
Про діяльність Львівської Аграрної палати  

2016-2021 році. 
 

(Президент ЛАП  Павло МУЗИКА) 
 

        Львівська Аграрна палата - представницька самоврядна громадська 

організація створена 22 вересня 1998 року. Місія діяльності організації полягає у 

системному захисті прав земельної власності селян, їх економічних, майнових та 

інших інтересів. 

          Головною метою Палати упродовж цих 25 років є сприяння покращенню 

добробуту сільського населення та розвитку сільської місцевості, розвитку 

підприємництва у селі в процесі формування приватного власника та захист 

соціальних, правових і фінансово - економічних,екологічних та освітніх прав та 

інтересів її членів. Завданням організації є участь у формуванні аграрної політики 

в області та лобіювання її на загальнодержавному рівні шляхом подання до 

органів державної влади пропозицій з питань соціально-економічного розвитку 

сільських територій в умовах реформи децентралізації ї поглиблення європейської 

інтеграції, видавництво спеціальної літератури, в тому числі періодичної газети.  

 

 
          Членами палати є понад 340 тис. власників середньої земельної частки паю 

у Львівській області. Організаційна структура Палати складається з центрального 

(обласного) представництва: президента, двох віце-президентів та 7 районних 

представників - членів Правління Львівської Аграрної палати (по одному 



представнику з кожного району Львівської області), та 73 уповноважених по 

кожній об’єднаній сільській, селищній та міській громаді. Вищим органом 

управління організації є Загальні збори уповноважених представників. Загальні 

збори організації обирають Президента Львівської Аграрної палати, 2-х віце-

президентів,членів правління ревізійну комісію терміном на п’ять років. Голову 

управи Палати, також затверджують Загальні збори на п’ять років. Складовою 

управи Львівської Аграрної палати є інформаційно-видавничий центр, який 

координує діяльність з підготовки та випуску електронного інформаційного 

бюлетеня ―Вісник АгроФорум‖ та паперової газети ―Вісник АгроФорум‖. Сюди 

входить сільськогосподарська дорадча служба, а також Європейська Академія 

інноваційного провайдингу. 

        Львівська Аграрна палата  у 

2016 році виступила ініціатором 

створення електронної версії 

інформаційного Вісника 

―АгроФорум‖, який став носієм 

інформації з питань реалізації 

державної аграрної політики 

через висвітлення 

найактуальніших новин галузі, 

звітів про діяльність та стан 

аграрного ринку, анонсів подій, 

програм фінансової підтримки 

для аграріїв, фахових коментарів 

експертів, описів технічних і 

агротехнологічних інновацій та 

інших корисних матеріалів. 

Окрім цього у віснику надаються 

аналітичні дослідження 

очікуваного впливу Угоди про 

асоціацію з Європейським 

Союзом на розвиток сільського 

господарства, очікувані вигоди та 

загрози, які отримають аграрії 

після введення в дію положень 

Угоди. Метою видання інформаційного вісника ―АгроФорум‖, є оперативне 

поширення інформаційно-аналітичної інформації серед аграрних формувань 

різних організаційно-правових форм власності (в т.ч. сімейних фермерських 

господарств), сільських рад та зацікавлених у ефективному господарюванні 

особистих селянських господарств. Підвищення рівня знань у сфері 

агропромислового розвитку, обмін знаннями та практиками щодо розвитку 

сільських територій з метою покращення конкурентоспроможності 

сільськогосподарського виробництва, ефективності ринків, умов для 

інвестування, сприяння економічному добробуту сільських громад. Цільовою 

аудиторією  видання є: уповноваженні представники  аграрної палати, 

виробники сільськогосподарської продукції – особисті селянські господарства, 

фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, 



сільськогосподарські підприємства, об’єднанні територіальні  громади 

Львівської області та  інші зацікавлені читачі. Видання поширюється в 

електронному та паперовому форматі на безоплатній основі, а також  

розміщується у відкритому доступі на веб-сайті Львівської Аграрної палати. 

