
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №754

05 березня___ 2019 р. 37 сесія 7 скликання

Про Програму збереження та відтворення родючості ґрунтів 
земель державної форми власності у Вінницькій області 

на 2018-2022 роки.

З метою збереження та відтворення родючості ґрунтів області, 
відповідно до Земельного кодексу України, статті 27 Закону України „Про 
охорону земель”, Закону України „Про державну підтримку сільського 
господарства України”, а також пункту 16 частини І статті 43 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних 
комісій обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм та з 
питань агропромислового комплексу і земельних відносин, обласна Рада 
ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму збереження та відтворення ґрунтів земель 
державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки (надалі - 
Програма), що додається.

2. Рекомендувати:
2.1. Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації, Вінницькій філії Державної установи 
«Інститут охорони ґрунтів України», забезпечити виконання заходів, 
передбачених Програмою.

2.2. Призначити головним розпорядником коштів, виділених для 
реалізації Програми, Департамент агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

2.3 Фінансове забезпечення заходів реалізації Програми 
здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, районного та інших 
місцевих бюджетів, які надійдуть у порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, власних коштів 
суб’єктів господарювання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин 
(Барцьось В.В.) та з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.) ^

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії обласної Ради 

Р ' скликання від^ / 2019 року №

ПРОГРАМА 
збереження та відтворення родючості ґрунтів 

земель державної форми власності у Вінницькій області
на 2018-2022 роки

І. Загальна характеристика Програми

Програма збереження та відтворення родючості ґрунтів земель державної 
форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки (далі Програма) роз
роблена відповідно до положень Земельного кодексу України, Законів України 
«Про охорону земель» та «Про охорону навколишнього природного середови
ща», з урахуванням завдань і положень Державної стратегії регіонального роз
витку на період до 2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 06 серпня 2014 року № 385), а також операційної цілі 2.3 «Підтри
мка інтенсивного розвитку в усіх секторах сільського господарства» стратегіч
ної цілі 2 -  «Зростання конкурентоспроможності економіки області» Стратегії 
збалансованого розвитку Вінницької області на період до 2020 року (затвер
джена рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 24 червня 
2015 року № 893), Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2018 рік (затверджена рішенням 27 сесії 7 скликання Вінницької об
ласної Ради від 20 грудня 2017 року № 508),

У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно вжити для досяг
нення пріоритетних завдань розвитку Вінниччини у 2018-2022 роках для досяг
нення запланованих показників у галузі сільського господарства та поліпшення 
стану грунтів земель державної форми власності.

Програма спрямована на проведення хімічної меліорації закислених грун
тів, а також проведення організаційних заходів та фінансову підтримку сільгос- 
пвиробників-землекористувачів шляхом відшкодування витрат, понесених на 
вапнування кислих грунтів.

Земля, як природний ресурс, постійно зазнає природного і антропогенно
го впливу, що і спричиняє деградацію ґрунтів та призводить до зниження про
дуктивності угідь. В процесі здійснення земельної реформи відбуваються від
чутні зміни фізико-хімічного стану ґрунтів області і, насамперед, перерозподіл 
площ сільськогосподарських угідь за ступенем кислотності в зв’язку зі значним 
зменшенням обсягів вапнування кислих ґрунтів.

Погіршення продуктивності земель відбувається внаслідок незадовіль
ного фітосанітарного стану, порушення основного закону землеробства, за яким 
виніс поживних речовин з ґрунту необхідно компенсувати внесенням екологіч
но доцільних норм добрив. Однак, закріплення поживних речовин у ґрунті, а 
основне - використання їх рослинами, у великій мірі залежить від фізіологічно
го стану ґрунтового розчину ґрунту та його кислотності.

Ґрунтова кислотність є причиною порушення фізіологічних процесів за
своєння азоту, фосфору, калію та інших поживних речовин рослинами, зни
ження зимостійкості сільськогосподарських культур. Кислі фунти, крім не
сприятливих агрохімічних властивостей, характеризуються ще й незадовільни
ми фізичними параметрами родючості, в результаті чого знижується біологічна 
діяльність, зменшується урожайність культур, відбувається погіршення агрое
кологічних умов вирощування рослин.

