активність мікроорганізмів травного 
тракту, знижують рН кишечника і тим 
самим пригнічують розвиток патоген-
них бактерій, позитивно впливають на 
імунні параметри в кишково-асоційо-
ваних лімфоїдних тканинах, вторинних 
лімфоїдних тканинах і периферичному 
кровообігу.

На даний час вітчизняні і зарубіжні 
фірми для потреб тваринництва про-
понують широкий спектр різних пре-
біотичних препаратів, у склад яких 
входять: маннанові олігосахариди, 
фруктоолігосахариди, галактоолігоса-
хариди, лактулоза, лактіол, бета-глюка-
ни, інулін та інші.

Маннанові олігосахариди. Манна-
нові олігосахариди – це коротколан-
цюгові низькомолекулярні вуглеводні 
фрагменти клітинної стінки дріжджів  
Saccharomyces cerevisiae. Маннани ста-
новлять приблизно 30% маси клітин-
ної стінки і знаходяться на її зовнішніх 
мембранах. Вони складаються з безлічі 
α-1, 2 і α-1, 3 N-пов’язаних гліканових 

бічних ланцюгів, приєднаних до α-1, 
6 зв’язаного мономеру маннози. Для 
отримання маннанових олігогосахари-
дів клітини дріжджів лізують і отриману 
культуру центрифугують для виділення 
компонентів клітинної стінки. Компо-
ненти клітинної стінки промивають і су-
шать шляхом розпилення.

Фруктоолігосахариди. Фруктоолі-
госахариди – це хімічні речовини із 
класу фруктанів. Вони мають низьку 
молекулярну масу і не високий рівень 
полімеризації. Коротколанцюгові фрук-
тоолігосахариди отримують шляхом 
ферментації сахарози. Як сировину для  
її виробництва використовують цукрові 
буряки або цукрову тростину, які багаті 
на вміст сахарози.

Галактоолігосахариди. Га-
лактоолігосахариди містять 
широкий спектр цукрів від 
дисахаридів до октасахаридів. 
Біологічна дія комерційних га-
лактоолігосахаридів в організ-
мі тварин подібна до дії анало-
гічних сполук материнського 
молока у травному тракті дітей.

Лактулоза. Лактулоза є на-
півсинтетичним дисахаридом, 
який переважно продукуєть-
ся лактобацилами або біфідо-
бактеріями. Лактулоза складається з 
галактози і фруктози, які можуть бути 
отримані шляхом ізомеризації лактози. 
Це пребіотичний вуглевод, який стиму-
лює ріст і розвиток корисних мікробів в 
шлунково-кишковому тракті, і в той же 
час пригнічує ріст патогенних бактерій, 
таких як сальмонели. Лактулозу зазви-
чай готують з лужного розчину лактози. 
На даний час лактулозу отримують шля-
хом  хімічної ізомеризації, та методами 
ферментативної ізомеризації з вико-
ристанням b-галактозидаз.

Лактіол. Лактіол отримують із лак-
този шляхом її гідролізу. Згодовування 
лактіолу молодняку тварин підвищує 
кількість біфідобактерій і лактобактерій 
та зменшує чисельність бактероїдів ви-
дів Clostridia у травному тракті.

Бета-глюкани. Бета-глюкани є та-
кож вуглеводними компонентами клі-
тинної стінки дріжджів Saccharomyces 
cerevisiae. Бета-глюкани є компонента-
ми грибів і зернових культур, таких як 
ячмінь і овес. Бета-глюкани – це поліме-
ри глюкози, що складаються з β-1, 3 і β-1, 
6 пов’язаних D-глюкопіранозильних 
одиниць. На них припадає від 50 до 60 
% маси клітинної стінки дріжджів. На 
відміну від маннанових олігосахаридів, 
бета-глюкани знаходяться у внутрішній 
частині клітинної стінки. Вони  забезпе-
чують структуру і щільність мембрани. 
Біологічна дія бета-глюканів  визнача-
ється ступенем розгалуження, молеку-
лярною масою і третинною структурою.

Інулін. Інулін – це рослинний фрук-
то-олігосахарид із класу фруктанів, 
який містить, 6-10 % цукрів, таких як 
глюкоза, фруктоза і сахароза. У рослин-
них клітинах інулін виконує енергетич-
ну і кріопротекторну функції. Рослин 
містять інуліни з різною довжиною вуг-
леводного ланцюга. Пшениця, цибуля, 
банани, містять коротколанцюгові іну-
ліни, часник та топінамбур – середньо-
ланцюгові, артишок та цикорій – довго-
ланцюгові. Травні ферменти шлунку та 
кишечника тварин не здатні розщеплю-
вати глюкозидні звязки інуліну.

Продуктивна дія пребіотиків в ор-
ганізмі жуйних тварин. Пребіотики для 
дорослих жуйних тварин в основно-
му використовуються для поліпшення 

перетравлення волокон мікроорга-
нізмами рубця. Такі пребіотики пози-
тивно впливають на процеси рубце-
вого травлення, особливо целюлоліз 
та синтез мікробних білків. Найбільш 
поширеними пребіотиками, які вико-
ристовується у молочних корів – це 
продукти отримані із штамів дріжджів 
(переважно Saccharomyces cerevisiae ). 
Механізм дії дріжджових пребіотиків 
ще не з’ясований детально, але як пра-
вило, вважається, що вони стимулюють 
швидкість ферментативних процесів 
рубця. Пребіотичні препарати, отри-
мані із штамів дріжджів Saccharomyces 
cerevisiae  особливо ефективні для ста-
білізації рН вмістимого рубця шляхом 
стимулювання метаболічної активнос-

ті популяції найпростіших, які швидко 
поглинають крохмаль і, таким чином, 
ефективно конкурують з бактеріями, 
що продукують лактат.  У нукових дослі-
дженнях встановлено, що лужне серед-
овище вмісту рубця сприяє деградації 
волокон клітин целюлозних мікроорга-
нізмів. Дріжджеві пребіотики змінюють 
процес бродіння в рубці таким чином, 
що зменшують утворення газу метану 
(CH 4 ). Вказані пребіотики стимулюють 
ріст і розвиток рубцевої мікрофлори, 
яка продукує органічні кислоти, олі-
госахариди, вітаміни групи В, аміно-
кислоти і тим самим опосередковано 
стабілізують рН вмістимого рубця та 
підвищують целюлолітичну активність 
бактерій. Дріжджеві пребіотики виявля-
ють позитивний вплив на молочну про-
дуктивність корів. Позитивним ефектом 
добавок дріжджевих пребіотиків у ра-
ціонах корів є зростання ферментації 
клітковини у вмісті рубця. У відгодівель-
ної великої рогатої худоби стабілізація 
рН рубцевого вмісту за рахунок вико-
ристання дріжджевих пребіотиків під-
вищує середньодобовий приріст, кінце-
ву живу масу та ефективність засвоєння 
поживних речовин корму.  

Використання пебіотиків у раціо-
нах жуйних тварин істотно покращує 
перебіг фізіолого-біохімічних процесів 
у передшлунках і кишківнику. Вказані 
біодобавки підвищуюють мінеральну 
біодоступність, гомеостаз ліпідів й глю-
кози в організмі тварин та стимулюють 
імунний захист. Враховуючи позитивну 
метаболічну і продуктивну дію пребіо-
тиків при використанні їх добавок у ра-
ціонах годівлі жуйних тварин, подальші 
наукові дослідження необхідно скеру-
вати на вивчення молекулярних меха-
нізмів їх біологічного ефекту, взаємодії 
із генетичними профілями мікрофлори 
травного тракту і тканинних структур 
органів тварини-господаря. Значний 
науково-практичний інтерес станов-
лять також дослідження, направлені на 
розширення діапазону класів пребіо-
тиків, вивчення їх впливу на перебіг об-
міну речовин та продуктивність тварин 
залежно від виду, статі,віку, фізіологіч-
ного стану, аліментарних факторів.
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Вапнування – основа 
відтворення родючос-
ті кислих ґрунтів

Юрій Оліфір, кандидат сільськогос-
подарських наук, завідувач сектору аг-
рохімії; 

Тетяна Партика, кандидат біоло-
гічних наук, старший науковий співро-
бітник сектору агрохімії; 

Олег Гавришко, кандидат сільсько-
господарських наук, старший науковий 
співробітник сектору агрохімії, Інститут 
сільського господарства Карпатського 
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В системі заходів, які направлені на 
підвищення родючості ґрунтів і продук-
тивності землеробства, важливе місце 
належить вапнуванню кислих ґрунтів. 
Ґрунти з підвищеною кислотністю (дер-
ново-підзолисті, ясно-сірі і сірі лісо-
ві, бурі лісові) які у Львівській області 
займають значний відсоток є досить 
вразливі в екологічному відношенні та 
характеризуються низькою родючістю. 
щоб землекористування на таких ґрун-
тах було ефективним, раціональним 
і екологічно безпечним необхідно в 
першу чергу інвестувати в заходи щодо 
зниження кислотності ґрунтового роз-
чину. Власне підвищена кислотність 
ґрунтів Львівської області є лімітуючим 
фактором отримання належних врожа-
їв навіть при умові достатнього внесен-
ня мінеральних і органічних добрив. 
Адже відомо, що вапнування кислих 
ґрунтів підвищує ефективність міне-
ральних добрив в 1,5- 2,0 рази за умови 
правильного застосування. 

Світова практика землеробства і 
дані науково-дослідних установ свід-
чать, що кожна тонна вапняного до-
брива дає на сильно- і середньо кислих 
ґрунтах за весь час своєї дії (близько 10 
років) приблизно 1 т додаткового вро-
жаю в перерахунку на зерно, а витраче-
на одна гривня на вапнування ґрунтів 
забезпечує 2-3 грн. чистого прибутку. 
Як правило, поширення кислих (нена-
сичених) ґрунтів приурочено до тери-
торій, де кількість опадів перевищує 
сумарне випаровування, тобто терито-
рій з промивним або періодично про-
мивним типом водного режиму який є 
однією із головних причин збіднення 
ґрунтів на кальцій через вимивання 
його в підґрунтові води. У вологих ра-
йонах навіть при умові середньорічно-
го удобрення гноєм 8-10 т/га не можна 
запобігти втратам кальцію з ґрунту і 
підвищенню його кислотності. 

щорічні втрати кальцію та магнію, 
зумовлені промивним водним режи-
мом, характером ґрунтів та виносом 
врожаями становлять біля 500 кг/га. 
Безперечно, що втрати вапна з ґрунту 
дещо компенсуються внесенням його з 
гноєм та іншими добривами. Однак, за 

умов достатнього зволоження і пере-
зволоження ґрунти поступово втрача-
ють кальцій і кислотність їх підвищуєть-
ся.

Вимивання кальцію у ґрунтах з 
низькою природною родючістю – це 
об’єктивний природний процес, яко-
му необхідно протиставити штучне 
збагачення ґрунту кальцієм шляхом 
внесення вапняних добрив. Без цього 
приречені будуть на невдачу всі спро-
би виправити справу збільшенням за-
стосування гною і мінеральних добрив. 

Підкислення ґрунтів відбувається 
також при використанні фізіологіч-
но кислих добрив зараз і скоротився 
сам асортимент застосування добрив. 
З азотних добрив в переважній біль-
шості використовується лише аміачна 
селітра. З цієї причини співвідношення 
між елементами живлення змістилося в 
сторону домінування азоту, а, як відо-
мо, азотні добрива є фізіологічно кислі 
і змінюють реакцію ґрунтового серед-
овища в сторону підкислення. 

Кисла реакція ґрунтового розчи-
ну перешкоджає поглинанню катіонів 
кальцію, магнію, амонію, руйнує ґрун-
тові колоїди, підвищує дисперсність 
і рухомість гумусу. У кислих ґрунтах 
ослаблена або припинена фіксація азо-
ту повітря, приглушені процеси амо-
ніфікації і нітрифікації, тому різко по-
гіршуються умови азотного живлення, 
а доступні форми фосфору утворюють 
нерозчинні і малодоступні рослинам 
фосфати алюмінію і заліза. 