Електронно-інформаційний бюлетень Вісник «АгроФорум» виходить два рази в 

місяць. Станом на грудень 2021 року вийшло 153 номери Вісника «АгроФорум». 

У виданні подаються аналітичні матеріали для виробників сільськогосподарської 

продукції, висвітлюється сучасний стан і тенденції розвитку аграрного сектору 

України, новини законодавства, коментарі фахівців, думки експертів, а також 

інформація про актуальні події в аграрному секторі України та регіону. 

Паперовий формат Вісника «АгорФорум» видається упродовж 2016-2021 року за 

рахунок часткової фінансової підтримки департаменту внутрішньої та 

інформаційної політики Львівської ОДА. Протягом цього періоду надруковано 

26 номерів Вісника «АгроФорум». 

          Львівська Аграрна палата у вересні 2016 року організувала та провела в 

Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького  міжнародну науково-практичну 

конференцію ―Роль і місце Aграрних палат в розвитку сільських територій. 

Європейський досвід‖. Учасниками конференції були представники Люблінської 

Ізьби Рольнічої, представники Сільськогосподарської палати Франції(Іль де 

Франц), представники Німецьких Сільськогосподарських палат Нижньої 

Саксонії та проекту Німецько-український агрополітичний діалог, а також 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, Львівської обласної 

державної адміністрації та   Департаменту агропромислового розвитку ОДА.  

 

 
 

За наслідками конференції було прийнято звернення до Президента, Верховної 

Ради України, та Кабінету Міністрів України про те, що дослівно: українській 

земельній (аграрній) реформі минає 25 років. Це – світовий рекорд. Донедавна 

першість тримала Мексика у якій реформи тривали 23 роки. Земельні паї в 



Україні отримали 6,9 мільйона селян. За час реформ померло майже мільйон 

власників земельних паїв. Ще 1,6 мільйона землевласників зараз у віці старше 70 

років, і не можуть самостійно працювати на своїх паях. Єдиний шлях 

розпорядження своєю землею для цих людей – передача в оренду . Цьогоріч  на 

Львівщині розмір орендної плати за 1 га ріллі становить  лише 880 грн. При здачі 

в оренду приблизно півтора гектара ріллі (середній розмір земельного паю) 

селяни  отримають біля 1320 грн. орендної плати.  Це той реальний результат 

земельної реформи, який отримують сьогодні власники земельних паїв у селах 

Львівської області. Якщо згадати незадовільне  інфраструктурне забезпечення 

сільських територій, критичний стан доріг, відсутність систем водопостачання та 

водовідведення, низький рівень забезпечення об’єктами соціального 

призначення, відсутність перспектив для працевлаштування сільського 

населення то ситуація із реформування аграрного сектору виглядає доволі 

сумно. І не лише на Львівщині, але і в Україні загалом. 

Що ж варто змінити, аби реформа запрацювала?   

Необхідно  надати селянам право повноцінно розпоряджатися своїми 

земельними паями. Забезпечити на законодавчому рівні розвиток 

самоврядування в аграрному секторі з делегуванням частини повноважень 

державних органів цим самоврядним організаціям (аграрним палатам). Через 

навчальні заклади, освітні програми, дорадництво пропагувати на селі сучасні 

інструменти та форми ведення господарства, ставлячи пріоритет на виробництво 

нішевої аграрної продукції. Практикувати надання доступної та швидкої в 

оформленні фінансової підтримки сільським товаровиробникам. Працювати над 

створенням ринкової інфраструктури та поширенням кооперативного руху.   

 
На даний час маємо безліч прикладів успішних реформ у сільському 

господарстві в країнах Європейського Союзу. Багато напрямів реформування 

аграрної економіки можуть бути результативними й в Україні уже в найближчій 

перспективі. 

Ефективний розвиток аграрного сектора економіки України неминуче 

пов’язаний із переходом  до інноваційної моделі, заснованої на технічному та 

технологічному і ресурсному переоснащенні галузі.  



