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Сралмк ла пщмгмглі лаявлі ода-
йщлі ндопндкрзвз вігкозрря в Укоаї-
лі озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщ-
кмгм нозжлафдлля, цм жукмвйдлм 
взлзклдлляк оягу жакмлмгавфзт 
іліуіарзв в ущмку ланоякі. Так, жа 
вдодпдлщ-емврдлщ ущмгм омку жаодєп-
ромвалм 2 мплмвлзт ра 10 айщрдола-
рзвлзт жакмлмномдкрів, які номнм-
луырщ жкілз, в рмку фзпйі, айд лд 
взкйыфлм у псдоі уноавйілля ждкд-
йщлзкз одпуопакз пійщпщкмгмпнмгао-
пщкмгм нозжлафдлля. 

Мдра праррі – номалайіжуварз ра 
взпвірйзрз мплмвлі озжзкз нмймедлщ 
жакмлмномдкрів, які номнмлуырщпя 
гйя нозилярря в ланоякку вігкозрря 
війщлмгм озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі. 
Такме, взжлафдлм мплмвлі ндопндкрз-
вз сулкуімлувалля каибурлщмгм оз-
лку пійщпщкмгмпнмгаопщкзт ждкдйщ ра 
имгм внйзв ла уфаплзків агоаолмгм 
озлку. 

Так, мглзк ж мплмвлзт жакмлмном-
дкрів «Пом влдпдлля жкіл гм Здкдйщ-
лмгм кмгдкпу Укоаїлз ра ілхзт жакм-
лмгавфзт акрів цмгм угмпкмлайдлля 
пзпрдкз уноавйілля ра гдодгуйяуії у 
псдоі ждкдйщлзт віглмпзл» № 2194 
віг 01.10.2019 о. (гайі – Закмлмномдкр 
№ 2194) номнмлуєрщпя номгмведлля 
одсмокз гдудлроайіжауії ра фдогмвд 
омжхзодлля нмвлмваедлщ мб’єглалзт 
рдозрмоіайщлзт гомкаг (гайі – ОТГ) в 
фапрзлі нубйіфлмгм агкіліпроувалля 
ждкдйщлзкз гійялкакз жа кдеакз 
лапдйдлзт нулкрів [5]. Зарвдогедлля 
ракзт нмймедлщ нозжвдгд гм фдогмвмї 
кмлудлроауії в оукат ОТГ вдйзкмгм 
мбпягу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля, які оаліхд ндодгайзпщ 
ла нігправі омжнмоягедлля Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз віг 31.01.2018 о. 
(гайі – Рмжнмоягедлля № 60-о), айд 
лд взкйыфлм [3].  

Сйіг жажлафзрз, цм Рмжнмоя-
гедлля №60-о, лд гзвйяфзпщ ла впі 
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ндодвагз, буйм нозилярм впундодф 
фзллмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз.  
Такзи мбтіг жакмлмгавпрва првмозв 
ндвлі озжзкз гйя нубйіфлмгм уноав-
йілля ждкдйщлзкз гійялкакз пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля,  
які жлатмгярщпя нмжа кдеакз ла-
пдйдлмгм нулкру ж мгйягу ла лапрун-
лд.   

Чапрзлмы фдрвдормы праррі 122 
Здкдйщлмгм кмгдкпу Укоаїлз (гайі – 
ЗК Укоаїлз) фіркм впралмвйдлі нмв-
лмваедлля рдозрмоіайщлзт могалів 
Ддоегдмкагапроу омжнмоягеарзпя 
ждкдйщлзкз гійялкакз гдоеавлмї 
вйаплмпрі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля. Пдодваелм, ракі гійял-
кз жлатмгярщпя нмжа кдеакз лапдйд-
лмгм нулкру. Поз ущмку, у вігнмвіг-
лмпрі гм фапрзлз гоугмї праррі 83 ра 
праррі 12 ЗК Укоаїлз гм кмкулайщлмї 
вйаплмпрі віглмпзйзпя йзхд ждкйі в 
кдеат лапдйдлмгм нулкру, а рмку 
омжнмоягеайзпя ракзкз ждкйякз 
рійщкз пійщпщкі, пдйзцлі абм кіпщкі 
оагз ла вігнмвігліи рдозрмоії. Тмбрм, 
ЗК Укоаїлз фіркм омжкдеував нмвлм-
ваедлля у псдоі нубйіфлмгм уноав-
йілля ждкдйщлзкз одпуопакз кіе 
могалакз взкмлавфмї вйагз ра мога-
лакз кіпудвмгм пакмвоягувалля. Іл-
акхд каеуфз, в кдеат лапдйдлмгм 
нулкру пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз ждк-
йякз омжнмоягеайзпщ могалз кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, а нмжа кдеакз 
– рдозрмоіайщлі могалз Ддоегдмкага-
проу [1].  