За низьких значень рН у ґрунті зрос-
тає розчинність деяких важких металів 
та радіонуклідів, і зокрема Al, Mn, Sr та 
Fe, що супроводжується підвищеною 
концентрацією рухомих форм назва-
них елементів. Катіони водню і цих ме-
талів, активно взаємодіючи з вбирним 
комплексом, витісняють з нього іони 
Са2+ , Мg2+ , К+ . Це веде до утворен-
ня ненасичених на основи ґрунтів. Як 
правило, такі ґрунти характеризуються 
і несприятливими агрофізичними влас-
тивостями, зокрема безструктурністю, 
злитістю, низькою аерацією та фільтра-
цією.

 Про те, що використання у систе-
мі землеробства кислих ґрунтів є еко-
логічно небезпечним свідчать отри-
мані результати у довготривалому 
стаціонарному досліді закладеному в 
Інституті сільського господарства Кар-
патського регіону НААН у 1965 р. Так, 
сорокарічне використання ясно-сірого 
лісового поверхнево оглеєного ґрунту 
з вихідним рН сольовим 4,3 без добрив 
супроводжується зростанням вмісту 
сполук рухомої міді у верхніх шарах 
ґрунту до 3,26-3,49 мг/кг ґрунту, що пе-
ревищує ГДК на 0,26-0,49 мг/кг ґрунту. 
За довготривалого внесення подвійної 
дози мінеральних добрив кислотність 
зросла до 3,9-4,1 одиниць рНсольове, 
а вміст сполук рухомої міді підвищився 
до 5,62-5,77 мг/кг ґрунту. Дана доза до-
брив на фоні вапнування в умовах яс-
но-сірого лісового ґрунту, підвищуючи 
рН(KCl) до 5,2- 5,4, знижує вміст сполук 
рухомої міді до 2,65-2,70 мг/кг ґрунту. 
Це свідчить про те, що як інтенсивне мі-
неральне удобрення кислого сірого лі-
сового ґрунту з низьким вмістом гуму-
су, так і використання його без добрив, 
супроводжуючись подальшим підкис-
ленням (до рН 3,7-4,0), є екологічно не-
безпечним, адже мідь у високих кон-
центраціях може проявити токсичну 
дію, яка за даними вчених вдвічі більша 
за цинк (мідь блокує процеси нітрифі-

кації у ґрунті, а в рослинах – перетво-
рення нітратного азоту до амонійного).

Головне значення вапна для родю-
чості ґрунту полягає в тому, що воно 
є джерелом увібраного кальцію, який 
запобігає втратам найціннішої частки 
ґрунту – гумусу, тому і є, так би мовити, 
“сторожем” його родючості. При цьому 
вапнування на фоні органомінераль-
ної системи удобрення значно покра-
щує якісний склад гумусу за рахунок 
підвищення вмісту гумінових кислот, 
зв’язаних з кальцієм, які відповідають 
за структуру ґрунту та поглиблення 
процесів гуміфікації.

При внесенні вапна кількість до-
ступного для рослин фосфору значно 
збільшується як за рахунок вивільнен-
ня його з органічних речовин ґрунту, 
так і внаслідок витіснення кальцієм 
заліза й алюмінію з важкорозчинних 
фосфатів і утворення фосфатів каль-
цію, доступність яких для рослин вища. 
Вапнування – один з найтриваліших за 
дією і найдешевших заходів хімічного 
впливу на ґрунт і його родючість. Воно 
сприяє покращенню фізичних і фізико-
хімічних властивостей ґрунтів, значно 
підвищує ефективність органічних і 
мінеральних добрив, особливо фізіо-
логічно кислих тим самим збільшуючи 
врожайність сільськогосподарських 
культур. Так, за даними Інституту сіль-
ського господарства Карпатського 
регіону НААН середньорічна продук-
тивність сівозміни на ясно-сірих лісо-
вих ґрунтах за ротацію без внесення 

добрив становить 1,90, при внесенні 
однієї норми вапна за гідролітичною 
кислотністю – 2,43, ця ж норма вапна + 
10 т/га сівозмінної площі гною та + 1,5 н 
мінеральних добрив – 6,78 т/га зерно-
вих одиниць. При тривалому викорис-
танні самих мінеральних добрив (про-
тягом 40 років) відбувається зниження 
продуктивності сівозміни до рівня ва-
ріанту без добрив – 1,74 т/га за рахунок 
зростання кислотності ґрунту та збіль-
шення кількості рухомого алюмінію в 
ґрунті. Дана доза мінеральних добрив 
є ефективна лише на фоні внесення 1,5 
н вапна, до продуктивність зростає до 
6,19 т/га з.о. 

Починаючи з 1991 р., через еконо-
мічну кризу, вапнування кислих ґрунтів 
в Україні майже не проводиться в по-
трібній кількості, а здійснюється лише 
на незначних площах. За результатами 
обстеження земель сільськогосподар-
ського призначення у Львівській об-
ласті обсяг кислих ґрунтів, що потребу-

ють обов’язкового вапнування значно 
збільшився і становить близько 329,5 
тис. га, а першочергового вапнування 
потребують 131,7 тис. га. 

Якщо не проводити вапнування 
найближчими роками, то кількість 
сильнокислих ґрунтів становитиме по 
області 45%. На таких землях сільсько-
господарське виробництво не доціль-
но проводити. Найбільше кислих зе-
мель є під ріллею – 383,7 тис. га. Кислі 
землі під пасовищами займають 113,5 
тис га.

Наявність значної кількості кислих 
ґрунтів в області призводить до того, 
що господарства області щорічно не-
хтуючи необхідністю проведення хіміч-
ної меліорації ґрунтів не до отримують 
продукції основних сільськогосподар-
ських культур, в перерахунку на зерно 
– більше як 60 тис. тонн. 

Враховуючи значну розповсюдже-
ність кислих ґрунтів у західному регі-
оні України, важливість екологічної і 
соціальної значимості застосування 
агрозаходів з підвищення їх родючості 
та запобігання деградації є безпере-
чною. Сталий розвиток землеробства 
на кислих ґрунтах можливий лише за 
умови постійного збереження та від-
творення їх родючості. Це передбачає 
необхідність дієвого і систематичного 
контролю стану родючості, реакції се-
редовища, основних властивостей та 
режимів.

Тому, при вирощуванні сільсько-
господарських культур на ґрунтах 

з кислою реакцією (pHсольве < 5,5) 
обов’язково необхідно проводити їх 
вапнування. Ефективність даного аг-
розаходу залежить від того, чи пра-
вильно визначено потребу в ньому, і 
розраховано норму внесення вапна. 
Недостатнє або надмірне вапнуван-
ня призводить до зменшення врожаю 
сільськогосподарських культур. На 
сьогодні найбільш поширеним мето-
дом розрахунку доз вапна залишаєть-
ся визначення його кількості за гідро-
літичною кислотністю, оскільки вона 
найбільш повно характеризує кислот-
ність ґрунту. Традиційна технологія 
корінної хімічної меліорації кислих 
ґрунтів, при якій доза СаСО3 розрахо-
вується за гідролітичною кислотністю, 
передбачає внесення вапняних мелі-
орантів (4-7 тонни вапна на 4-5 років) 
врозкид по поверхні ґрунту з наступ-
ним заорюванням можлива тільки на 
ґрунтах із сильно- та дуже сильнокис-
лою реакцією.

Продовження статті на ст 7.
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Однак, у сучасних умовах рефор-

мування сільськогосподарського ви-
робництва, коли в аграрному секторі 
збільшилась частка приватних госпо-
дарств, проводити агромеліоративні 
заходи з відтворення родючості кис-
лих ґрунтів за існуючою традиційною 
досить енерговитратною технологією 
меліорації недоцільно. Більшість вче-
них вважають, що хімічна меліорація 
кислих ґрунтів є обов’язковою складо-
вою комплексу агротехнічних заходів, 
таких як система сівозмін, обробіток 
ґрунту, внесення добрив, тощо.

Тому відродження хімічної мелі-
орації кислих ґрунтів повинно базу-
ватись на впровадженні в практику 
керованого землеробства, новітніх 
ресурсозбережувальних (матеріаль-
них, енергетичних, трудових) та еко-
логічно безпечних технологій, а тому 
традиційна хімічна меліорація має удо-
сконалюватися запровадженням під-

тримувальної та локальної меліорації 
і поєднуватися з альтернативними за-
ходами, як фітомеліорація, адаптивне 
землеробство. 

До прийомів зниження енергоза-
трат при вапнуванні кислих ґрунтів 
слід віднести правильний вибір доз і 
способів внесення вапнякових добрив. 
Відповідно до чутливості сільськогос-
подарських культур до кислотності 
вибирають строки та форми внесення 
вапняних добрив. Для культур особли-
во чутливих до підвищеної кислотності 
найбільш ефективно проводити вап-
нування під зяблеву оранку або перед 
лущенням стерні.

Під цукрові буряки вапно найбільш 
доцільно вносити з середини серпня 
до початку жовтня наступного року. Під 
пшеницю озиму вапнування проводять 
у червні-липні та на початку серпня. 

На досить зв’язаних ґрунтах, осо-
бливо в зерново-бурякових сівозмінах, 
норми вапна доцільно збільшувати на 
20-25%, а на піщаних і супіщаних ґрун-
тах, зокрема, в картопляно-льонар-
ських сівозмінах, – зменшувати на 20-
50%. У сівозмінах з житом, картоплею, 
вівсом на легких ґрунтах недоцільно 
доводити рН ґрунту вище 5,5-6,0, а в 
сівозмінах з чутливими до кислотності 
буряками, ячменем, люцерною, ріпа-
ком, озимою пшеницею слід намагати-
ся довести реакцію ґрунту до 6,5.

Зараз потрібно принципово нові 
підходи до вирішення проблем мелі-
орації кислих ґрунтів з обов’язковим 

переходом на ресурсозбережувальні 
технології. На перших етапах найбільш 
доцільно проводити підтримувальне 
(компенсуюче) вапнування, яке спря-
моване на гальмування процесів під-
кислення ґрунтів. За цією технологією 
на кожен гектар вносять не 5-6 тонн 
вапна, а лише 1-1,5 тонни.

Другий етап передбачає проведен-
ня безпосередньо заходів із підтриму-
вального вапнування, при цьому дози 
вапна у порівнянні з традиційною тех-
нологією зменшуються у декілька ра-
зів. При щорічному внесенні невисоких 
доз вапна 2-3 ц/га відбувається стабілі-
зація рН ґрунту на досягнутому рівні. 
Цю технологію доцільно застосовува-
ти як з метою запобігання вторинного 
підкислення, викликаного внесенням 
мінеральних добрив, так і з метою за-
ощадження коштів.

Підтримувальне (компенсуюче) 
окультурювання кислих ґрунтів відріз-

няється спрямованістю на ресурсоз-
береження за рахунок зменшення доз 
вапна у 2-3 рази порівняно з традицій-
ною технологією та гармонійному по-
єднанні технології підтримувального 
окультурювання з фітомеліоративними 
заходами. Підтримувальне вапнування 
фактично компенсує винос сільсько-
господарськими культурами кальцію з 
ґрунту (зернові виносять 10-12 кг СаО, 
бобові – вдвічі більше). В сучасних умов 
потрібні принципово нові підходи до 
вирішення проблеми меліорації кис-
лих ґрунтів з обов’язковим переходом 
на ресурсозберігаючі технології. 

Розрахунок витрат меліорантів за 
рН-буферністю позбавлений багатьох 
недоліків. Основними факторами, які 
впливають на рН-буферність ґрунту і 
відповідно підвищують його стійкість 
до негативного впливу антропогенних 
навантажень, є стан вбирного комп-
лексу, зокрема, насиченість ґрунту 
обмінним кальцієм і магнієм. Значний 
вплив на встановлення кислотно-луж-
ної рівноваги має домінуючий в складі 
кислого ґрунту алюміній.