Така модель забезпечить системний підхід у впровадженні новацій у 

виробництво і, як наслідок, економічне зростання села, але  вимагає чітких і 

послідовних дій  управління галуззю, а також певну системність розробок, 

просування і освоєння нововведень, що сприятимуть ефективному розвиту 

аграрної економіки та соціальному розвиту сільських територій.  

Зокрема, ефективність формування сучасної інфраструктури, створення 

умов для підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм в 

аграрній сфері, задоволення та захисту економічних, соціальних та інших 

спільних інтересів аграрних товаровиробників та сільського населення повинно 

проходити через утвердження та розвиток  самоврядування в аграрній сфері. 

Слід також врахувати й те, що пріоритетами спільної аграрної політики 

Європейського Союзу на даний час є конкурентне підприємництво, підтримка 

органічного виробництва, розвитку сільських територій, раціонального 

природокористування. 

 

         

 
 

Конференція ухвалила ряд важливих концептуальних засад розвитку аграрного 

сектору та сільських територій. Зокрема: 

1.Спираючись на Європейський досвід самоврядування в аграрній сфері, 

вважати стратегічним завданням розбудову в Україні мережі самоврядної 

організації – аграрної палати. З цією метою: 

- працювати над створенням ініціативних груп прихильників аграрної 

палати в усіх областях України;  

- проводити роботу з органами місцевого самоврядування, депутатами усіх 



рівнів для формування позитивного сприйняття та підтримки ідеї створення 

аграрних палат в Україні; 

- опублікувати матеріали конференції окремим виданням та розповсюдити у 

всіх областях України; 

- пропагувати ідею створення АграрноїПалати України у електронному та 

друкованому виданні Львівської Аграрної палати «Вісник Агрофорум». 

 

2.Підготувати та надіслати Президенту України, Верховній Раді України, 

Кабінету Міністрів України звернення щодо: 

-  підготовки та прийняття законопроекту «Про Аграрну палату в Україні»; 

- зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, з обов’язковим 

встановленням верхньої межі розміру землеволодіння (не більше, ніж 300 га.); 

-   максимального спрощення механізму  надання фінансової підтримки 

приватним сільськогосподарським товаровиробникам (особливо в аспектах 

документообігу та доступності); 

-  стимулювання  розвитку  малого підприємництва на селі шляхом 

лібералізації фіскальної політики, впровадження соціальних пільг та заоохочень; 

3. Продовжувати  налагодження співпраці з Ізбами рольними Польщі, 

Сільськогосподарським палатами Німеччини та Франції в усіх сферах впливу на 

соціально-економічні процеси життєдіяльності сільських територій, в тому числі 

популяризації культурних традицій, поширення цікавого досвіду народних 

промислів, виробництва автентичної продукції з вираженою національною 

ідентичністю.  

4. Започаткувати створення консультативно-дорадчого центру «Центр 

Європейського розвитку сільських громад та аграрних (технологічних) 

ініціатив» для обміну інформацією щодо матеріально-технічних засобів 

аграрного виробництва і спільних ринків збуту сільськогосподарської продукції; 

5. Здійснити підготовку та впровадити спільно з навчальними закладами I-

IVрівнів акредитації, дорадчими службами та громадськими організаціями   

актуальні освітні програми для сільських жителів. 

         Минуло менше п’яти років і ряд питань, визначених у  звернені, як 

пріоритетні, втілено в життя.  

       16 листопада 2016 року  уповноважені представники Палати запрошені на 

урочисте святкування 20 річчя  Любельської Аграрної палати в. м. Любінь, РП, 

під час якого вдалось переконати керівництво Сільськогосподарських палат 

Польщі  не виносити на розгляд  СOPA-COCEGA питання зняття ембарго на 

поставки фруктів (зокрема яблук та груш) до «дружної» нам держави Росія. 

Звичайно це може здаватись маленьким кроком, але принципова позиція щодо 



агресора принесла свої успіхи. 