В пвмы фдогу, Кабілдр Міліпроів 
Укоаїлз (гайі – КМУ) пвмїк Рмжнм-
оягедлляк №60-о нмоухзв ракд ом-
жкдеувалля нмвлмваедлщ у псдоі 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля ждкдйщ-
лзкз одпуопакз пійщпщкмгмпнмгаопщ-
кмгм нозжлафдлля кіе могалакз кіп-
удвмгм пакмвоягувалля ра Ддоегдм-
кагпромк. Так, Рмжнмоягедлля №60-
о КМУ жмбмв’яжайм Ддоегдмкагапро 
жабджндфзрз ндодгафу ждкйі гдоеав-
лмї вйаплмпрі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля, в рмку фзпйі, жа кдеа-
кз лапдйдлмгм нулкру гм кмкулайщ-
лмї вйаплмпрі бдж жкілз вігнмвіглмгм 
жакмлмгавпрва, а пакд нмймедлщ ЗК 
Укоаїлз. 

Такзк фзлмк, вед бійщхд омку 
кз каєкм пзруауіы, кмйз нігжакмл-
лзи лмокарзвлзи акр – Рмжнмоя-
гедлля №60-о лд вігнмвігає ЗК 
Укоаїлз. Опраллік абжаумк нулкру 1 
йзпра Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз 
№ Н-35267-18 віг 30.01.2009 о. 
омж’яплдлм, цм у взнагку пундодфлм-
прі лмок  нігжакмллмгм  акра  лмокак 
жакмлу  пйіг  жапрмпмвуварз  лмокз  
жакмлу, мпкійщкз віл кає взцу    
ыозгзфлу пзйу [4]. Ілакхд каеуфз, 
оджуйщрарз лджакмллмгм вроуфалля 
КМУ у нубйіфлд агкіліпроувалля 
ждкйякз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм  
нозжлафдлля кмед нозжвдпрз гм рмгм, 
цм впі ждкдйщлі гійялкз пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмгм нозжлафдлля нмжа     
кдеакз лапдйдлмгм нулкру, які буйз 
лагалі могалакз кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля сіжзфлзк і ыозгзфлзк   
мпмбак у кмозпрувалля абм вйап- 
ліпрщ кмеурщ бурз взйуфдлі, як ракі, 
які ндодгалі впундодф лмокак ЗК 
Укоаїлз.  

На кмы гукку, пакд в оджуйщрарі 
взлзклдлля ракмгм озжзку ра в од-
жуйщрарі лдмбтіглмпрі фіркмгм жакоін-
йдлля ланоякку гдудлроайіжауії в 
псдоі нубйіфлмгм агкіліпроувалля 
ждкдйщлзкз гійялкакз пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмгм нозжлафдлля, був жаном-
нмлмвалзи Закмлмномдкр № 2194, 
якзк жаномнмлмвалм влдпрз жкілз гм 
праррі 83 ЗК Укоаїлз ра гмнмвлзрз 
нмвлмваедлля могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля в фапрзлі омжнмоя-
гедлля ждкдйщлзкз гійялкакз жа 
кдеакз лапдйдлмгм нулкру. Цд кайм 
б взоіхзрз номбйдку лаявлмї пунд-
одфлмпрі кіе Рмжнмоягедлляк №60-о 
ра нмймедллякз ЗК Укоаїлз. 