Підвищена кислотність ґрунту має негативний вплив на ріст і розвиток 
більшості сільськогосподарських культур. На кислих ґрунтах погіршується 
якість продукції, знижується на 0,5 - 1,0% вміст сирого протеїну в зерні, на 0,5 - 
2,2% крохмалю в бульбах картоплі, на 0,7 - 1,0% цукру в коренеплодах цукро
вих буряків, на 10 - 15% зменшується вихід перетравного протеїну в кормових 
культурах.



Основним фактором підвищення родючості цих ґрунтів є зниження їх ки
слотності. Вапнування - один з найтриваліших за дією і найдешевших за вартіс
тю заходів хімічного впливу на ґрунт і його родючість, якій сприяє покращен
ню фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів, підвищуючи тим самим 
врожайність сільськогосподарських культур.

Дослідженнями встановлено, що внесення 5 т мелісрранта на 1 га площі 
на дерново-підзолистих ґрунтах підвищує валовий збір сільськогосподарських 
культур на 10 -  15 %. Урожайність озимої пшениці зростає на 3,0 - 5,4 ц/га, зе
рна кукурудзи - 5,5 - 10,9, гороху - 3,7 - 10,0, цукрових буряків - 22,5 - 35,0 ц/га.

Вапнування усуває шкідливу для більшості сільськогосподарських куль
тур надмірну кислотність ґрунтового розчину, підвищує ефективність внесення 
органічних і мінеральних добрив, створює сприятливі умови для знищення фі- 
топатогенів і поліпшення життєдіяльності для корисних мікроорганізмів, різко 
підвищує діяльність бульбочкових бактерій, нітрифікаторів, які прискорюють 
мінералізацію органічних решток та забезпечують ґрунт легкорозчинними ре
човинами.

Під впливом вапна зв’язані ґрунти стають пухкішими і легше обробля: 
ються, ґрунти легкого гранулометричного складу при одночасному внесенні 
органічних добрив та вапна стають більш зв’язаними.

Тому найважливішою метою програми поліпшення родючості сільсько
господарських угідь шляхом вапнування кислих ґрунтів є відтворення і постій
не підтримка родючості земель. Основною метою виконання програми є за
безпечення стабільних урожаїв, підвищення продуктивності рослинництва при 
зменшенні затрат трудових ресурсів і коштів.

Площа кислих земель області становить 620,3 тис. га, в тому числі 221,9 
тис. га сильнокислі та середньокислі грунти, які потребують першочергового 
вапнування, з яких у державній власності знаходиться 6 030 га.

Найбільші площі сильнокислих та середньокислих грунтів знаходяться у 
наступних районах: Жмеринському -  54,3%, Тульчинському -  36,0%, Гайсин- 
ському -  40,6%, Тиврівському -  66,5%, Барському -  45,5%, Мурованокурило- 
вецькому -  33,3%, Літинському -  39,0%, Немирівському -  31,4%, Тростянець- 
кому -  30,2%, Шаргородському -  24,7%. від загальної обстеженої площі орних 
земель, яка складає 1236,3 тис. га. Агрохімічна характеристика грунтів області 
за ступенем кислотності наведена в додатку 1.

Потребують термінового розкислення у Жмеринському районі 27,5 тис. 
га, Тульчинському -  20,4 тис. га, Гайсинському -  18,9 тис.га, Тиврівському -  
18,2 тис.га, Барському -  15,9 тис. га, Мурованокуриловецькому -  15,6 тис. га, 
Літинському -  14,7 тис.га, Немирівському -  13,8 тис.га, Тростянецькому -  10,3 
тис.га, Шаргородському -  10,5 тис. га орних земель. Загальна площа таких зе
мель в межах області досягла 221,9 га., або 17,8% від обстеженої. Загальна по
треба вапнування кислих ґрунтів по районах області наведена в додатку 2.