 

       Протягом цих останніх п’яти років Палата активно напрацьовувала зв’язки з 

міжнародними програмами і проектами та поширювала наш позитивний досвід  

розбудови громадянського суспільства по цілій Україні. На сьогодні в Україні 

створено і функціонує 18 палат, які об’єднані у всеукраїнську громадську спілку   

Асамблею Аграрних палат України. Уповноважені представники Львівської та 

Запорізької палати відвідали сільськогосподарські палати Франції. Ця поїздка дала 

змогу уявити організацію та функціонування французьких сільськогосподарських 

палат, у тому числі фінансових аспектів, а також ознайомитись, як відбуваються  

індивідуальні та групові навчання для фермерів та дорадників, технічні, економічні та 

юридичні  консультації,  експериментування, тощо.  

       Уповноважені представники Львівської Аграрної  палати у 2016 році приймали 

активну участь у міжнародному семінарі  ―Місія Аграрних палат України за досвідом 

Європейських країн – Фаза ІІ‖, який організовувала ДУ ННЦ «АГРООСВІТА» в м. 

Києві. Конференція дала можливість налагодити хороші зв’язки з   Проектом 

Німецько-Українського агрополітичного діалогу, який організував поїздку для з 

представників Міністерства аграрної політики і продовольства України, Кабінету 

Міністрів України, представників аграрної науки і освіти, а також членів Львівської 

Аграрної палати в Німеччину з метою вивчення німецького досвіду управління 

системи аграрним сектором на центральному, регіональному та місцевому рівнях. В 

рамках  поїздки члени палати відвідали Федеральне міністерство продовольства і 

сільського господарства Німеччини, Німецький сільськогосподарський союз (DBV), 

ознайомились з його структурою, завданням   та  роллю в аграрному управлінні та 

дослідженнях. Мали зустріч у Сільськогосподарській палаті Нижньої Саксонії, що в 



Ганновері, де обговорювалось питання ролі   сільськогосподарської палати в 

самоуправлінні сільського господарства, та делегованих повноважень стосовно 

розвитку сільських територій, кредитування, навчання та співпраці з вищими 

навчальними закладами, ідентифікації тварин, дорадництва та кооперації.  

 

        Співпраця  Палати з нашими іноземними партнерами  увінчалась підписанням 

базового Меморандуму про співпрацю з  польськими Ізьбами рольнічими з Любліна, 

та  було підписано  двохсторонню угоду про співпрацю між ЛАП та 

Сільськогосподарською Палатою Іль де Франц (Франція). 

Завдяки спільним діям та співпраці  між  Львівською Аграрною  палатою та 

ORGANIKA-AGRARIUS з Республіки Польща в питанні підвищення рівня знань та 

вдосконалення практичних навичок у веденні сільського господарства та застосуванні 

NANO-GRO технологій стимулювання та плодоношення рослин ми провели на базі 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону — аграрного науково-

дослідного  інституту Національної академії аграрних наук України міжнародний 

семінар. Учасником якого були понад 50 керівників сільськогосподарських  

підприємств з 7 областей України та Польщі. 

 



 

       За понад  двадцять років функціонування Львівської Аграрної палати люди в 

селі про неї знають. Представники ЛАП приймають участь у формуванні 

громадянського суспільства через постійну присутність на місцевому та 

загальнодержавному рівнях у представництвах громадських і професійних 

об’єднань в аграрному секторі. Сьогоднішня стратегія ЛАП – не зупинятись на 

закладених підвалинах, а продовжувати працю для того, щоб згуртувати селян 

навколо економічних і соціальних питань руху землі, захисту їх прав та інтересів. 

Без фахової підтримки людям на селі важко розібратися у тонкощах нормативних 

та законодавчих актів, що стосуються земельних відносин. Зняття мораторію на 

відчуження землі сільськогосподарського призначення відбулось, з 1 липня 2021 

року в нашій області укладено угод по відчуженню земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення (купівля-продаж, міна, дарування, довічне 

утримання)  лише 1475 ділянки загальною площею 1206 га. Звичайно питання 

реєстрації права власності на землю (внесення до Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) є сьогодні, як ніколи 

раніше, на часі.  