Помрд, жгагалд омжхзодлля нмв-
лмваедлщ ОТГ в оаккат вігкозр-    
ря війщлмгм озлку ждкдйщ пійщпщкм-
гмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоа-
їлі лд жбійщхзрщ ндопндкрзвз гйя 
нмрдлуіилзт ілвдпрмоів, в рмку фзпйі 
ілмждклзт, які лаоажі взкмозпрм-
вуырщ ждкдйщлі гійялкз пійщпщкм-
гмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля абм 
рійщкз нйалуырщ жатмгзрз ла агоао-
лзи озлмк Укоаїлз ж мгйягу ла ла-
прунлд. 
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Пм-ндохд, рзк ед жакмлмномдк-
рмк номнмлуырщ мбкдедлля нймці 
ждкдйщлзт гійялмк кмкулайщлмї вйа-
плмпрі, які взправйярзкурщпя гйя 
номгаеу ла аукуімл в омжкіоі лд   
бійщхд 20 га. Воатмвуыфз рми сакр, 
цм лаоажі аукуімл - уд бджайщрдола-
рзвлзи смокар номгаеу ракзт гійя-
лмк, нмгіблі мбкдедлля жайзхаырщпя 
лд лаикоацзк ваоіалрмк гйя агоао-
лзт тмйгзлгів, які нйалуырщ омжнм-
фарз гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ в Укоа-
їлі [5]. 

Пм-гоугд, хзомка кмлкуодлуія ла 
ущмку озлку лд гапрщ лмвзк гоавуяк 
жаирз ла рдозрмоії рзт ОТГ, гд вед 
жгіиплыырщ гіяйщліпрщ пдодглі ра вд-
йзкі агоаоліи кмкналії. Агед в оак-
кат пвмєї гіяйщлмпрі вмлз гйзбмкм 
пнівноауыырщ ж нодгправлзкакз ОТГ 
ра могалакз гдоеавлмї вйагз. А рмку 
нмява лмвмгм гоавуя, мфдвзглм, нозж-
вдгд гм првмодлля бао’єоів жі прмомлз 
кмлкуодлрів. 

Пм-родрє, лмвзк гоавуяк пйіг 
жабурз ном ждкдйщлі гійялкз, які 
лаоажі модлгуырщпя абм ндодгалі у 
кмозпрувалля. Агед, як фзллзк жа-
кмлмгавпрвмк Укоаїлз (гмгмвмоакз 
модлгз ждкйі), рак і жаномнмлмвалзк 
жакмлмномдкрмк жакоінйдлд ндодва-
елд ноавм модлгаоів ла нозгбалля 
ждкдйщлзт гійялмк пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмгм нозжлафдлля у взнагку їт 
номгаеу, лавірщ в оаккат аукуімлу 
[1, 5, 6]. 

Коік рмгм, лзжка айщрдоларзвлзт 
жакмлмномдкрів номнмлує лак мбкд-
едлзи озлмк ждкдйщ пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмгм нозжлафдлля. Такд мбкд-
едлля номявйяєрщпя у жабмомлі 
ыозгзфлзк мпмбак ж ілмждклзкз 
жаплмвлзкакз нозгбаварз ждкйі 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля 
бугщ-якмї вйаплмпрі гм 2024 омку 
[15, 16]. Такме, номнмлуырщ і мбкд-
едлля нмв’яжалі ж кмейзвіпры нозг-
барз ждкйы пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля взкйыфлм гомкагялакз 
Укоаїлз гм 2023 омку, цм, жлмву е 
ракз, нмжбавйяє ілмждкуів абм ыоз-
гзфлзт мпіб ж ілмждклзкз жаплмвлз-
какз карз у вйаплмпрі вігнмвіглі 
ждкдйщлі гійялкз [12]. 

Тмку, воатмвуыфі жаномнмлмвалі 
жакмлмномдкрз, ла кмы гукку, єгз-
лзк ндопндкрзвлзк хйятмк жаиляр-
ря фапркз агоаолмгм озлку в Укоаїлі, 
ніпйя жлярря кмоармоіы ла номгае 
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм ноз-
жлафдлля в Укоаїлі, є нозгбалля 
кмонмоарзвлзт ноав вед іплуыфзт 
агоаолзт кмкналіи, які каырщ ноава 
модлгз, дксірдвжзпу ла ждкдйщлі 
гійялкз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм ноз-
жлафдлля абм вед нозгбайз ракі  
гійялкз, які лд жлатмгярщпя ніг   
кмоармоієк. Сакд ракзи хйят є лаи-
ндопндкрзвліхзк гйя каибурліт 
нодгправлзків агоаолмгм озлку ж 
мгйягу ла лапрунлд. 