Метод встановлення доз вапна за 
рН-буферністю дозволяє врахувати 
особливості щодо реакції ґрунту всіх 
сільськогосподарських культур, які ви-
рощують у сівозміні, відповідно до їх 
вимог стосовно актуальної кислотності.

 рН-буферність ґрунту може бути 
визначена за методикою, поданою 
ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агро-
хімії імені О.Н. Соколовського”. 

Зазначений метод базується на ви-
мірюванні зміни рН ґрунтової суспен-
зії внаслідок додавання серії зроста-
ючих доз кислоти та лугу. Одержана 
крива рНбуферності є основою для 
нормативного прогнозування потреб 
хімічної меліорації. Буферність ґрунту 
розглядається відносно субстрату по-
рівняння, наприклад, кварцового піс-
ку.

В умовах кислих ґрунтів криву рН-
буферності (лужне крило) можна ви-
користовувати для розрахунку норм 
витрат вапнякових матеріалів для ней-
тралізації надлишкової кислотності, 
тобто, якщо взяти за основу оптималь-
не значення рН (водне) для кожної 
конкретної культури, то за допомогою 
графіка кривих рН-буферності вста-
новлюємо кількість Са(ОН)2 , яка по-
трібна для досягнення заданого рН в 
умовах даного типу ґрунту. 

Так, наприклад, за таблицею від-
носної стійкості культурних рослин 
до низьких значень рН знаходимо, що 
для кукурудзи верхня межа оптимуму 
рН становить 7,0. Тоді згідно з кривою 
рН-буферності ясно-сірого лісового 
ґрунту для доведення рН даного типу 
ґрунту до цього значення потрібна 
кількість Са(ОН)2 становить 2,0 мг-екв 
на 100 г ґрунту, що становить у фізич-
ній вазі 3 т СаСО3 на 1 га.

Для спрощення розрахунків є роз-
роблена матрична таблиця, з допомо-
гою якої Са(ОН)2 , що простежується з 
кривої рН-буферності, легко перевес-
ти у норматив витрат СаСО3 у тонни 
на 1 гектар за звичайною (існуючою) і 
ресурсозберігаючою технологіями ме-
ліорації, що в даному випадку відпові-
дає 3,0 і 0,2 т. 

Для перерахунку потреби СаСО3 на 
1 га ріллі потрібно визначитися, який 
спосіб внесення вапна передбачається: 
розкидний під оранку або культивацію 
чи локальний за технологією локаль-
ного окультурення. За матричною та-
блицею визначаємо, що за звичайною 
технологією хімічної меліорації внесе-
не вапно перемішується приблизно з 
3000 т ґрунту на кожному гектарі, для 
досягнення межі оптимального зна-
чення рН при вирощуванні кукурудзи 
потреба у вапні становить 3000 кг/га. 
Якщо меліорант вноситься не в орний 
шар (0–25 см), а, наприклад, під куль-
тивацію (0–12 см), то нормативи його 
зменшуються відповідно вдвічі, а це 
становитиме 1500 кг/га. 

Використовуючи криву рН-
буферної здатності ясно-сірого лісо-
вого ґрунту для встановлення норми 
вапна на зрушення актуальної кислот-
ності, маємо можливість розрахувати 
оптимальну межу вапнякового наван-
таження на ґрунт, не завдаючи шкоди 
ґрунтовому розчину, природному роз-
витку ґрунтових процесів та довкіллю. 
Це сприятиме підвищенню продуктив-
ності кислих ґрунтів та покращанню їх 
агрофізичних властивостей.

Базуючись на світовому та вітчиз-
няному досвіді, в ННЦ “Інститут ґрун-
тознавства та агрохімії імені О.Н. Со-
коловського” розроблено ресурсо- та 
енергозберігаючу технологію локаль-
ної меліорації кислих ґрунтів, або тех-
нологію “комфортних ґрунтових осе-
редків”.

Згідно з цією технологією меліору-
ється, або окультурюється, не вся орна 
маса ґрунту, а тільки її невелика част-
ка на межі орного і підорного шарів. 
Саме тут створюються локальні висо-

кокомфортні для розвитку кореневої 
системи стрічки (осередки) діаметром 
7–10 см з міжстрічковою відстанню 35 
см. Формування високородючих ґрун-
тових стрічок здійснюється за допомо-
гою спеціально заготовленого органо-
мінерального комплексного добрива 
(ОМКД), яке має високі адсорбційно-
десорбційні і буферні характерис-
тики. Воно компонується з добре гу-
міфікованих органічних матеріалів 
(перегною, торфу, сапропелю, верми-
компосту тощо), до яких вносять міне-
ральні добрива (аміачну селітру, суль-
фат амонію, вуглеамонійні солі (ВАС), 
суперфосфат, фосфоритне борошно, 
калімагнезію і т. ін.) та меліоруючі до-
бавки (вапно, лесову породу, дефекат, 
гіпс, фосфогіпс тощо). При створенні 
ОМКД враховують агрохімічні та аг-
рофізичні властивості конкретного 
ґрунту та особливості вирощування 
сільськогосподарських культур.  У не-
великому об’ємі оброблюваного ґрун-
ту створюють сприятливіші умови для 
розвитку рослин. 

Для проведення вапнування слід 
застосовувати вапнякові матеріали, в 
основному місцевого виробництва, а 
також відходи промисловості, які міс-
тять карбонатну форму кальцію, що 
суттєво здешевлює виконання цього 
агрозаходу. Львівщина багата на сиро-
вину для вапняних добрив. Тут части-
ми є виходи на поверхню крейдових 
мергелів з вмістом карбонату кальцію 
від 60 до 90%. У центральній частині 
області дуже поширені вапняки, які 
залягають неглибоко і містять 85-90% 
СаСО3. Крім того, працює ряд підпри-
ємств, відходи виробництва яких є цін-
ними вапняними добривами, це насам-
перед дефекат цукрових заводів. 

При проведенні хімічної меліорації 
ґрунтів з сильно- і середньо кислою 
реакцією ґрунтового розчину широ-
ке застосування мають такі основні 
вапняні матеріали вапняне борошно, 
гашене вапно (пушонка), доломітове 
борошно і дефекат.

Окремим і дуже важливим ланцю-
гом ресурсозбережувальних техноло-
гій на кислих ґрунтах є фітомеліорація. 
Вона базується на включенні і розташу-
ванні у сівозміні рослин, що толерантні 
до підвищеної кислотності ґрунтового 
розчину. До культур, що вирощуються 
на кислих ґрунтах належать люпин, се-
радела, картопля, овес, льон, морква, 
жито озиме, просо та інші культури, що 
за своїми фізіологічними особливостя-
ми адаптовані до підвищеної кислот-
ності ґрунтового розчину. 

На сірих лісових ґрунтах та чорно-
земах опідзолених з близьким заляган-
ням лесів у систему чергування культур 
обов’язково включають такі фітомеліо-
ранти як конюшина, люцерна, люпин, 
які здатні поліпшувати кислотно-лужну 
рівновагу за рахунок “перекачування” 
кальцію з нижніх шарів ґрунту у верхні. 

Таким чином, впровадження ре-
сурсозбережувальних технологій на  
Львівщині, які передбачають виро-
щування адаптивних до ґрунтового 
середовища культур в поєднанні з 
компенсуючою хімічною меліорацією, 
правильно підібраною системою удо-
брення та структурою сівозмін забез-
печить покращення фізико-хімічних 
властивостей кислих ґрунтів, дозво-
лить заощадити енергетичні і матері-
альні ресурси на 50-60% і підвищити 
продуктивність кислих земель на 35-
40%.
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Вісник АгроФорум № 3 (20) 2019 ЗАКОНОПРОЕКТ

Авторський колектив проекту Закону України «Про аграрні палати в Україні»

Вуйцик Ігор Михайлович - голова Асамблеї Аграрних палат України
Ворона Олександр Іванович - юрист Асамблеї Аграрних палат України
Гончаренко Людмила Вікторівна - заступник директора  департаменту агропро-
мислового розвитку Львівської облдержадміністрації
Ярошко Марія Сергіївна - експерт Німецько-українського агрополітичного  
діалогу
Куманська-Нор Оксана Павлівна - заступник начальника Головного територіаль-
ного управління   юстиції у Львівській області
Корінець Роман Ярославович - засновник Національної асоціації сільськогоспо-
дарських дорадчих служб України
Кущак Ганна Іванівна - заступник голови управи Львівської Аграрної палати
Ващишин Марія Ярославівна - доцент кафедри соціального права юридичного 
факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка
Музика Павло Михайлович - президент Львівської Аграрної палати
Сергієнко Владислав Олексійович - голова Запорізької Аграрної палати
Устименко Оксана Василівна - голова Київської обласної Аграрної палати
Середа Олексій Олексійович - голова Полтавської Аграрної палати
Магдик Галина Василівна - голова Одеської Аграрної палати 
Кірашенко Ігор Миколайович - голова Вінницької Аграрної палати
Скачков Дмитро Олександрович - голова Миколаївської Аграрної палати
Ветров Денис Андрійович  - заступник голови Тернопільської Аграрної палати 
Степанов Олександр Миколайович - голова Дніпровської Аграрної палати

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про аграрні палати в 
Україні

Цей Закон визначає загальні пра-
вові, економічні та соціальні засади 
створення аграрних палат в Україні, 
встановлює організаційно-правові 
форми і напрями їх діяльності, а та-
кож принципи їх взаємовідносин з 
державою і органами державної вла-
ди на місцях.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Аграрна палата
 1. Аграрна палата є недержавною 

самоврядною громадською орга-
нізацією, створеною на засадах до-
бровільності, виборності і самовря-
дування, яка об’єднує фізичних осіб, 
власників земельних часток (паїв) чи 
їх спадкоємців, які отримали землю 
для ведення особистого селянського 
господарства чи/та товарного сіль-
ськогосподарського виробництва, 
розташовану на території відповідної 
адміністративно-територіальної гро-
мади.

2. Засади самоврядування в пала-
ті забезпечуються через механізми 
прямого виборчого права членів, 
гласності й звітності органів Аграрної 
палати перед її членами.

3. Аграрна палата не може займа-
тися підприємницькою діяльністю 
безпосередньо, вона може створю-
вати юридичні особи, які здійснюва-
тимуть підприємницьку діяльність,  
необхідну для виконання її статутних 
завдань.

4. Аграрна палата є юридичною 
особою. 

5. Аграрна палата відповідає за 
своїми зобов’язаннями всіма кошта-
ми та майном, що належать їй. 

6. Аграрна палата не відповідає за 
зобов’язаннями своїх членів, так само 
як члени аграрної палати не відпові-
дають за її зобов’язаннями. 

7. Аграрна палата не відповідає за 
зобов’язаннями створених нею під-
приємств та інших організацій, так 
само як підприємства та інші організа-

ції не відповідають за зобов’язаннями 
аграрної палати. 

8. Назва “аграрна палата” та утво-
рені на її основі словосполучення 
можуть використовуватися лише сто-
совно організацій, створених відпо-
відно до цього Закону. 

Інші організації не мають права 
використовувати у своїх назвах сло-
восполучення “аграрна палата” і не 
підлягають державній реєстрації під 
назвами, що містять ці словосполу-
чення.

9. Аграрна палата є неприбутко-
вою організацією. Розподіл отрима-
них доходів (прибутків) або їх частини 
серед засновників, працівників(крім 
оплати їхньої праці, нарахування єди-
ного соціального внеску), членів ор-
ганів управління та пов’язаних з ними 
осіб забороняється. 

10. Аграрна палата має печатку, 
емблему, поточні та інші рахунки.