Роботи із зниження кислотності ґрунтів проводились в незначних обся
гах. На реалізацію заходів Програмою „Хімічної меліорації кислих грунтів у 
Вінницькій області на 2006 -  2010 роки” у 2007 році з обласного бюджету було 
виділено 500 тис. гривень для компенсації вартості робіт з вапнування кислих 
грунтів на площі 6821,4 га. Загальна провапнована площа по області становила 
13,9 тис. га., причому на землях сільськогосподарського призначення державної 
форми власності взагалі не проводилась.

Площа закислених грунтів земель запасу державної форми власності які 
потребують першочергового вапнування складає 6 030 га.

Для виконання заходів Програми необхідно близько 4 522,5 тис. грн., з 
них 2 261,25 тис. грн з місцевих бюджетів усіх рівнів.

Вирішення проблеми охорони родючості ґрунтів земель запасу державної 
форми власності потребує серйозної підтримки через механізм залучення зна
чної суми бюджетних коштів. Вирішення цієї проблеми на рівні державної по
літики створить умови для збільшення валового виробництва продукції, ефек
тивнішої фондовіддачі, а також посприяє знш ції 
грунтів.

II. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма.



Організаційні, технологічні, бюджетно-фінансові заходи щодо розкис
лення грунтів є запорукою збільшення валового виробництва сільськогосподар
ської продукції, підвищення фондовіддачі в галузі рослинництва.

В області існує нагальна потреба прийняття Програми, яка б докорінно 
покращила ситуацію із станом ґрунтів державної форми власності.

III. Мета Програми

Метою Програми є системний підхід до вирішення проблем збереження 
та відтворення родючості земель запасу державної форми власності, який би 
при зменшенні затрат праці і коштів забезпечив стабільні врожаї сільськогос
подарських культур.

Виконання заходів Програми дасть змогу зменшити площі кислих ґрунтів 
земель запасу державної форми власності, створить умови для збільшення ва
лового виробництва продукції державних сільськогосподарських підприємств, 
ефективної фондовіддачі та зниження площ деградованих грунтів.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 
строки виконання Програми

Основними шляхами реалізації Програми є здійснення організаційних за
ходів та фінансова підтримка державних підприємств на території Вінницької 
області. Кошти на компенсацію проведення робіт з вапнування кислих ґрунтів 
виділяються сільгосппідприємствам на конкурсній основі.

Роботи з хімічної меліорації ґрунтів передбачається виконувати власними 
силами сільськогосподарських підприємств та підрядних підприємств, які ма
ють відповідну матеріально-технічну базу та дозвіл на здійснення цих робіт.

Програма буде реалізовуватись протягом п’яти років.

IV. Завдання Програми та результативні показники.

Основним завданням Програми є :
- створення умов для впровадження заходів з охорони та використання 

земель і підвищення родючості ґрунтів, в тому числі шляхом проведення хіміч
ної меліорації;

- фінансова підтримка заходів хімічної меліорації земель державної фо
рми власності з метою підвищення їх родючості;

- надання методичної та інформаційної допомоги державних підприємст
вам області з питань охорони та використання земель і підвищення родючості 
ґрунтів.

Очікувані результати виконання програми:
- вапнування грунтів на площі 6 030 га підвищить їх продуктивність і 

забезпечить високу економічну ефективність вкладених ресурсів
- збільшення надходжень від реалізації додаткової продукції на 10-15%.
- зменшення площі закислених грунтів земель запасу державної форми 

власності на території області на 6 030 га.

V. Фінансове забезпечення виконання Програми

Відповідно до ст. 27 Закону України „Про охорону земель” фінансове за
безпечення компенсації вапнування кислих ґрунтів здійснюється за рахунок 
коштів обласного, районних та інших місцевих бюджетів, які надійдуть у по
рядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського ви
робництва, власних коштів суб’єктів господарювання.

Конкретні обсяги фінансування Програми за рахунок коштів обласного 
бюджету затверджуються щороку Вінницькою обласною радою за поданням 
головного розпорядника коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету.

Компенсація витрат здійснюється після розгляду відповідних матеріалів 
на конкурсній комісії.