       З набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» визначено шляхи вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 



зрошення в Україні. Чітке формулювання отримали визначення «невитребувана 

земельна часка (пай)» та поняття про нерозподілені земельні ділянки. Так, 

невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що 

посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено 

відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості). 

Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх 

у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради 

можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на 

строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про 

що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних 

часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, 

повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у 

письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про 

вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо 

відоме їх місцезнаходження. У разі, якщо до 1 січня 2025 року власник 

невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право 

власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від 

одержання земельної ділянки. Така невитребувана земельна частка (пай) після 

формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, 

міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на 

підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної 

громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна 

безхазяйним. Актуальність проблеми важко переоцінити, адже земля для 

українського селянина була споконвіку святинею і його найбільшим багатством. 

Від того як власники розпорядяться своєю землею, буде в подальшому залежати 

розвиток сільських територій і, в решті решт, зростання їх добробуту. Ми маємо 

об’єктивні передумови для підняття питання про збільшення орендної плати за 

земельні ділянки до п’ятнадцяти відсотків. Доцільно було б розглянути 

можливість скерування оплати за невитребувані земельні паї, що 

використовуються орендарями, на соціальний розвиток сільських територій. Але 

не так як ми запланували склалося. Майже кожного року, ближче до його 

закінчення, наш законодавець вносить значні зміни до Податкового кодексу 

України. Як показує практика, такі зміни більше посилюють податковий тиск на 

реальний бізнес, аніж спрощують життя. 2021 рік не став виключенням. Не 

встигли селяни  оговтатись від наслідків пандемії, як законодавці вирішили 

зробити для них ще один подарунок. 30 листопада 2021 року, не зважаючи на 

великий резонанс та відкриті занепокоєння з боку бізнес-спільнот, Верховна 

Рада України прийняла Закон № 5600, яким продовжує «затягувати гайки» для 

сільськогосподарських виробників. Однією з новел є введення мінімальної 

величини податкового зобов'язання з плати податків, зборів і платежів. Тепер 

сільгоспвиробники, які здійснюють виробництво та реалізацію власної 
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сільськогосподарської продукції та/або користуються земельними ділянками, 

віднесеними до сільськогосподарських угідь, зобов'язані сплачувати податки від 

такої діяльності на рівні загальної суми, яка не може бути меншою від 

«мінімального податкового зобов’язання». При цьому неважливо, чи 

використовуються така земельна ділянки за призначенням. Законодавець навіть 

затвердив формулу, відповідно до якої мінімальне податкове зобов’язання, не 

може бути меншим, ніж 4% нормативно-грошової оцінки відповідної земельної 

ділянки. А це означає, що якщо сума податкових зобов'язань у 

сільгоспвиробника є меншою, ніж 4% від нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки, то останній зобов'язаний сплатити різницю між такими сумами. 

Важливо відмітити, що мінімальне податкове  зобов’язання  поширюється тільки 

на земельні ділянки, які знаходяться за межами населених пунктів (це стосується 

саме власників земельних паїв - членів Аграрної палати). Зміни, що теж 

безпосередньо стосуються сімейних фермерських господарств,та особистих 

селянських господарств, які здійснюють господарську діяльність на власних 

земельних ділянках. Тепер дохід від продажу с/г продукції (крім тваринництва), 

який перевищуватиме за звітний рік 12 розмірів мінімальних зарплат, тобто, у 

2022 - 78 000 грн., буде оподатковуватись ПДФО у розмірі 18% та 1,5 % 

військового збору. Фізичні особи, які вирощують на власних земельних ділянках 

продукцію для подальшого продажу, незалежно від їх розмірів (які є на 

сьогодні), та планують у подальшому реалізувати такі продукти, звільняються 

від оподаткування лише у випадку отримання протягом року доходу від торгівлі 

менше, ніж 12 мінімальних зарплат, встановленої на 1 січня звітного 

(податкового) року. У разі перевищення, платник податків зобов'язаний 

включити таку суму до загального оподатковуваного доходу за відповідний 

звітний рік, подати декларацію та самостійно сплатити податок. 