Стаття 2. Законодавство про 
аграрні палати 

1. Законодавство про аграрні па-
лати складається з цього Закону та ін-
ших нормативно-правових актів. 

2. Дія цього Закону не поширюєть-
ся на членів аграрної палати у разі 
здійснення діяльності, не пов’язаної з 
членством у аграрній палаті. 

3. Якщо міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, встанов-
лено інші правила, ніж ті, що передба-
чені цим Законом, то застосовуються 
правила міжнародного договору. 

Стаття 3. Мета та завдання 
аграрних палат

1. Аграрні палати створюються 
з метою, подолання соціальної дис-
кримінації та сприяння покращенню 
добробуту сільського населення, роз-
витку сільської місцевості за рахунок 
стимулювання підприємництва на 
селі, підвищення конкурентоспро-
можності сільськогосподарського ви-
робництва, формування приватного 
власника та захист соціальних, пра-
вових і фінансово-економічних прав, 
свобод та інтересів членів аграрних 
палат. 

2. Завданнями аграрних палат є: 

- ведення контролю за реєстром 
прав власності земель сільськогос-
подарського призначення, членів 
аграрної палати, розвитком орендних 
відносин та  прозорим запроваджен-
ням ринку землі з використанням 
геопросторових даних та геоінфор-
маційних технологій із застосуванням 
сучасних методів дистанційного зон-
дування землі, цифрових методів гео-
дезичних вимірювань, заснованих на 
супутникових технологіях;

- організація надання допомоги  
жителям сільських територій шляхом 
проведення фахових консультацій та 
порад з питань правової допомоги 
реалізації права на безоплатне отри-
мання земельної ділянки, укладення 
та розірвання договору оренди зем-
лі, порядку оскарження/скасування 
рішень органів місцевого самовря-
дування у сфері земельних відносин, 
способів відчуження земельних ді-
лянок, зміни цільового призначення 
земельної ділянки, усунення помилок 
у державному земельному кадастрі, 
оформлення та державної реєстра-
ції права власності та інших речових 
прав на нерухоме майно;

- участь у формуванні громадян-
ського суспільства через постійну 
присутність в місцевих та на загаль-
нодержавному рівні представництв 
громадських і професійних об’єднань 
в аграрному секторі, лобіювання ін-
тересів членів аграрної палати шля-
хом подання до органів державної 
влади пропозицій з питань соціаль-
но-економічного розвитку сільських 
територій в умовах децентралізації і 
поглиблення європейської інтеграції;

- проведення моніторингу громад-
ської думки, підготовка пропозицій 
з питань виробництва аграрної про-
дукції та її переробки, представлення 
органам державної влади та місцево-
го самоврядування;

- внесення до органів державної 
влади та місцевого самоврядування 
пропозицій з правових питань ство-
рення,  функціонування та діяльності 
аграрних палат в Україні;

- сприяння розвитку інфраструк-
тури аграрного ринку та здійснення 
заходів по реалізації та збуту аграрної 
продукції;

- сприяння в забезпечені сталого 
прогнозування та регулювання зе-
мельних відносин;

- сприяння в забезпечені стало-
го сільського розвитку, ефективного 
використання земель сільськогоспо-
дарського призначення;

- сприяння в розвитку сільського 
та екологічного (зеленого) туризму;

- надання консультаційних послуг 
з менеджменту, маркетингу зовніш-
нього та внутрішнього ринку товарів, 
робіт, послуг та капіталу;

- представлення інтересів членів 
палати з питань господарської діяль-
ності як в Україні, так і за її межами; 

- підвищення рівня правової обі-
знаності громадян, зокрема з питань, 
доступу до фінансування та вико-
ристання інноваційних інструментів 
планування, обліку та аналізу госпо-
дарської діяльності, розвитку спри-
ятливого підприємницького серед-
овища та покращення інвестиційного 
клімату для членів аграрних палат; 

- організація взаємодії між 
об’єднаннями фізичних та юридич-
них осіб, суб’єктами підприємниць-
кої діяльності, зайнятих у аграрному 
секторі економіки, координація їх 
взаємовідносин з державою в особі її 
органів, безпосередня участь у фор-
муванні аграрної політики законодав-
чими та виконавчими гілками влади; 

- поширення інформації про аграр-
ний сектор України, пов’язані з ним  
традиції, правила та звичаї, підтримка 
нішевих культур з географічними за-
значеннями у кожній територіальній 
громаді;

- встановлення і розвиток зв’язків 
з аграрними палатами інших країн, 
участь у роботі міжнародних органі-
зацій; 

- сприяння розвитку чесних зви-
чаїв у підприємницькій діяльності в 
аграрному секторі;

- надання фахових консультації з 
питань господарської діяльності для 
членів палати, організація співпраці 
з закладами аграрної науки та освіти 
через постійно діючу мережу дорад-
чих служб при кожній регіональній 
аграрній палаті; 

- участь у підвищенні кваліфікації 
працюючих в аграрному секторі;

 - участь у впровадженні, соціаль-
них програм, спрямованих на покра-
щення умов та безпеки праці, ство-
рення нових робочих місць;

- сприяння розвитку кооперації, 
кредитних спілок, страхових компа-
ній, соціальної інфраструктури на 
селі; 

- сприяння розвитку малих ви-
робників сільськогосподарської про-
дукції та створення сприятливих умов 
для розвитку аграрних кластерів;

- формування екологічної свідо-
мості сільськогосподарських товаро-
виробників;

- ініціювання діяльності професій-
них об’єднань в аграрному секторі та 
їх підтримка;

- сприяння підвищенню якості та 
безпеки аграрної продукції;

- діяльність на підтримку експорту 
аграрної продукції; 

- діяльність на підвищення кон-
курентоспроможності власної сіль-
ськогосподарської продукції на 
внутрішньому та світових ринках та 
збільшення експорту сільськогоспо-
дарської продукції шляхом розвитку 
агропродовольчих ланцюгів створен-
ня доданої вартості;

- організовує видання інформа-
ційних, довідкових, рекламних та ме-
тодичних матеріалів з питань своєї 
діяльності, а також газети, журнали, 
буклети та інші друковані матеріали; 

- виконання інших завдань, перед-
бачених цим Законом та її статутом. 

Стаття 4. Держава і аграрні па-
лати 

1. Державні органи сприяють 
аграрним палатам у виконанні ними 
статутних завдань.

2. Аграрні палати впливають на 
формування політики в аграрному 
секторі економіки і беруть участь в її 
реалізації. Втручання державних ор-
ганів та їх посадових осіб у діяльність 
аграрних палат не допускається. 

3. На території України аграрні па-

Продовження статті на ст 11, 12, 13.
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лати об’єднуються в Асамблею аграр-
них палат України. 

4. Асамблея аграрних палат Укра-
їни має право надавати висновки і 
вносити свої пропозиції щодо змісту 
проектів законів та інших норматив-
них і правових актів, які стосуються 
сфери її діяльності і домагатися їх вра-
хування у відповідних органах влади. 

5. Не допускається участь поса-
дових осіб органів державної вико-
навчої влади в органах управління 
Асамблеї аграрних палат України та 
регіональних аграрних палат.

Розділ II. СТВОРЕННЯ АГРАРНИХ 
ПАЛАТ  І ПРИПИНЕННЯ ЇХ  ДІЯЛЬ-
НОСТІ

Стаття 5. Принципи створення 
аграрних палат 

1. Аграрні палати створюють-
ся за принципом добровільного 
об’єднання їх засновників. Принцип 
добровільного об’єднання у аграрну 
палату полягає у праві вибору входи-
ти або не входити до її складу.

2. Регіональні аграрні палати ство-
рюються на території Автономної Рес-
публіки Крим, областей, міст Києва 
та Севастополя (регіональні аграрні 
палати). У межах кожної з цих адміні-
стративно-територіальних одиниць 
може бути створена лише одна регіо-
нальна аграрна палата. 

3. На території України діє лише 
одна Асамблея аграрних палат Укра-
їни. 

Стаття 6. Порядок створення 
аграрної палати 

1. Аграрна палата створюється за 
ініціативою не менш як 3 засновни-
ків фізичних осіб, власників земель-
них часток (паїв) чи їх спадкоємців, 
які отримали землю для ведення то-
варного сільськогосподарського ви-
робництва, розташовану на території 
відповідної адміністративно-терито-
ріальної громади.

 2. Засновники аграрної палати 
скликають загальні збори, на яких 
приймається статут і створюються ке-
рівні органи аграрної палати. 

Стаття 7. Членство у аграрній па-
латі 

1. Членами аграрної палати мо-
жуть бути  фізичні особи, власники 
земельної ділянки (паю) чи їх спадко-
ємці, які отримали землю для ведення 
товарного сільськогосподарського 
виробництва,  розташовану на тери-
торії відповідної адміністративно-те-
риторіальної громади.

2. Члени аграрної палати мають 
право брати участь в управлінні спра-
вами аграрної палати, обирати та бути 
обраними до її органів управління.

3. Члени аграрної палати мають 
право:

- вносити пропозиції на розгляд 
органів управління аграрної палати;

- користуватися всіма видами по-
слуг, які надаються членам аграрної 
палати відповідно до її статуту;

- одержувати інформацію про ді-
яльність аграрної палати, ознайомлю-
ватися з річними балансами, фінансо-
вими звітами, протоколами засідань 
органів управління аграрної палати 
та іншими документами щодо діяль-
ності аграрної палати, в порядку, ви-
значеному статутом аграрної палати;

- припинити членство в аграрній 

палаті в порядку, передбаченому цим 
Законом та статутом аграрної палати;

- порушувати перед загальними 
зборами членів аграрної палати пи-
тання щодо перегляду рішення про 
виключення з членів палати;

- мати також інші права, перед-
бачені законами України, статутом 
аграрної палати та рішеннями її орга-
нів управління.

4. Члени аграрної палати 
зобов’язані:

- додержуватись статуту аграрної 
палати, виконувати рішення її органів 
управління;

- сплачувати вступні та членські вне-
ски у розмірах, строки та порядку, що 
визначені статутом аграрної палати;

- не розголошувати конфіденційну 
інформацію про діяльність аграрної 
палати;

- виконувати інші обов’язки, пе-
редбачені законами України та стату-
том аграрної палати.

Стаття 8. Представництва упо-
вноважених аграрної палати.

 1. Основу аграрної палати станов-
лять її місцеві уповноважені. Вони 
обираються з членів власників зе-
мельної ділянки (паю) чи їх спадкоєм-
ців, які отримали землю для ведення 
товарного сільськогосподарського 
виробництва,  розташовану на тери-
торії відповідної адміністративно-те-
риторіальної громади, за принципом 
формування проектів землеустрою 
щодо  земель сільськогосподарсько-
го призначення, що перебували у ко-
лективній власності агропідприємств 
та підлягали паюванню.

2. Уповноважені представники 
обираються до найвищого органу 
аграрної палати загальних зборів від 
кожної адміністративно-територіаль-
ної  та об’єднаної громади, і є одно-
часно головами місцевих осередків.

3. Уповноважені представники (го-
лови) від кожного місцевого осередку 
на території адміністративно-терито-
ріальної громади можуть утворювати 
міжрайонні представництва палати. 
Для створення міжрайонного пред-
ставництва необхідна участь не мен-
ше третини уповноважених представ-
ників від місцевих осередків.

4. Міжрайонні представництва 
легалізуються шляхом повідомлення 
про заснування, вони не є окремими 
юридичними особами, не мають са-
мостійного балансу, відокремленого 
майна, рахунків в установах банків, 
печаток і штампів,та інших атрибутів, 
тощо. Міжрайонні осередки підконтр-
ольні та підзвітні Загальним зборам та 
правлінню аграрної палати.

5. На установчих зборах обираєть-
ся голова міжрайонного осередку, та 
відповідальний за ведення діловод-
ства осередку. Вибори керівництва 
осередку проводяться простою біль-
шістю голосів членів міжрайонного 
представництва, присутніх на зборах.