Крім бюджетних коштів на проведення хімічної меліорації кислих ґрунт' 
використовуються кошти сільськогосподарських та переробних підприємств.



Для виконання цієї Програми, щорічно, на проведення хімічної меліорації 
кислих ґрунтів, необхідно близько 452,25 тис. грн з місцевих бюджетів усіх рі
внів.

Фінансове забезпечення виконання Програми першочергово здійснювати 
на землях державної форми власності

Виконання Програми дасть змогу:
- зменшити площі сильнокислих та середньокислих грунтів земель дер

жавної форми власності;
- покращити фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів;
- підвищити ефективність внесення органічних і мінеральних добрив;
- забезпечити збільшення валової продукції сільськогосподарських куль-

- покращити стан родючості грунтів;
- знизити собівартість виробництва рослинницької продукції за рахунок 

підвищення врожайності;

Контроль за виконанням Програми покладається на Вінницьку філію 
Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» та Департамент агро
промислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

Загальна координація робіт з виконання Програми покладається на Депа
ртамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержа
дміністрації.

Заступник голови обласної Ради 'Ігор ХМІЛЬ

VI. Очікувані результати

тур;

VII. Система управління та контролю 
за ходом виконання Програми

/



Загальна характеристика 
Програми збереження та відтворення родючості ґрунтів 
земель державної форми власності у Вінницькій області

на 2018-2022 роки

1 Ініціатор розроблення 
Програми

Вінницька обласна державна адміністрація

2 Назва і номер розпоряд
чого документу органу 
виконавчої влади про ро
зроблення Програми

Земельний кодекс України, ст. 185; Закон України 
"Про охорону навколишнього природного середо
вища» , ст. 15, ст. 42; Закон України „Про охорону 
земель”, ст. 27;

3 Розробник Програми Департамент агропромислового розвитку, екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації,

4 Співрозробники Програ
ми

Вінницька філія Державної установи «Інститут 
охорони ґрунтів України»

5 Відповідальний викона
вець Програми

Департамент агропромислового розвитку, екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації, Він
ницька філія Державної установи «Інститут охо
рони ґрунтів України»

6 Учасники Програми Державні сільськогосподарські підприємства. 
Органи місцевого самоврядування.

7 Терміни реалізації Про
грами

2018 - 2022 роки

7.1 Етапи виконання Про
грами

Один етап

8 Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконан
ні Програми

Обласний бюджет, районні та місцеві бюджети 
власні кошти суб’єктів господарювання.

9 Загальний обсяг фінансо
вих ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми

4 522 500 грн.

9.1 Кошти обласного, район
ного та інших місцевих 
бюджетів, які надійшли в 
порядку відшкодування 
втрат сільськогосподар
ського та лісогосподарсь
кого виробництва

2 261 250 грн.

9.2 Власні кошти суб’єктів 
господарювання

2 261 250 грн.

Заступник голови обласної Ради ХМІЛЬ



Додаток 1
до Програми збереження та відтворен
ня родючості ґрунтів земель державної 
форми власності у Вінницькій області 
на 2018-2022 роки затвердженої рішен
ням сесії ¥  -го скликання 
від року №

№  
п/ 
п

Н азва р ай ону

П ло
щ а

о бсте-
сте-

ження
тис.

га

Р озп од іл  площ  грунтів за  реакцією  грунтового розчину, тис. га

сильно-
кислі
< 4 ,6

середньо- 
кислі 

4 ,6 -5 ,0

всього  
сильно- 

середн ьо- 
кислих  
4 ,6 -5 ,5

слабокислі 
5 ,1-5 ,5

всього кис
лих  

4 ,6 -5 ,5

близькі д о  
нейтральн

5 ,6 -6 ,0

нейтральні 
6 ,1 -7 ,0

тис.
га

%
тис.

га
%

тис.
га

%
тис.