Держава, фактично, вирішила боротись з доходами дрібних фермерів які, на 

думку податківців, чомусь не мають бути вищими за 6500 грн. на місяць. 

Посилений контроль та роз’яснення  за цими  зобов’язаннями повинна взяти на 

себе Аграрна палата та її дорадники, звичайно такий підхід до розвитку 

фермерства очікуваних результатів не дасть, а навпаки сприятиме чим швидше 

відмовитись від своєї землі. 

Через створену при Палаті сільськогосподарську дорадчу службу ми 

намагатимемось доносити до власників землі всі ті загроз які на них очікують. 

 
 



 
       

        

       В складі Аграрної палати пройшли навчання і отримали  Свідоцтва 

дорадників та експертів дорадників 20 осіб. Нашу дорадчу службу внесено до 

Реєстру  сільськогосподарських служб  Міністерством розвитку 

економіки,торгівлі та сільського господарства України. Ми надаємо поки що 

безкоштовно послуги нашим аграрникам, сімейним фермерським 

господарствам, власникам землі та територіальним громадам. І це все тому, що 

не було механізму за яким можливо було отримати відшкодування. 

  Наказ МАП  від 12.07.2021 N 76 розставляє багато  питань з порядку         

використання коштів, передбачених у державному бюджеті за отримання 

сільськогосподарських дорадчих послуг. 



 

 

       Що нас сьогодні тривожить - це доступ до земельного ресурсу та прибутковість 

ведення сільського господарства за новими технологіями, це  основні необхідні 

умови  для залучення, утримання та стимулювання  молодих фермерів. В кінець  

грудня  2021 року відбулось знакове засідання Правління уповноважених 

представників Львівської Аграрної палати. На порядок денний було винесено ряд 

важливих питань, зокрема : Про розгляд та затвердження стратегії Львівської 

Аграрної палати на 2022-2026 роки, з цього питання  доповідав президент Палати 

Павло МУЗИКА, який наголосив на тому, що основною метою діяльності Палати  і 

надалі є подолання соціальної дискримінації та сприяння покращенню добробуту 

сільського населення, розвитку сільської місцевості за рахунок стимулювання 

підприємництва на селі,  підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарського виробництва, формування приватного власника та захист 

соціальних, екологічних, правових і фінансово – економічних прав, свобод та 

інтересів власників земельних паїв. Виходячи з цього, основними стратегічними 

пріоритетами Палати має бути: системний контроль за процесом реалізації аграрної 

політики у державі через постійну присутність в органах місцевого самоврядування, 

на обласному і загальнодержавному рівні  уповноважених представників аграрних 

палат  (участь у публічних заходах, семінарах, круглих столах, робочих групах, 

державних органів та громадських організацій з питань захисту прав землевласників 

(пайовиків) та відстоювання їх інтересів.  

          Для створення сприятливих умов самоорганізації розвитку громадської 

ініціативи та підвищення правової свідомості, налагодження партнерської взаємодії 

між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, у тому числі 

для реалізації та захисту прав власників земельних паїв, задоволення суспільних 

інтересів, забезпечення громадської участі у прийнятті та реалізації владних рішень 

нам необхідно  підготувати та підписати меморандуми про співпрацю між Палатою 

та: - Департаментом агропромислового розвитку Львівської обласної державної 

адміністрації, Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної 



державної адміністрації,  Львівським науково-дослідним інститутом судових 

експертиз, Головним управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області, а 

також вищими навчальними закладами аграрного спрямування та Інститутом 

сільського господарства Карпатського регіону  НААН. Продовжити угоди з 

Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції  у м. Львові, та 

Уповноваженим представником Верховної Ради України з прав людини у західному 

регіоні. Це – державні органи з якими Львівська Аграрна палата має договори про 

співпрацю та багаторічний досвід спільної просвітницької діяльності. Ми маємо 

докладати максимум зусиль, щоб укласти такі угоди про співпрацю з кожною 

новоствореною сільською громадою, в тому числі з надання дорадчих послуг 

органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань підготовки 

та реалізації планів соціально-економічного розвитку, формування громадянського 

суспільства, створенню та підтримки сімейних фермерських господарств,підтримки 

садиб з сільського зеленого туризму, роботи з сільською молоддю,тощо. 