6. Засідання міжрайонних осеред-
ків скликаються по мірі необхідності, 
але не менше, ніж раз у квартал. Засі-
дання є правомочним при наявності 
не менше 2/3 членів районного осе-
редку. Рішення приймається більшіс-
тю голосів присутніх на засіданні.

7. Засідання міжрайонних осеред-
ків є відкритими. Веде засідання го-
лова осередку (його заступник). На 
засіданні ведеться протокол, який 
підписується головуючим.

8. Міжрайонні осередки аграрної 
палати наділені повноваженнями 
щодо:

8.1. Сприяння збереженню май-
нових і земельних прав власників 
колишніх колективних сільськогос-
подарських підприємств, майно яких 
використовується приватними струк-
турами, в тому числі на умовах орен-
ди.

8.2. Участі у формуванні аграрної 
політики на даній території. Підготов-
ки і подання пропозицій з питань со-
ціально-економічного розвитку сіль-
ських територій до органів місцевого 
самоврядування.

8.3. Сприяння проведенню аналізу 
оцінки соціологічних досліджень, по-
данню пропозицій в галузі розвитку 
сільськогосподарського виробни-
цтва, ринків продукції та послуг.

8.4. Сприяння розвитку ринкової 
інфраструктури на селі, в тому числі 
організації мережі переробних, заго-
тівельно-збутових, сервісних, поста-
чальницьких та інших сільськогоспо-
дарських кооперативів. 

8.5. Сприяння наданню допомоги в 
розвитку маркетингових та торгових 
структур в сільському господарстві.

8.6. Участі у здійсненні соціальних 
програм, спрямованих на покращен-
ня умов та безпеки праці, створення 
додаткових робочих місць в сільсько-
му господарстві.

8.7. Сприяння соціально-культур-
ному розвитку села, формуванню 
екологічної свідомості сільськогоспо-
дарських товаровиробників.

8.8. Сприяння розвитку сільських 
кредитних спілок. 

8.9. Сприяння розвитку сільського 
господарства в гірських районах.

8.10. Сприяння розвитку селян-
ських (фермерських) і особистих се-
лянських господарств на даній тери-
торії.

9. Статус уповноваженого пред-
ставника аграрної палати

9.1. Уповноважений представник 
представляє інтереси всіх власників 
земельної частки (паю) на на терито-
рії відповідної адміністративно-тери-
торіальної громади, по якій він обра-
ний у справах членів аграрної палати.

9.2. Уповноваженим представни-
ком до вищого органу управління 
аграрної палати - Загальних зборів 
може бути член палати, якому на день 
виборів виповнився 21 рік і який є 
власником (спадкоємцем) земельної 
частки (паю) на території області.

9.3. Не може бути обраним до За-
гальних зборів палати громадянин, 
який має судимість за вчинення умис-
ного злочину, якщо ця судимість не 
знята у встановленому законом по-
рядку, а також громадянин, який ви-
знаний судом недієздатним чи обме-
жено дієздатним.

9.4. Уповноважені представни-
ки обираються з числа власників 
земельних паїв по одному від сіль-
ської (селищної, міської) ради та/чи 
об’єднаної територіальної громади.

9.5. Обрання уповноважених пред-
ставників проводиться на території 
відповідної ради (адміністративно-те-
риторіальної громади), за принципом 
формування затверджених проектів 
землеустрою щодо  земель    сіль-
ськогосподарського призначення, що 
перебували у колективній власності 
агропідприємств та підлягали паю-
ванню.

9.6. Проведення зборів з обрання 
уповноважених представників аграр-
ної палати організовує правління 
палати та обласна виборча комісія, 
приймаючи рішення про проведен-
ня зборів в усіх сільських (селищних, 
міських) радах не пізніше, ніж за 15 
днів до закінчення 5-річного терміну з 
дня попередніх виборів. Також прав-
ління палати та обласна виборча ко-
місія аграрної палати організовують 
збори місцевого осередку з обрання 
уповноваженого представника за-
мість вибулого.

9.7. Рішенням правління палати 
визначаються правила і умови про-
ведення зборів місцевих осередків 
власників земельних паїв з обрання 
уповноваженого представника пала-
ти.

9.8. Кандидатом до Загальних збо-
рів можна бути тільки на території од-
нієї сільської (селищної, міської) ради, 
чи об’єднаної територіальної грома-
ди.

9.9. Уповноважений представник 
зобов’язаний брати участь у роботі 
Загальних зборів аграрної палати, за-
сіданнях правління, комісій, до складу 
яких його обрано.

9.10. Уповноважений представник 
Аграрної палати має право зверта-
тись від імені членів палати до орга-
нів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та посадових 
і службових осіб цих органів, що 
зобов’язані розглянути звернення і 
дати обґрунтовану відповідь у вста-
новлений законом строк.

Стаття 8. Статут аграрної палати
1. Статут аграрної палати повинен 

містити: 
- найменування і цілі діяльності, 

завдання та функції аграрної палати; 
- найменування адміністративно-

територіальної одиниці, в межах якої 
аграрна палата здійснює свою діяль-
ність; 

- умови і порядок прийняття до 
складу членів аграрної палати та ви-
ходу з нього; 

- права та обов’язки членів аграр-
ної палати; 

- порядок створення керівних ор-
ганів аграрної палати та визначення 
меж їх компетенції, підстави для ви-
конання та припинення виконання 
їх обов’язків,  терміни повноважень і 
порядок прийняття ними рішень; 

- відомості про джерела форму-
вання майна аграрної палати; 

- порядок внесення змін до стату-
ту; 

- порядок припинення діяльності 
аграрної палати і правонаступництво 
на її майно та кошти; 

- право аграрної палати відповід-
но до законодавства України створю-
вати, реорганізовувати, ліквідовувати 
підприємства та організації для вико-
нання своїх статутних завдань. 

До статуту можуть включатися й 
інші положення, що стосуються діяль-
ності аграрної палати. 

2. Статут палати не повинен су-
перечити законодавству України, 
а статут (положення) регіональ-
ної аграрної палати також Статуту 
Асамблеї аграрних палат України( на-
далі Асамблея). 

3.Статут палати повинен бути 
оприлюднений у спосіб, передбаче-
ний статутом Асамблеї.

Продовження статті на ст 12, 13.



12

Вісник АгроФорум № 3 (20) 2019 ЗАКОНОПРОЕКТ

Стаття 9. Державна реєстрація 
аграрних палат 

1. Державна реєстрація Асамблеї 
Аграрних Палат України провадиться 
Міністерством юстиції України, Аграр-
ної палати Автономної Республіки 
Крим - Головним управлінням юстиції 
Міністерства юстиції України в Авто-
номній Республіці Крим, інших регіо-
нальних аграрних палат - відповідно 
обласними, Київським та Севастополь-
ським міськими управліннями юстиції. 

2. Для державної реєстрації аграр-
ної палати у відповідний орган, який 
здійснює реєстрацію, у двомісячний 
термін з дня прийняття статуту пода-
ється заява її засновників. До заяви до-
даються статут аграрної палати і про-
токоли установчих загальних зборів 
засновників, що прийняли статут. 

Державна реєстрація Асамблеї 
аграрних палат України провадить-
ся на підставі її заяви та Статуту, 
прийнятого загальними зборами.

3. Державна реєстрація аграрної 
палати здійснюється не пізніше 7 днів 
з дня подання заяви. 

Зареєстрованим аграрним пала-
там відповідний орган, який здійснює 
реєстрацію, видає Виписку з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб 
про державну реєстрацію. 

4. Аграрна палата набуває статусу 
юридичної особи з дня її державної ре-
єстрації. 

5. Зміни до статуту аграрної палати 
підлягають реєстрації в порядку, пе-
редбаченому для державної реєстра-
ції аграрної палати. 

6. Відмова у державній реєстрації 
аграрної палати можлива лише в разі 
порушення встановленого цим За-
коном порядку створення аграрної 
палати або невідповідності її статуту 
законодавству України. Відмова у ре-
єстрації аграрної палати з інших під-
став не допускається. 

7. Відмову в державній реєстрації 
аграрної палати може бути оскарже-
но в судовому порядку.  

Стаття 10. Припинення діяль-
ності аграрної палати 

1. Діяльність аграрної палати при-
пиняється шляхом її ліквідації. 

2. Ліквідація аграрної палати про-
вадиться за рішенням засновників 
аграрної палати або за рішенням її 
вищого керівного органу. 

Аграрну палату може бути ліквідо-
вано також за рішенням суду у випад-
ках і порядку, встановлених законо-
давством України. 

3. Час припинення діяльності 
аграрної палати наступає з моменту 
внесення до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців запису про державну реє-
страцію припинення юридичної особи. 

4. Майно та кошти ліквідованої аграр-
ної палати після задоволення вимог усіх 
кредиторів у порядку, передбаченому 
законодавством, використовується для 
виконання статутних завдань або на 
благодійні цілі, а у випадках, передбаче-
них законодавством, за рішенням суду 
спрямовується в доход держави.

Розділ III. ПРАВА ТА МАЙНО 
АГРАРНИХ ПАЛАТ

Стаття 11. Права аграрних палат 
1. Аграрні палати мають право: 
- проводити, за дорученням дер-

жавних органів, незалежну експер-

тизу проектів законодавчих та нор-
мативно-правових актів з питань 
фінансової підтримки агропромисло-
вого комплексу, а також з інших пи-
тань, що стосуються прав та інтересів 
членів аграрних палат;

- вести контроль за реєстром 
прав власності земель сільськогоспо-
дарського призначення, розвитком 
орендних відносин та  ефективними 
запровадженням ринку землі і прове-
денням земельної реформи;

- надавати пропозиції до проектів 
рішень органів місцевого самовряду-
вання щодо виділення земельних ді-
лянок сільськогосподарського та не-
сільськогосподарського призначення 
у приватну власність;

- представляти і захищати законні 
інтереси аграрної палати або за дору-
ченням її членів їх інтереси; 

- надавати за дорученням укра-
їнських та іноземних юридичних і 
фізичних осіб послуги, пов’язані із 
захистом їх прав та інтересів, відпо-
відно до законодавства України та 
міжнародних договорів України; 

- звертатися за дорученням осіб, 
права яких порушені, до Антимоно-
польного комітету України із заявами 
про порушення законодавства про 
захист від недобросовісної конкурен-
ції; 

- проводити на замовлення україн-
ських та іноземних підприємств екс-
пертизу, контроль якості, кількості, 
комплектності товарів і визначати їх 
вартість;

- засвідчувати і видавати сертифі-
кати про походження товарів аграр-
ного виробництва, сертифікати ви-
значення аграрної продукції власного 
виробництва підприємств з іноземни-
ми інвестиціями, та інші документи, 
пов’язані із здійсненням зовнішньо-
економічної діяльності в аграрному 
секторі економіки;

- організовувати міжнародні ви-
ставки, національні виставки інозем-
них держав і окремих іноземних фірм, 
забезпечувати підготовку і проведен-
ня виставок українських товарів в 
Україні та за її межами; 

- організовувати семінари, кон-
ференції, ділові переговори з еконо-
мічних питань за участю українських 
підприємців та іноземних фірм як в 
Україні, так і за її межами; залучати 
для виконання завдань, визначених 
цим Законом, консультантів, експер-
тів та консалтингові фірми на підставі 
відповідних договорів;

- укладати необхідні для виконан-
ня функцій аграрної палати зовніш-
ньоекономічні та інші угоди з укра-
їнськими та іноземними суб’єктами 
підприємницької діяльності, а також з 
окремими громадянами; 

- одержувати відповідну інформа-
цію від державних органів та органів 
місцевого самоврядування;

- видавати інформаційні, довідко-
ві, рекламні та методичні матеріали 
з питань своєї діяльності, а також га-
зети, журнали та інші друковані мате-
ріали; створювати, реорганізовувати 
і ліквідовувати підприємства та інші 
організації з метою виконання статут-
них завдань у порядку, встановлено-
му законом; 

- самостійно визначати методи 
здійснення своєї діяльності, встанов-
лювати структуру, штатний розпис, 
чисельність працівників, форми і роз-
міри оплати праці та матеріального 

стимулювання їхньої праці згідно з 
законодавством України; 

- створювати за ініціативою учас-
ників спору третейські суди відповід-
но до законодавства України, галузеві 
або територіальні комітети підприєм-
ців, цільові секції, дорадників та екс-
пертів-дорадників; 

- надавати послуги, пов’язані із ре-
алізацією завдань, визначених части-
ною 2 статті 3 цього Закону;

- виконувати інші повноваження, що 
не суперечать законодавству України. 