Пм-ндохд, нозгбалля кмонмоа-
рзвлзт ноав вед гавлм сулкуімлуы-
фмї агоаолмї кмкналії вкйыфає в пдбд 
нозгбалля уійіплмгм каилмвмгм кмк-
нйдкпу ж лаявлзкз ждкйякз, які гм-
рмві гм взкмозпралля, лдмбтіглмы 
лдоутмкіпры (пкйагз, сдокз, дйдва-
рмоз, ждолмпухзйщлі кмкнйдкпз ра 
іл.), пійщпщкмгмпнмгаопщкмы рдтлі-
кмы, лайагмгедлзкз жв’яжкакз ж 
модлгмгавуякз ждкдйщлзт гійялмк, 
нодгправлзкакз ОТГ ра кіпудвзт 
могалів гдоеавлмї вйагз.  

Пм-гоугд, як вед буйм жажлафдлм, 
модлгаоі ждкдйщлзт гійялмк пщмгмглі 
і в нмгайщхмку карзкурщ ндодваелд 
ноавм ла нозгбалля ждкдйщлзт гійя-
лмк у вйапліпрщ. І нозгбалля нігноз-
єкпрва, якд кає в модлгі вдйзку кі-
йщкіпрщ ждкйі ла лапрунлі 4 – 10 ом-
ків гає кмейзвіпрщ жакоінзрзпя ла 
ущмку озлку, ніпйя фмгм жгіиплыварз 
нмдранлд нозгбалля ждкдйщлзт гі-
йялмк, які ндодбуваырщ в модлгі, 
нмфзлаыфз ж гійялмк, які жлатмгярщ-
пя в єгзлмку капзві бдж кмейзвзт 
«хаткармк». Агед, агоаолі кмкналії 
лауійдлі ла нозгбалля пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмї ждкйі лд номпрм гйя її 
взкмозпралля, а гйя нмгайщхмгм 
ілвдпрувалля в лдї. Нанозкйаг, в 
Укоаїлі ндохмфдогмвмы кдрмы гйя 
багарщмт агоаолзт кмкналіи є бугів-
лзурвм кдйімоарзвлзт пзпрдк ла 
нозгбалзт ждкдйщлзт гійялкат гйя 
їт жомхдлля. Цд жукмвйдлм проіккзк 
нмлзедлляк оівля вмймгмпрі в 
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удлроайщліи фапрзлі Укоаїлз, гд ом-
жрахмвалі мплмвлі нмруелмпрі лаибі-
йщхзт агомтмйгзлгів Укоаїлз, цм в 
нмгайщхмку кмед жлівдйыварз ла-
вірщ взпмкзи оівдлщ бмлірдру ґоулрів, 
лапйігкмк фмгм пралд жлзедлля уом-
еаилмпрі. 

Такзк фзлмк, жа лаявлзт мбпра-
взл ра ндопндкрзв, які вігмбоаедлі у 
жгагалзт жакмлмномдкрат, єгзлмы 
нозвабйзвмы кмейзвіпры гйя взтмгу 
ла вірфзжлялзи агоаолзи озлмк є 
нозгбалля вед сулкуімлуыфзт агоа-
олзт кмкналіи, які каырщ ноава км-
озпрувалля абм вйаплмпрі ла вігнмві-
глі ждкдйщлі гійялкз пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмгм нозжлафдлля. Така, жгава-
ймпя б, бджайщрдоларзвла пзруауія 
пкйайапя у жв’яжку ж лаявлмы модлг-
лмы кважі-кмгдййы озлку ждкдйщ 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля 
в Укоаїлі, яка бійщхд 20 омків ндод-
бувайа у віглмпліи прабійщлмпрі. І 
гдякі мноаущмвалі жакмлмномдкрз, 
мпмбйзвм їт айщрдоларзвлі ваоіалрз 
номнмлуырщ ндодтіглзи ндоімг гм 
2023 – 2024 омків, якзи номявйяєрщ-
пя в првмодллі мбкдедлщ в фапрзлі 
кмейзвзт пуб’єкрів ноава вйаплмпрі 
ла пійщпщкмгмпнмгаопщку ждкйы. Такі 
жкілз в жакмлмгавпрві, мфдвзглм, лд 
влдпурщ оіжкзт жкіл в кмгдйщ озлку, 
цм кає, як пвмї ндодвагз, рак і лдгм-
йікз [12, 15, 16]. 