 

 

 

            На Правлінні було затверджено Положення про надання сільськогосподарських 

дорадчих послуг Львівською Аграрною палатою. А також підіймалось питання про 

організацію навчання та підвищення кваліфікації дорадників та експертів 

дорадників у 2022 році. 

          З метою об'єднання інтелектуальних потенціалів учених та експертів- 

дорадників, для спільного розвитку прикладних  наук та сприяння у розбудові 



правової держави і становлення громадянського суспільства на засадах принципу 

верховенства права в сільських територіальних громадах було ініційовано створення 

при Палаті «Європейської Академії інноваційного провайдингу» та затверджено її 

керівний склад. Нашу ініціативу підтримують багато вчених та експертів, як з 

України так і за кордону, зокрема  доктор юридичних наук Іван Панкевич, дійсний 

професор факультету державних та економічних наук Українського Вільного 

Університету в Мюнхені,він тісно співпрацює з Інститутом міжнародного та 

порівняльного публічного права імені Макса Планка у Гейдельберзі (Німеччина), 

Адам Ерехемля -доктор правових наук, доктор гоноріс кауза Гуманітарно-

природничий університет в Сандомирі (Польща), член регіональної комісії у 

справах довкілля, автор значної кількості статей у сфері захисту довкілля, Анджей 

Біштига доктор габілітований правових наук, доктор гоноріс кауза мульті, директор 

Інституту правових наук Зеленогурського університету (Польща). 

           У 2023 році минає 25 років діяльності Львівської Аграрної палати. Це – значна 

подія в житті нашої 340-а тисячної спільноти власників земельних паїв і тому 

почати підготовку до відзначення цієї ювілейної дати святкування – 22 вересня 2023 

року, це дата державної реєстрації Палати, потрібно з створення оргкомітету, 

визначення  місця проведення та формування бюджету. На засіданні Правління 

затверджено оргкомітет на чолі з головою управи ЛАП Ігорем ВУЙЦИКОМ, який 

має займатись всіма організаційними питаннями. 

 

 



            На правлінні розглядалось питання про делегування  до складу Громадської 

ради при Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області  

на 2022-2023 роки уповноваженого представника від Львівської Аграрної палати  і 

було прийнято одноголосне рішення делегувати голову Управи Ігоря ВУЙЦИКА. 

       Цифровізація та доступ до технологій є одними з викликів, з якими 

стикається сільське населення вже сьогодні. Наші уповноважені представники 

після участі у громадському форумі Люди Дії_Таlks 2021  «Нові постковідні 

реалії: виклики та досягнення», дізнались що рівень володіння сільського 

населення цифровими навичками за час пандемії СОVID-19, значно зріс.  

 

         За результатами дослідження 2021 році, опублікованими Міністерством 

трансформації України  у Західному регіоні, навички відсутні тільки у 11% 

респондентів віком від 18-70 років, а це хороший посил на  перехід та донесення 

і отримання інформації до сільського населення вже у 2022 році через 

підключення до Інтернету вдома, використання ідентифікації через ВаnkІD, 

звернення та отримання адміністративних послуг через Особистий кабінет 

мешканця територіальної громади, який потрібно розробити для кожного 

нового району,  геопортал, чатбот (Telegram та Facebook Messenger) чи інші 

панелі Державний портал електронних послуг «Дія», мобільний застосунок 

«Дія».  



 

   

    Саме через інформаційні навички та створення «Дорадчої 

телекомунікаційної платформи ЛАП» ми матимемо змогу надавати 

новоствореним фермерським господарствам соціально необхідні консультації і 

послуги. Відстежувати результативність роботи кожного дорадника та 

проводити моніторинг якості наданих послуг в режимі реального часу. 

 

 

 

                                      

 