2. Методичні та експертні доку-
менти, а також рекомендації, видані 
аграрними палатами в межах їх по-
вноважень, є обов’язковими для за-
стосування на всій території України. 

3. Права аграрних палат закріплю-
ються в їх статутах і реалізуються у 
порядку, передбаченому законодав-
ством України.

Стаття 12. Майно та фінанси 
аграрних палат 

1. Аграрні палати можуть мати у 
власності будівлі, споруди, устатку-
вання, транспортні засоби, кошти, 
цінні папери та інше майно, необхід-
не для здійснення статутних завдань. 

2. Джерелами формування майна 
аграрних палат є:

- два відсотки надходження від зе-
мельного податку протягом перших 
п’яти років її діяльності, для моніто-
рингу використання орендованих 
земель, проведення виборів уповно-
важених представників по кожній те-
риторіальній громаді та  завершення 
земельної реформи;

- фінансова та технічна допомога 
(міжнародна донорська допомога, 
гранти) міждержавних організацій; 

- вступні та членські внески, бла-
гочинні внески, інші доходи та над-
ходження, отримання яких не супер-
ечить законодавству України. 

3. Майно аграрних палат викорис-
товується для забезпечення їх статут-
ної діяльності. 

4. У разі виходу або виключення від-
повідно до статуту із складу аграрної 
палати її членів сплачені членські вне-
ски не повертаються і претензії на час-
тину майна аграрної палати не задо-
вольняються. Майно та кошти аграрної 
палати у разі виходу або виключення із 
складу її членів поділу не підлягає. 

5. Доходи(прибутки) аграрної па-
лати використовуються виключно 
для фінансування видатків на утри-
мання організації, реалізації мети (ці-
лей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених цим Законом.

Стаття 13. Система органів 
управління аграрної палати

1. Керівними органами аграрної 
палати є:

- Загальні збори членів аграрної 
палати,

- Правління, яке представляє чле-
нів аграрної палати у період між за-
гальними зборами,

- Дирекція аграрної палати, яка є 
виконавчим органом аграрної палати.

2. Контролюючим органом аграр-
ної палати є Правління.

3. Рішенням Загальних зборів чле-
нів аграрної палати можуть бути утво-
рені й інші органи управління аграр-
ною палатою.

4. Органи управління аграрної па-
лати утворюються та діють у порядку, 
визначеному статутом аграрної палати.

Розділ IV. АСАМБЛЕЯ АГРАРНИХ 
ПАЛАТ УКРАЇНИ 

Стаття 14. Членство у Асамблеї 
аграрних палат України. 

Членами Асамблеї є регіональні 
аграрні палати, створені відповідно 
до цього Закону.

Стаття 15. Діяльність Асамблеї 
аграрних палат України 

1. Асамблея здійснює свою діяль-
ність відповідно до цього Закону, ін-
ших законів, нормативно-правових 
актів та свого Статуту. 

2. Асамблея відповідно до цьо-
го Закону та свого Статуту здійснює 
представницькі функції як в Україні, 
так і за її межами, об’єднує регіональ-
ні аграрні палати та координує їх ді-
яльність. 

3. Асамблея:
-об’єднує регіональні аграрні па-

лати; 
- координує їх діяльність;
- надає методичну, технічну, фінан-

сову та іншу необхідну допомогу регі-
ональним аграрним палатам;

- здійснює представницькі функції 
як в Україні, так і за її межами, відпо-
відно до цього Закону та свого Стату-
ту;

- представляє аграрні палати пе-
ред органами державної влади;

- приймає участь в обговоренні 
проектів законодавчих та норматив-
но-правових актів, що стосуються 
аграрних питань, у тому числі питань 
сільськогосподарського виробни-
цтва, земельних питань, екологічних 
та соціальних проблем регіонів, а та-
кож у формуванні засад аграрної по-
літики держави, здійснює експертизу 
законопроектів з аграрних питань, 
здійснює погодження нормативно-
правових актів органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування з 
аграрних питань; 

- відкриває свої представництва та 
філії в інших країнах, а також засновує 
разом із зарубіжними партнерськими 
організаціями як в Україні, так і за її 
межами аграрні палати, ділові ради та 
інші спільні організації; 

- веде недержавний реєстр укра-
їнських аграрних підприємств та під-
приємців за їх згодою, фінансовий 
стан яких свідчить про надійність як 
партнерів у підприємницькій діяль-
ності. Порядок ведення реєстру ви-
значається Асамблеєю.

4. Асамблея має право одержувати 
в установленому порядку від мініс-
терств, інших центральних органів 
виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування інформацію та 
матеріали, необхідні для виконання 
покладених на неї завдань. 

5. При Асамблеї створюється по-
стійно діючий третейський суд, діяль-
ність якого регулюється законодав-
ством України. 

6. Асамблея представляє інтереси 
своїх членів у міжнародних організаціях 
з питань діяльності в аграрному секторі.

7. Фінансування діяльності Асамб-
леї здійснюють регіональні аграрні 
палати, шляхом відрахувань внесків 
у розмірах, визначених загальними 
зборами. Для виконання завдань, 
передбачених цим Законом та стату-
том, Асамблея може використовувати   

Продовження статті на ст 13.
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кошти у розмірі два відсотки над-
ходження від земельного податку 
протягом перших п’яти років її діяль-
ності, для моніторингу використання 
орендованих земель та  завершення 
земельної реформи, матеріальну до-
помогу, надану державою, отриману з 
інших джерел, якщо це не суперечить 
чинному законодавству та статуту 
Асамблеї.

Стаття 16. Створення Асамблеї 
аграрних палат України

1. Асамблея створюється загаль-
ними зборами представників регіо-
нальних аграрних палат після ство-
рення аграрних палат не менше, ніж у 
половині областей України.

2. Асамблея утворюється в поряд-
ку, визначеному розділом II цього За-
кону з врахуванням особливостей, 
встановленим розділом ІV.

Стаття 17. Система органів 
управління Асамблеї аграрних па-
лат України

1. Керівними органами Асамблеї 
аграрних палати України є:

Загальні збори представників 
регіональних аграрних палат, які 
об’єднують громадян України, власни-
ків земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення розташованої  
на території відповідної ради (адміні-
стративно-територіальної громади).

- Голова Палати, та його два заступ-
ники є керівним органом управління 
Асамблеї аграрних палат України в пе-
ріод між Загальними зборами представ-
ників регіональних аграрних палат;

- Правління  Асамблеї Aграрних 
Палат України, є колегіальним орга-
ном управління Асамблеї в період між 
Загальними зборами представників 
регіональних аграрних палат;

- Дирекція Асамблеї, є виконав-
чим органом Асамблеї аграрних палат 
України. Положення про її діяльність та 
повноваження директора затверджу-
ються Загальними зборами представ-
ників регіональних аграрних палат.

2. Контролюючим органом Асамб-
леї аграрних палат України є Нагля-
довий комітет Асамблеї. Кількісний 
склад та Положення про діяльність 
якого затверджуються Загальними 
зборами представників регіональних 
аграрних палат;

3. Рішенням Загальних зборів 
представників регіональних аграр-
них палат можуть бути утворені й інші 
органи управління Асамблеї.

4. Органи управління Асамблеї 
утворюються та діють у порядку, ви-
значеному статутом Асамблеї аграр-
них палат України.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 18. Порядок введення в 
дію Закону України «Про аграрні 
палати в Україні»

1. Цей Закон набирає чинності з 
дня його опублікування. 

2. Нормативно-правові акти, при-
йняті до набрання чинності цим За-
коном, діють у частині, що не супер-
ечить цьому Закону. 

3. Кабінету Міністрів України в мі-
сячний термін з дня набрання чин-
ності цим Законом: 

- привести свої рішення у відповід-
ність із цим Законом; 

- розробити нормативно-правові 
акти відповідно до цього Закону; 

діти, сестра, брат, бабуся, дідусь), які в 
подальшому не мають права відчужу-
вати земельну ділянку 10 років згідно 
Закону.

4. Придбані земельні ділянки не 
підлягають поділу та зміні цільового 
призначення, крім випадків: здійснен-
ня заходів передбачених документа-
цією із землеустрою у галузі охорони 
земель, викупу для суспільних потреб 
чи примусового відчуження з моти-
вів суспільної необхідності для за-
безпечення таких потреб, реалізації 
інвестиційних проектів, внесених до 
Державного реєстру, здійснення вну-
трішньогосподарського будівництва.

5.  Іноземці та особи без громадян-
ства, що набули право власності на 
земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення в порядку спад-
кування за законом, але не здійснили 
їх відчуження протягом одного року 
втрачають право власності на такі зе-
мельні  ділянки.  

Також, з метою налагодження зба-
лансованого, ефективного та прозо-
рого функціонування обігу земель 
сільськогосподарського призначення 
необхідно: 

- передбачити в Конститу-
ції України, що основою аграрного 
устрою України є сімейне фермер-
ство;

- створити та гарантувати 
сприятливі умови кредитування (під 
1-5%) насамперед сімейних фермер-
ських господарств;

- створити програми підтрим-
ки розвитку сімейного фермерства та 
гарантувати їх тривалість і прогнозо-
ваність;

- передбачити державну інсти-
туцію, що наділена функціями купівлі-
продажу земельних ділянок, контр-
олю за їх використанням (аграрні 
палати, KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA 
ROLNICTWA – польський досвід);

- законодавчо закріпити обо-
в’язковість періодичної інвентариза-
ції земельних ділянок та визначення 
їх якісного стану: при виготовленні 
документації із землеустрою та оцін-
ки земель; при відчуженні (пролон-
гації) прав на земельні ділянки влас-
никами (користувачами); на вимогу 
уповноваженого органу влади;

- законодавчо закріпити меха-
нізми повноцінної реалізації політики 
охорони земель, зокрема здійснення 
Національного плану дій щодо бо-
ротьби з деградацією земель та опус-
телюванням, а також передбачити ре-
сурсне забезпечення функціонування 
зазначеного механізму як загально-
національного пріоритету в інтересах 
теперішнього та майбутніх поколінь 
українців захищеною статтею Дер-
жавного бюджету України; 

- провести державну інвента-
ризацію земельних ділянок і прав на 
них;

- провести суцільну державну 
верифікацію угод, предметом яких є 
земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення, укладених з часу 
проголошення мораторію: з 10 люто-
го 2001 року щодо земельних часток 
(паїв), з 1 січня 2002 року щодо зе-
мельних ділянок як об’єктів морато-
рію на момент укладення угоди;

- відновити карту ґрунтів, тобто 
провести агрохімічну паспортизацію 
земельних ділянок;

- установити, що право влас-
ності на земельні ділянки громадян 

із країн-членів ЄС набувається тільки 
після набуття Україною повноправно-
го членства в ЄС - вступу України до 
ЄС.

- створити Центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечить 
формування та реалізацію державної 
аграрної політики з новими функція-
ми у відповідності з спільною аграр-
ною політикою країн членів ЄС.  

Вищенаведені пропозиції ухвале-
ні Асамблеєю Аграрних палат Украї-
ни, Львівською аграрною дорадчою 
службою, Державною установою 
«Інститут регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього НАН України»,  
Асоціацією фермерів та приватних 
землевласників Львівської області, 
Національною асоціацією сільсько-
господарських дорадчих служб Украї-
ни (НАСДСУ) «ДОРАДА».