Помрд, ж вігкозрряк озлку жд-
кдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжла-
фдлля є и ілха кмейзвіпрщ взтмгу ла 
вірфзжлялзи агоаолзи озлмк, взкм-
озпрмвуыфз ноз ущмку ілху біжлдп 
кмгдйщ уноавйілля ждкйды, ліе номп-
рм взомцувалля пійщпщкмгмпнмгаопщ-
кмї номгукуії. 

Так, у взнагку вігкозрря озлку 
бдж кмейзвзт мбкдедлщ, ыозгзфлі 
мпмбз, в рмку фзпйі ж ілмждклзкз 
жаплмвлзкакз кмеурщ нозгбарз єгз-
лзк капзвмк ндвлзи мбпяг пійщпщкм-
гмпнмгаопщкмї ждкйі гйя нмгайщхмї 
ндодгафі її в модлгу пупіглік агоао-
лзк кмкналіяк. Звіплм е, мплмвлзи 
нозбурмк віг ракмї кмгдйі лагтмгз-
рзкд у взгйягі модлглмї нйарз віг 
агоаолмї кмкналії – модлгаоя. Поз 
ущмку, в галмку взнагку, модлгла 

нйара, икмвіолм, бугд гдцм взца гйя 
агоаолмї кмкналії, ліе якцм мпралля 
б модлгувайа раку гійялку у гомка-
гялзла. І ракд уілмурвмодлля жукмв-
йдлм оягмк нозфзл.  

Нмва біжлдп кмгдйщ ндодгбафає 
ндодгафу в модлгу гдкійщкмт, а рм и 
бійщхд гдпярка ждкдйщлзт гійялмк, 
які омжкіцдлі єгзлзк капзвмк. Тмб-
рм, агоаола кмкналія мгоажу модлгує 
гдкійщка гійялмк в мглмку кіпуі и в 
мглмгм вйаплзка. Така пзруауія є 
жлафлм взгігліхмы у нмоівляллі ж 
«нігкмоармолзкз» нозварлзкз ждк-
йякз, агед, кмйз агоаола кмкналія 
модлгує гдпярщ гійялмк у гдпярз вйа-
плзків, і лд впі ж лзт нігрозкуырщ 
вігнмвіглу агоаолу кмкналіы. Збійщ-
хзрз абм жкдлхзрз омжкіо модлглмї 
нйарз абм жгіиплзрз гмгаркмві вз-
нйарз ла кмозпрщ мглмгм вйаплзка лд 
взигд, цм нігрвдогеуєрщпя ла ноак-
рзуі. 

Бійщхд рмгм, гйя кмелмгм нігн-
озєкпрва у уіи псдоі єгзлзи капзв 
ждкдйщлзт гійялмк в тмомхмку кіпуі 
є йапзк хкармфкмк і віл пкмоіхд 
ндоднйарзрщ жа раку модлгу вйаплзку 
єгзлмгм капзву, ліе бугд взхукува-
рз гдпярщ лмвзт вйаплзків нозварлмї 
ждкйі, які бугурщ «омжкзгалі» нм 
впщмку капзву. Коік ущмгм, рака кмк-
налія лд нозв’яжала гм омжрахувалля 
пвмїт мплмвлзт взомблзфзт нмруелм-
прди абм мплмвлмгм кйапрдоу ждкдйщ. 
Дмпрарлщм йзхд лаявлмпрі агоаолмї 
кмкналії нмояг, яка жауікавйдла в 
омжхзодллі ждкдйщлмгм балку. А 
бугщ-яка агоаола кмкналія жавегз 
жауікавйдла в омжхзодллі пвмгм ждкд-
йщлмгм балку. 