га
% тис.га % тис.га % тис.га %

1 Барський 45,4 2,4 5,3 13,5 29,8 15,9 35,0 16,8 36,9 32,7 72,0 10,3 22,7 2,4 5,3

2 Бершадський 83,1 0,1 0,1 5,9 7,1 6,0 7,2 39,2 47,2 45,2 54,4 24,6 29,6 13,3 16,0

3 Вінницький 31,9 1,7 5,3 5,7 17,9 7,4 23,2 12,4 38,9 19,8 62,1 8,1 25,4 4,0 12,5

4 Г айсинський 61,5 1,6 2,6 17,3 28,1 18,9 30,7 27,6 44,9 46,5 75,6 12,3 20,0 2,7 4,4

5 Жмеринський 53,9 6,1 11,
3

21,4 39,7 27,5 51,0 15,6 29,0 43,1 80,0 7,3 13,5 3,5 6,5

6 Іллінецький 41,8 ІД 2,6 4,4 10,5 5,5 13,2 13,1 31,4 18,6 44,5 14,1 33,7 9,1 21,8

7 Калинівський 53,1 0,7 1,3 3,0 5,6 3,7 7,0 9,6 18,2 13,3 25,0 12,7 23,9 27,1 51,1

8 Козятинський 53,3 0,0 0,4 0,8 0,4 0,8 4,2 7,8 4,6 8,6 11,6 21,8 37,1 69,6

9 Крижопільський 39,3 0,1 0,3 2,8 7,1 2,9 7,4 9,7 24,7 12,6 32,1 10,2 25,9 16,5 42,0

10 Липовецький 44,7 0,0 1,4 3,1 1,4 3,1 8,4 18,8 9,8 21,9 14,2 31,8 20,7 46,3

11 Літинський 38,9 5,1 13,
1

9,6 24,7 14,7 37,8 7,7 19,8 22,4 57,6 9,0 23,1 7,5 19,3

12 Мог.-Подільский 52,2 0,8 1,5 5,7 10,9 6,5 12,5 24,3 46,6 30,8 59,0 16,6 31,8 4,8 9,2

13 Мур -Курилов 50,0 1,5 3,0 14,1 28,2 15,6 31,2 21,7 43,4 37,3 74,6 9,8 19,6 2,9 5,8

14 Немирівський 43,2 1,0 2,3 12,8 29,7 13,8 31,9 20,4 47,2 34,2 79,2 7,3 16,9 1,7 3,9

15 Оратівський 40,3 0,0 2,0 5,0 2,0 5,0 15,8 39,1 17,8 44,1 12,0 29,8 10,5 26,1

16 Піщанський 25,7 0,0 1,6 6,2 1,6 6,2 4,7 18,3 6,3 24,5 7,3 28,4 12,1 47,1

17 Погребищенсь-
кий

52,5 0,0 4,5 8,6 4,5 8,6 19,5 37,1 24,0 45,7 13,1 25,0 15,4 29,3

18 Теплицький 34,7 0,1 0,3 3,9 11,2 4,0 11,5 14,3 41,2 18,3 52,7 12,2 35,2 4,2 12,1

19 Тиврівський 24,9 1,6 6,4 11,1 44,6 12,7 51,0 7,4 29,7 20,1 80,7 3,6 14,5 1,2 4,8

20 Томашпільський 45,7 0,1 0,2 5,3 11,6 5,4 11,8 15,6 34,1 21,0 45,9 18,5 40,5 6,2 13,6

21 Тростянецький 43,0 0,3 0,7 14,2 33,0 14,5 33,7 19,6 45,6 34,1 79,3 7,6 17,7 1,3 3,0

22 Тульчинський 48,7 2,0 4,1 18,4 37,8 20,4 41,9 19,9 40,9 40,3 82,8 6,8 14,0 1,6 3,2

23 Хмільницький 71,4 0,2 0,3 1,4 2,0 1,6 2,2 4,5 6,2 6,1 8,5 6,8 9,5 58,5 82,0

24 Чернівецький 37,4 0,0 2,7 7,2 2,7 7,2 18,4 49,2 21,1 56,4 12,3 32,9 4,0 10,7

25 Чечельницький 27,6 0,0 1,1 4,0 1,1 4,0 6,7 24,3 7,8 28,3 11,4 41,3 8,4 30,4

26 Шаргородськ 49,6 1,0 2,0 9,5 19,2 10,5 21,2 19,6 39,5 30,1 60,7 14,7 29,6 4,8 9,7