Джерело: Асамблея Аграрних 
палат України

Громадськість області 
підтримала реаліза-
цію проекту Lviv Smart 
Region

6 листопада у Львові відбулося за-
сідання комісії з питань міжнародної 
технічної допомоги та міжнародного 

співробітництва Громадської ради при 
Львівській облдержадміністрації.

В рамках засідання комісії громад-
ський діяч  Орест Лопата представив 
інформацію про перспективний проект 
для регіону Lviv Smart Region, що дозво-
лить оптимально реалізувати підходи 
спрощеного доступу громадськості до 
суспільно важливої інформації.

Проект передбачає реалізацію ряду 
програмних модулів ЕкоЛіс, Енергетика           
Онлайн, Sms-щоденник, мобільний до-
даток для аграрного сектору Lviv Smart 
Public ECO Market (LS-PEM) та інші. 

Основним завданням LS-PEM є ство-
рення спеціалізованого веб-порталу 
з метою автоматизації збуту і достав-
ки до кінцевого споживача органічної 
сільськогосподарської продукції через 
ефективне об’єднання зусиль малих та 
середніх агроформувань (юридичних 
осіб і фізичних осіб, фермерів, коопе-
ративів та інших інституцій аграрного 
ринку Львівщини) в єдиний коопера-
тивний ланцюг.  

Члени комісії громадської ради од-
ностайно проголосували в підтримку 
реалізації проекту Lviv Smart Region 
із відповідним зверненням до голови 
Львівської облдержадміністрації. 

Автор: Дмитро Соломонко  
(Львівська Аграрна палата)

- зобов’язати міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади 
привести свої рішення у відповідність 
із цим Законом. 

4. Організації, створені і зареє-
стровані до прийняття цього Закону, 
які в своїй назві містять словосполу-
чення «аграрна палата» зобов’язані 
свої статутні документи привести у 
відповідність до вимог цього Закону 
протягом одного року з дня набрання 
ним чинності. 

Такі суб’єкти звільняються від пла-
ти за проведення реєстраційних дій.

Голова Верховної Ради                                        
            України 

Пропозиції до проекту 
Закону від 25.09.2019 
№ 2178 «Про внесення 
змін до деяких законо-
давчих актів України 
щодо обігу земель сіль-
ськогосподарського 
призначення»

На основі обговорення законо-
проекту від 25.09.2019 р.  № 2178 та 
польського досвіду регулювання та 
функціонування обігу земель сіль-
ськогосподарського призначення   
пропонуємо Міністерству розвитку 
економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства, Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної політи-
ки та земельних відносин,  Кабіне-
ту Міністрів України, Верховній Раді 
України використати при підготовці 
законодавства щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення 
та запровадженні ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення на-
ступні норми:

1. Набувати право власності на 
земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення можуть:

а) громадяни України, що:
- проживають не менше 5 років на 

території об’єднаної територіальної 
громади в межах якої зареєстрова-
ні зазначені земельні ділянки або на 
відстані не більше 50 км від земельної 
ділянки-об’єкту купівлі; 

- працюють у сільськогосподар-
ському виробництві або мають  від-
повідну освіту  у галузі сільського 
господарства (вимоги щодо наявнос-
ті освіти встановлюються порядком, 
затвердженим КМУ) або  занесені до 
Реєстру виробників органічної про-
дукції;

б) територіальні громади;
в) держава.
2.  Сукупна площа земельних ді-

лянок сільськогосподарського при-
значення, що перебуває у власності 
громадянина України не повинна пе-
ревищувати 300 га. 

3. Придбані земельні ділянки за-
бороняється відчужувати третім осо-
бам в термін 10 років, окрім випадків 
непередбачуваних обставин (хворо-
ба покупця). В такому випадку при-
дбану земельну ділянку після купівлі 
можна відчужувати шляхом даруван-
ня  лише близьким родичам (батьки, 
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Всесвітній день  
туризму

Леся Довганик, координатор про-
екту Львівської обласної молодіжної 
хостел асоціації

Основний меседж  відзначення 
Всесвітнього дня туризму 2019 року 
«Туризм і робочі місця: краще май-
бутнє для всіх». Цьогоріч Львівська 
обласна молодіжна хостел асоціація 
за підтримки Управління туризму та 
курортів Львівської облдержадміні-
страції організувала заходи до свят-
кування  Дня туризму у Львові  впро-
довж двох днів. 

27 вересня у Львівському Палаці 
Мистецтв відбулася презентація ту-
ристичних маршрутів, проводилися 
культурно – мистецькі та бізнес сту-
дії, майстер класи із кулінарії, фло-
ристики, народних ремесел. Свої 
вміння, культурні надбання,  ремес-
ла представляли українські, крим-
сько-татарські, болгарські умільці, 
студенти, молодь, жінки. Для ма-
леньких відвідувачів працювали  
дитячі майданчики. Серед почесних 
гостей були Марина Якушева – на-
чальник відділу маркетингу та про-
моції управління туризму Львівської 
облдержадміністрації, директор Па-
лацу мистецтв Юрій Візняк, доктор 
філософських наук Львівського Ме-
дичного університету Ігор Держко, 
Беатріче Белявців – відповідальний 
секретар Генерального почесного 
консульства Литовської Республіки 
у Львові,  президент БФ ім. Б Воз-
ницького Олександра  Лісаковська, 
директорка Львівського вищого 
професійно технічного училища тор-
гівлі та сфери послуг Марія Кіска, 
керівниця ТІЦ Інституту економіки 
та туризму Оксана Погорілко та інші. 
Участь у роботі студій взяли студен-
ти факультету культури й мистецтв 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка, Інституту 
економіки і туризму, Національного 
університету «Львівська політехні-
ка», Львівська філія УЖНУ. 

Під час роботи культурно мис-
тецької студії в прес центрі Палацу 
були презентовані туристичні марш-
рути: «Інноваційний туристичний 
маршрут Бориса Возницького «Зо-
лота підкова» (д.ф.н. І.Держко та О. 
Лісовська),  «Історичний шлях крим-
сько-татарського народу з Криму до 
Литви» представила пані Беатріче 
Белявців.  Цей маршрут представ-
лявся вперше. У перспективі він 
стане корисним інформаційним ту-
ристичним продуктом у розвитку ре-
гіональних культурних шляхів Буде 
провідним для туристичних агенцій 
та наукових установ, сприятиме за-
лученню різних суспільних груп та 
розвитку малого підприємництва у 

регіоні.  Новий туристичний марш-
рут «Ой там під Високим Замком» (5 
станцій – зупинок, як знайомство із 
навчальними закладами) представи-
ла Леся Довганик.

28 вересня на вулиці Лесі Укра-
їнки у Львові студенти Львівсько-
го вищого професійно технічного 
училища торгівлі та сфери послуг 
(директор Марія Кіска) у незвичний 
спосіб провели культурно-турис-
тичний захід, який проводиться з 
нагоди Міжнародного Дня туризму 
в рамках проекту Львівської облас-
ної молодіжної хостел організації Це 
Станція №3 маршруту «Ой там під Ви-
соким Замком».

Ведучі Валентина Буйнова і 
Мар’яна Войтович організували пе-
ред стінами культурну програму, 
провели туристичний екскурс в істо-
рію будинків на вулиці Лесі Українки, 
де знаходиться училище, зацікавили 
присутніх різноманітними конкурса-
ми, а діджей Володя забезпечив про-
граму музичними паузами, які при-
вертали увагу не тільки гостей а й 
туристів. У такий креативний спосіб 
педагогічний та учнівський колекти-
ви презентували свій заклад, який 
має давню освітньо-харчову тради-
цію у харчовій промисловості Льво-
ва і відсвяткували День туризму. 

Поєднання історії старого Львова 
і можливість першого знайомства із 
професіями, які здобувають студен-
ти в  навчальних закладах це спроба 
зацікавити учнів до першого знайом-
ства із майбутньою професією, а сту-
дентів мотивувати до креативності в 
пошуку реалізації свого потенціалу. 

Агровиробники та 
громадськість  
обговорили актуальні 
питання розвитку 
органічного сільсько-
го господарства на 
Львівщині

29 жовтня в с. Оброшино із ініціа-
тиви комісії з сільського розвитку і аг-
ропромислової політики Громадської 
ради при Львівській ОДА відбулося 
засідання комісії у форматі круглого 
столу на тему: «Пріоритети  розвитку 
органічного сільського господарства 
і державна підтримка виробників  у 
Львівській області». 

Участь в круглому столі прийняли 
агровиробники, науковці, представ-
ники громадськості.

Із вступним словом до учасників 
круглого столу звернувся директор 

Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону НААН Олег Ста-
сів і директор Департаменту агропро-
мислового розвитку Львівської ОДА 
Юлія Шопська. 

У своєму виступі Юлія Шопська 
розповіла про регіональні програ-
ми підтримки виробників органічної 
сільськогосподарської продукції. 

Власні пропозиції щодо інструмен-
тів вирішення проблемних питань 
учасникам круглого столу предста-
вили агровиробники області та керів-
ники кооперативів. Важливі питання 
стосувалися доступу до земельних 
ресурсів, наданню пільгових креди-
тів, розвитку внутрішнього споживчо-
го ринку області. 

Участь в круглому столі і власні 
пропозиції щодо підтримки розви-
тку виробників органічної продукції 
на регіональному рівні представили 
президент Львівської Аграрної пала-
ти (ЛАП) Павло Музика і голова упра-
ви ЛАП Ігор Вуйцик. 

Автор: Дмитро Соломонко 
(Львівська Аграрна палата)

Стратегія Розвитку 
Асамблеї Аграрних 
Аалат України на 
2020-2021 роки

Асамблея аграрних палат України  
(ААПУ) – незалежна, демократична, 
саморегулівна, створена в законодав-
чому полі, інституція громадянського 
суспільства в базовій галузі економі-
ки України – сільському господарстві.

Метою діяльності Асамблеї є пред-
ставлення в органах державної влади 
загальних та спеціальних інтересів 
регіональних об’єднань приватних 
землевласників (Аграрних палат), 
подолання соціальної дискриміна-
ції та сприяння покращенню добро-
буту сільського населення, розвитку 
сільської місцевості за рахунок сти-
мулювання підприємництва на селі,  
підвищення конкурентоспроможнос-
ті сільськогосподарського виробни-
цтва, формування приватного влас-
ника та захист соціальних, правових і 
фінансово-економічних прав, свобод 
та інтересів власників земельних час-
ток (паїв). 

Основними стратегічними пріо-
ритетами Асамблеї є:

1. Системний контроль за про-
цесом реалізації аграрної політики у 
державі через постійну присутність в 
місцевих та на загальнодержавному 
рівні  представників аграрних палат 
(участь у публічних заходах, семіна-
рах, круглих столах, робочих групах, 
урядових органів та громадських ор-
ганізацій з питань захисту прав зем-
левласників (пайовиків) та відстою-

вання їх інтересів. 
2. Надання практичної допомо-

ги селянам (власникам земельних 
паїв) повинні бути спрямовані на 
підвищення обізнаності сільських 
територіальних громад з земельною 
реформою. З прийняттям Закону 
України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо 
обігу земель сільськогосподарсько-
го призначення» встановлюються не 
тільки граничні терміни оформлення 
права власності не витребуваної зе-
мельної частки (паю)  на землю до 1 
січня 2025 року, а і встановлюються 
часові рамки викупу земельних ді-
лянок, які належали громадянам на 
праві постійного користування для 
ведення фермерського господарства.  
Прагнення допомогти селянам вчас-
но отримати фахові консультації та 
поради з питань правової допомоги 
оформлення та  державної реєстра-
ції права власності та інших речових 
прав на нерухоме майно наддасть їм 
змогу самостійно та більш ефективно 
розпоряджатись своєю землею, щоб 
отримувати справедливий прибуток  
створивши сімейне фермерське гос-
подарство (таких в Україні має функ-
ціонувати щонайменше 1 млн. фер-
мерських господарств як у Республіці 
Польща).