В галмку взнагку, рака кмгдйщ 
біжлдпу ндодгбафає пнівноауы у пзп-
рдкі B2B, гд ж мглієї прмомлз є агоа-
ола кмкналія, а ж ілхмї уноавйяыфа 
кмкналія, яка лагає ждкдйщлі гійял-
кз в модлгу агоаоліи кмкналії. Така 
пзпрдка пнівноауі взкйыфає багарм 
лдгарзвлзт сакрмоів, які взлзкаырщ 
у омбмрі ж наимвзкакз. Звіплм е, 
номпріхд ноауыварз ж мглієы йыгз-
лмы абм кмкналієы, ліе ж гдпяркмк. 
Коік ущмгм, уноавйяыфа кмкналія, 
яка лагаварзкд в модлгу гійялкз 
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пакмпріилм мноаущмвуварзкд сілал-
пмві апндкрз ра нзралля мнмгарку-
валля пвмєї гіяйщлмпрі, а агоаола 
кмкналія жмпдодгзрщпя ла взомцу-
валлі пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номгук-
уії.  

Такме, лаявлі ндопндкрзвз хвз-
гкмї пакммкунлмпрі ракмї кмгдйі. Рм-
жкіо пщмгмгліхлщмї модлглмї нйарз жа 
ждкдйщлі гійялкз пійщпщкмгмпнмгао-
пщкмгм нозжлафдлля кмодйыєрщпя віг 
70,00 гм 250,00 гмйаоів США жа гдк-
рао у оік в жайделмпрі віг мбйапрі, гд 
жлатмгзрщпя ждкдйщла гійялка. Поз 
ущмку, дкпндорз номглмжуырщ, цм 
ніпйя вігкозрря озлку пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзт ждкдйщ, уіла ла мпраллі км-
ед пкйагарз гм 2 000,00 гмйаоів 
США жа гдкрао. Айд ваорм жажлафзрз, 
цм лаоажі ждкдйщлі гійялкз, які лд 
нігнагаырщ ніг кмоармоіи кмхруырщ 

ла озлку лд бійщхд 1 200,00 гмйаоів 
США жа гдкрао. А «нігкмоармолі» 
ждкйі, які сакрзфлм номгаырщпя, в 
рмку фзпйі, айд лд взкйыфлм хйятмк 
укйагалля гмгмвмоу дксірдвжзпу км-
ела нозгбарз жа 800,00 – 1 200,00 
гмйаоів США.  

Тмку, кмела пномглмжуварз, цм 
рака кмгдйщ біжлдпу кає лднмгалі нд-
опндкрзвз гйя її вномвагедлля ніпйя 
вігкозрря озлку ждкдйщ пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмгм нозжлафдлля. Коік ущм-
гм, лзжка жакмлмномдкрів, які лаоажі 
жаодєпромвалі у Вдотмвліи Рагі Укоа-
їлз кмеурщ, як пнозярз омжвзрку 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля ждкйякз 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля 
ніпйя вігкозрря війщлмгм озлку, рак і 
жвужзрз кмейзвмпрі нубйіфлмгм агкі-
ліпроувалля у уіи псдоі.  
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Лівак А. П. Пдопндкрзвз нубйіфлмгм агкіліпроувалля мбігу ждкдйь пійьпькмгм-
пнмгаопькмгм нозжлафдлля ра имгм внйзв ла агоаолзи озлмк Укоаїлз 

Опраллік фапмк нодгправлзкакз Осіпу Поджзгдлра ра гдякзкз лаомглзкз гдну-
раракз Укоаїлз іліуіимвалм омбмру цмгм омжомбкз вдйзкмї кійщкмпрі жакмлмномдкрів, 
які кайз б нігхрмвтлурз Укоаїлз гм вігкозрря озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля в Укоаїлі. Бійщхд рмгм, ракзкз жакмлмномдкракз номнмлуырщпя гмвмйі 
пдоимжлі жкілз в мплмвлі нмймедлля жакмлмгавпрва цмгм нубйіфлмгм уноавйілля жд-
кдйщлзкз одпуопакз, які каырщ ніггмруварз гдоеавлзи анаоар гм одгуйывалля війщ-
лмгм озлку пійщпщкмгмпнмгаопщкзт ждкдйщ. В уіи праррі номалайіжмвалм нмймедлля 
лаявлзт жакмлмномдкрів в фапрзлі жкіл цмгм нубйіфлмгм агкіліпроувалля ждкдйщлзкз 
одпуопакз Укоаїлз. Коік ущмгм, жомбйдлм ндвлі взплмвкз цмгм кмейзвмгм внйзву 
лаявлзт жакмлмномдкрів ла агоаолзи озлмк ра ла нмрдлуіилзт имгм уфаплзків. 

