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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ВОЛИНЬ – ТРАНЗИТНИЙ РЕГІОН  

ВОЛИНЬ 

У К Р А Ї Н А 

Брест 
210 км Варшава 

395 км 

Берлін 
1045 км 

Львів 
143 км 

Київ 
400 км 

Одеса 
816 км 

Луцьк 

Люблін 
220 км 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА – 600 

  АГРАРНІ ФОРМУВАННЯ – 248 

 ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ  

    ГОСПОДАРСТВА - 159 тисяч  

           

з них сільське населення -   

496 тис. осіб (48%) 

 
Населення  

1млн 40 тис. осіб 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНІ 
Волинь займає 2014,4 тис.га – 3,3 % території України 

 

Сільськогосподарські угіддя - 1047,5 тис. га,  

з них рілля – 672,3 тис. га – 33 % 

Осушені землі - 347 тис. га  

 

Виробляє майже 3 % загальнодержавних обсягів  

продукції сільського господарства  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

До реформи: 

Загальна кількість 

 рад - 408, з них: 

міських - 7 

селищних - 22 

сільських - 379 
 

 

На даний час: 

Загальна кількість  

рад - 185 

 

Об'єднані громади 51 
 

Процес об‘єднання спричинив до необхідності по  

новому  подивитися на забезпечення потреб громади та на нові 

економічні можливості, якими можуть скористатися ОТГ, селяни, 

фермери, обслуговуючі кооперативи, комунальні підприємства  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Передача земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення Головним 

управлінням 
Держгеокадастру у 

Волинській області у 

комунальну власність ОТГ 

  

Всього передано  

49,4 тисяч гектарів 

для 30-ти ОТГ у 10 районах 
11,4 тис. га 

9,3 тис. га 

1,7 тис. га 

0,96 тис. га 

0,8 тис. га 
5,3 тис. га 

3,4 тис. га 

5,3 тис. га 

3 тис. га 

8,1 тис. га 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Стратегічні напрями, операційні цілі щодо розвитку сільського 

господарства та сільських територій виписані у Стратегії 

розвитку області в рамках напрямку «Волинське село»: 

 

● - Розвиток сільських територій, 

● - Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної 

спроможності сільських територій, 

● - Розвиток підприємницького середовища та конкуренції 

на регіональних товарних ринках, 

● - Раціональне використання природно-ресурсного 

потенціалу. 
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

● За матеріалами https://landlord.ua/ 

Кліматичні зони мігрують на 

північ. 

 Підвищення температури на 1°С 

зсуває межу агрокліматичних зон  

в середньому на 100 км на північ.  

 

100 км 

Вплив зміни клімату 

https://landlord.ua/
https://landlord.ua/


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Зміна динаміки посівів,  % 

86% 

35% 

Льон-довгунець 

Цукрові буряки 

Ріпак 

Соя 55% 

Соняшник 

20% 

24% 

30% 

9% 

Кукурудза на зерно 

17% 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Практично зменшується територія зони 

Полісся - зона достатнього зволоження  

      

 

 

Питання вологи, водного режиму, використання торфових 

земель. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Німецько-український агрополітичний діалог підтримує 

Україну в сфері реформування аграрного законодавства та 

аграрної політики з урахуванням міжнародного досвіду 

Німеччини.  

 
 

● Проект Німецько-український агрополітичний діалог провадить 

дорадчу діяльність з українськими органами влади, державними 

інституціями, комітетами та комісіями, а також фаховими спілками 

з питань управління землями та менеджменту державних земель 

сільськогосподарського призначення, лісового фонду. 

 

●Сьогодні на повістці денній у нас – земельні питання: 

РОЗПОЧИНАЄМО...  
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