3. Створення при кожній обласній 
аграрній палаті сільськогосподар-
ської дорадчої служби (земельних 
радників), яка б надавала безоплатно                                 
(з подальшою компенсацією від дер-
жави) професійні соціально необхідні  
послуги з правових, фінансово-еко-
номічних, екологічних освітніх пи-
тань, розвитку органічного сільсько-
го господарства.   

4. Отримання безкоштовного до-
ступу до програмного забезпечення 
Державного реєстру прав на нерухо-
ме майно з метою публічного  моні-
торингу та контролю за одержанням 
інформації про сукупну площу зе-
мельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення у власності однієї 
особи.

5. Відновити та подати на розгляд 
до Верховної Ради України розро-
блений Проект Закону України «Про 
Аграрні палати в Україні», як інститу-
цію громадянського суспільства в ба-
зовій галузі України – сільському гос-
подарстві.   При цьому слід врахувати 
досвід всіх країн ЄС з врахуванням 
зміни ситуації та перебігу реформи 
децентралізації в Україні. 

6. Організувати і провести зу-
стріч з Послом Європейського Союзу                          
в Україні щодо вирішення питань інте-
грації національної аграрної політики 
до Спільної Аграрної Політики  ЄС. 
Домогтися отримання технічної до-
помоги в розбудові  інституцій грома-
дянського суспільства аграрних палат  
в активній стадії земельної реформ в 
Україні. Європейський досвід країн 
членів ЄС, особливо Вишеградської 
четвірки.

7. Організувати та провести за під-
тримки обласних державних адміні-
страцій, обласних рад та об’єднаних 
територіальних громад вибори упо-
вноважених представників (земель-
них радників) до аграрних палат у 
кожній об’єднаній територіальній 
громаді. Заручитись їх навчанням за 
рахунок центру з надання правової 
допомоги у Міністерстві юстиції Укра-
їни.

ПОДІї НА ЛьВІВщиНІ

Продовження статті на ст 15.
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Меморандум

Між Громадською спілкою «Наці-
ональний центр розвитку агрофінан-
сування» та Львівською Аграрною 
палатою про співпрацю щодо підви-
щення правової свідомості та інфор-
мування громадян з питань доступу 
до фінансування агровиробників че-
рез розвиток інноваційної платфор-
ми («Агріаналітика») «AgriAnalytica» 
та регіональної мережі Спілки, вико-
ристання інноваційних інструментів 
планування, обліку та аналізу госпо-
дарської діяльності.

м. Львів 12 листопада 2019 року

ГС «Національний центр  розви-
тку агрофінансування», в особі регі-
онального директора Розмус Романа 
Любомировича, який діє на підставі 
Статуту про Громадську спілку «Націо-
нальний центр розвитку агрофінансу-
вання» (надалі – Спілка) та Львівська 
Аграрна палата в особі президента 
Музики Павла Михайловича, який 
діє на підставі Статуту (надалі Пала-
та) (у подальшому разом іменуються 
Сторони, а кожна окремо – Сторона) 
уклали Меморандум про співпрацю  
(далі – Меморандум), в якому виклали 
розуміння своїх зобов’язань на під-
тримку зазначеної мети.

Стаття 1. Мета Меморандуму
1.1. Сторони в межах своїх по-

вноважень цим Меморандумом під-
тверджують наміри про співпрацю 
задля забезпечення втілення в життя 
принципу верховенства права, спри-
яння розбудові правової держави, 
підвищення рівня правової обізна-
ності громадян, зокрема з питань, по-
кращення доступу до фінансування 
агровиробників через розвиток інно-
ваційної платформи (Агріаналітика) 
AgriAnalytica та регіональної мережі 
Спілки, інформаційної, дорадницької 
підтримки агровиробників з питань 
доступу до фінансування та викорис-
тання інноваційних інструментів пла-
нування, обліку та аналізу 

господарської діяльності, розви-
тку сприятливого підприємницького 
середовища та покращення інвести-
ційного клімату сільського населення 
Львівщини.

Стаття 2. Предмет Меморандуму 
2.1.Меморандум регламентує 

співпрацю у сфері забезпечення гро-
мадян (власників земель та орендарів 
– членів Львівської Аграрної палати 
та Громадської спілки «Національний 
центр розвитку агрофінансування») 
доступу, до фінансування через роз-
виток інноваційної платформи «Агрі-
аналітика». 

2.2. Відповідно до положень цього 
Меморандуму: 

- сторони забезпечують (власників 
земель та орендарів – членів Львів-

ської Аграрної палати та Громадської 
спілки «Національний центр розви-
тку агрофінансування») наданням 
безоплатної допомоги та консульту-
вання з питань фінансування та вико-
ристання інноваційних інструментів 
планування, обліку та аналізу госпо-
дарської діяльності, підтримки ново-
створених фермерських господарств, 
представлення їх інтересів у відноси-
нах з кредиторами, інвесторами, а та-
кож міжнародними організаціями та 
міжнародними проектами;

- надання методичної, інформа-
ційної, консультативної допомоги 
шляхом розроблення методичних ре-
комендацій, інформаційних буклетів 
тощо;

 - висвітлення найактуальніших 
новин розбудови інноваційної плат-
форми «Агріаналітика» та публічно-
правових відносин, звітів про діяль-
ність та стан аграрного ринку, анонсів 
подій, програм фінансової підтримки, 
фахових коментарів експертів-дорад-
ників Палати в агробізнесі та праві, 
описів технічних і агротехнологічних 
інновацій та інших корисних матері-
алів для селян в інформаційному ви-
данні «Вісник Агрофорум», який буде 
носієм інформації;

- інформування громадян (влас-
ників земельних ділянок, орендарів 
– членів Львівської Аграрної палати 
та Громадської спілки «Національний 
центр розвитку агрофінансування») 
щодо вимог законодавства у сфері 
фінансування та використання інно-
ваційних інструментів планування, 
обліку та аналізу господарської діяль-
ності, підтримки надання практичних 
рекомендацій щодо захисту їх прав;

- організація та проведення спіль-
них заходів (семінари, круглі столи, 
зустрічі, конференції тощо) для спри-
яння підвищенню рівня правової обі-
знаності агровиробників (власників 
земельних ділянок, орендарів – чле-
нів Львівської Аграрної палати та Гро-
мадської спілки «Національний центр 
розвитку агрофінансування») та ви-
світлення актуальних питань в аграр-
ній сфері;  

- надання методичної допомоги в 
управлінні фермерським господар-
ством, бізнес- плануванні, управлін-
ському обліку та аналітиці;

- надання допомоги в ведені та 
супроводі бухгалтерського обліку та 
звітності для молодих фермерських 
господарствах;

- допомога у виборі постачальника 
матеріальних ресурсів та техніки;

- допомога у реалізації продукції 
покупцю через біржовий механізм за 
ринковою ціною;

- вибір фінансових установ та фі-
нансових інструментів для фінансу-
вання виробничих потреб.

Стаття 3. Дія меморандуму та 
порядок його розірвання

3.1. Цей Меморандум вступає в дію 
з моменту його підписання і уклада-
ється Сторонами строком  на 3 роки.

Строк дії цього Меморандуму 
може бути продовжений на аналогіч-
ний термін, якщо жодна із Сторін не 
виявила письмових пропозицій про 
його розірвання до закінчення стро-
ку його дії.

3.2. Зміни та доповнення до цьо-
го Меморандуму можуть бути вне-
сені за взаємною згодою Сторін, що 
оформлюється додатковими угодами 
до нього, які є його невід’ємними час-
тинами.

3.3. Будь-яка зі Сторін у праві розі-
рвати цей Меморандум у будь-який 
час, за умови письмового інформу-
вання інших Сторін не пізніше ніж за 
місяць.

3.4. У разі виникнення спірних пи-
тань між Сторонами щодо умов цього 
Меморандуму або заходів, які впро-
ваджуються у його рамках, Сторони 
погоджуються докласти всіх можли-
вих зусиль для того, щоб вирішити 
такі питання шляхом проведення пе-
реговорів.

Стаття 4. Прикінцеві положення
4.1. Цей Меморандум не є попере-

днім договором у розумінні статті  635 
Цивільного кодексу України та статті 
182 Господарського кодексу України 
і не покладає на Сторони юридичних 
обов’язків щодо укладання в майбут-
ньому основного договору.

4.2. Цей Меморандум укладено при 
повному розумінні Сторонами його 
умов та термінології українською мо-
вою у двох автентичних примірниках, 
які мають однакову юридичну силу, – 
по одному для кожної із Сторін.

4.3. Усі правовідносини, що ви-
никають у зв’язку з виконанням цьо-
го Меморандуму та не врегульовані 
його положеннями, регламентують-
ся нормами чинного законодавства 
України.

 На підтвердження вищезазначе-
них положень цей Меморандум під-
писали: 

Президент Львівської
Аграрної палати

Павло Музика

Регіональний директор 
ГС «Національний центр  розвитку 

агрофінансування»
Роман Розмус 

 

Президент підписав 
Указ щодо заходів із 
проведення реформ 

СПІВПРАЦЯ

Президент підписав Указ щодо 
заходів із проведення реформ  
№ 837/2019  “Про невідкладні заходи 
з проведення реформ, спрямованих 
на стимулювання економічного зрос-
тання та зміцнення держави”.

У документі йдеться про заходи, 
спрямовані на продовження струк-
турних економічних реформ.

 Зокрема, до кінця поточного 
року має бути забезпечена підготов-
ка до запровадження ринку земель 
сільськогосподарського призначен-
ня, включаючи, зокрема, створення 
електронного реєстру інженерів-
землевпорядників та надання їм по-
вноважень зі здійснення державної 
реєстрації земельної ділянки; опри-
люднення усіх рішень щодо надання 
дозволів на зняття та перенесення 
родючого шару ґрунту; нормативно-
го закріплення ведення документації 
із землеустрою виключно в електро-
нній формі. 

До 31 березня 2020 року має бути 
забезпечена підготовки до запро-
вадження механізмів державної під-
тримки щодо підвищення фінансо-
вої спроможності фермерів та малих 
сільськогосподарських виробників, 
зокрема створення пілотного про-
екту електронного фермерського 
реєстру, програми здешевлення кре-
дитування і механізмів гарантування 
кредитів, програм технологічного су-
проводу та дорадництва.

Згідно з указом, до 1 грудня 2019 
року має бути подані на розгляд Пре-
зидентові України пропозиції стосов-
но змін до Конституції в частині де-
централізації влади.

Джерело: Львівська Аграрна 
палата 

На Львівщині учасники 
бойових дій отримали 
6765 земельних  
ділянок

З початку запровадження ініціати-
ви щодо забезпечення учасників АТО 
земельними ділянками, у Львівській 
області військовослужбовці отрима-
ли у власність 6765 земельних діля-
нок, загальною площею 4143 га. 

Ці землі розташовані поза межами 
населених пунктів. Учасники бойо-
вих дій приватизували ділянки пере-
важно для ведення садівництва (4390 
земельні ділянок), особистого селян-
ського господарства (2239 земельних  
ділянок) та індивідуального дачного 
будівництва (136 земельних ділянок).

Найбільше земельних ділянок 
було надано у Пустомитівському 
(1088 земельних ділянок) та Жовків-
ському (896 земельних ділянок) райо-
нах Львівської області.

Загалом, Головним управлінням 
Держгеокадастру у Львівській об-
ласті, надано учасникам АТО 11317 
дозволів на розробку документації із 
землеустрою на землі загальною пло-
щею 7285 га.

Джерело: Головне управління 
Держгеокадастру  

у Львівській області
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