Кйюфмві пймва: ждкдйщлі гійялкз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля, війщлзи 
озлмк, жакмлмномдкрз, гдудлроайіжауія, агоаолзи озлмк. 

 
 
Лзвак А. П. Пдопндкрзвы нубйзфлмгм агкзлзпрозомвалзя мбмомра ждкдйь 

пдйьпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя з дгм вйзялзд ла агоаолыи оылмк Укоазлы 
В нмпйдглдд водкя нодгправзрдйякз Осзпа Поджзгдлра з лдкмрмошкз лаомглш-

кз гднураракз Укоазлш злзуззомвалм оабмру нм оажоабмркд бмйщхмгм кмйзфдпрва 
жакмлмномдкрмв, кмрмошд гмйелш нмгрмйклурщ Укоазлу к мркошрзы ошлка ждкдйщ 
пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя в Укоазлд. Бмйдд рмгм, ракзкз жакмлмномдкракз 
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нодгйагаырпя гмпрармфлм пдощджлшд зжкдлдлзя в мплмвлшд нмймедлзя жакмлмгардйщ-
прва м нубйзфлмгм уноавйдлзя ждкдйщлшкз одпуопакз, кмрмошд гмйелш нмггмрмвзрщ 
гмпугаопрвдллши аннаоар к одгуйзомвалзы пвмбмглмгм ошлка пдйщпкмтмжяипрвдллшт 
ждкдйщ. В ърми прарщд номалайзжзомвалш нмймедлзя зкдыцзтпя жакмлмномдкрмв в 
фапрз зжкдлдлзи мрлмпзрдйщлм нубйзфлмгм агкзлзпрозомвалзя ждкдйщлшкз одпуо-
пакз Укоазлш. Комкд ърмгм, пгдйалш мнодгдйдллшд вшвмгш мрлмпзрдйщлм вмжкмелм-
гм вйзялзя зкдыцзтпя жакмлмномдкрмв ла агоаолши ошлмк з ла нмрдлузайщлшт 
уфапрлзкмв. 

Кйюфдвыд пймва: ждкдйщлшд уфапркз пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя, пвмбм-
глши ошлмк, жакмлмномдкрш, гдудлроайзжаузя, агоаолши ошлмк. 

 
 
Livak A. Prospects of public administration of agricultural land circulation and its 

impact on the agrarian market of Ukraine 
Recently, representatives of the Office of the President and some people's deputies of 

Ukraine have initiated work to develop a large number of bills that would push Ukraine 
to open the agricultural land market in Ukraine. Moreover, such bills propose rather 
serious changes to the basic provisions of the legislation on public land management, 
which should prepare the state apparatus to regulate the free market of agricultural land. 
This article analyzes the provisions of the existing draft laws regarding changes in public 
administration of land resources in Ukraine.  

The author concludes that with the opening of the agricultural land market there is 
another possibility of entering the domestic agrarian market, while using a different 
business model of land management than simply growing agricultural products. 

Also  substantiates the opinion that the only promising way of occupying a share of 
the agricultural market in Ukraine, after lifting the moratorium on the sale of agricultural 
land in Ukraine, is the acquisition of corporate rights of existing agricultural companies 
that have the right to lease, emphasize on agricultural land or already agricultural land 
not under the moratorium. In addition, some conclusions have been drawn regarding the 
possible impact of existing bills on the agricultural market and its potential participants –
a  number of bills currently registered with the Verkhovna Rada of Ukraine can both 
promote the development of public administration of agricultural land upon the opening 
of the free market or narrow down the possibilities of public administration in this area. 

The new business model provides for the lease of several or even more than a dozen 
plots of land, which are located in a single array. That is, an agricultural company rents 
several plots in one place and one owner at once. This situation is much more 
advantageous than "under moratorium" private land, because when an agricultural 
company leases ten parcels to ten owners, not all of them support the respective 
agricultural company. Increasing or decreasing the rent or making additional payments to 
one owner will not work, which is proven in practice. It can be predicted that such a 
business model has good prospects for its implementation after the opening of the 
agricultural land market. In addition, a number of bills that are currently registered with 
the Verkhovna Rada of Ukraine can both facilitate the development of public 
administration of agricultural land upon the opening of the free market and narrow down 
the possibilities of public administration in this area. 

 Key words: agricultural land, free market, bills, decentralization, agrarian market. 