27 Ямпільський 42,5 0,0 0,0 0,0 2,4 5,6 2,4 5,6 10,2 24,1 29,9 70,3

Всього по області 1236,3 27,5 2,2 193,7 15,7 221,2 17,8 399,1 32,3 620,3 50,2 304,6 24,6 311,4 25,2
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Додаток 2
до Програми збереження та відтворен 
ня родючості ґрунтів земель державної 
форми власності у Вінницькій області 
на 2018-2022 рокизатвердженої 
рішенням сесії 'т^'-го скликання
від 201/9  року № ‘УІЇу

Загальна потреба у вапнуванні кислих грунтів 
у с.-г. підприємствах Вінницької області.

Райони

Всього кислих 
грунтів, які підляга

ють вапнуванню, 
тис. га

Потреба в 
меліоранті 

(з розрахунку 5 т/га), 
тис. тонн

Потреба в 
коштах на 
меліорант 

(150 грн/т), 
тис. грн.

Барський 15,9 79,5 11 925
Бершадський 6,0 30 4 500
Вінницький 7,4 37 5 550
Г айсинський 18,9 94,5 14 175
Жмеринський 27,5 137,5 20 625
Іллінецький 5,5 27,5 4 125
Калинівський 3,7 18,5 2 775
Козятинський 0,4 2 300
Крижопільський 2,9 14,5 2 175
Липовецький 1,4 7 1 050
Літинський 14,7 73,5 11 025
Мог-Подільский 6,5 32,5 4 875
Мур. -Куриловецьк. 15,6 78 11 700
Немирівський 13,8 69 10 350
Оратівський 2,0 10 1 500
Піщанський 1,6 8 1 200
Погребищенський 4,5 22,5 3 375
Теплицький 4,0 20 3 000
Тиврівський 12,7 63,5 9 525
Т омашпільський 5,4 27 4 050
Тростянецький 14,5 72,5 10 875
Тульчинський 20,4 102 15 300
Хмільницький 1,6 8 1 200
Чернівецький 2,7 13,5 2 025
Чечельницький 1,1 5,5 825
Шаргородський 10,5 52,5 7 875
Всього по області 221,2 1 106 „165 900
Заступник голови обласної Ради х±шр ХМІЛЬ
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Додаток № З 
до Програми збереження та відтворен
ня родючості ґрунтів земель державної 
форми власності у Вінницькій області 
на 2018-2022 роки затвердженої рішен
ням сесії обласної ради - /  -го скли
кання
від 201 року №

Ресурсне забезпечення 
Програми збереження та відтворення родючості ґрунтів 
земель державної форми власності у Вінницькій області

на 2018-2022 роки,

Джерела коштів, які 
пропонується залу
чити на виконання 

Програми

Роки виконання програми Всього 
витрат на 
виконання 
програми, 

грн.

2018 2019 2020 2021 2022

і 2 3 4 5 6 7

Загальний обсяг фі
нансових ресурсів, 

необхідних для реа
лізації Програми, 

всього, 
в тому числі:

904 500 904 500 904 500 904 500 904 500 4 522 500

кошти державного 
бюджету 0 0 0 0 0 0
кошти обласного, 
районного та інших 
місцевих бюджетів, 
які надійшли в по
рядку відшкодуван
ня втрат сільського
сподарського та лі
согосподарського 
виробництва 452 250 452 250 452 250 452 250 452 250 2 261 250
власні кошти 
суб’єктів господа
рювання 452 250 452 250 452 250 452 250 452 250

----- 7 °Ґ ~ .-------
2 261 250

Заступник голови обласної Ради —Ігбр ХМІЛЬ



Додаток № 4 
до Програми збереження та відтворен
ня родючості ґрунтів земель державної 
форми власності у Вінницькій області 
на 2018-2022 роки затвердженої рішен
ням сесії обласної ради ^ -г о  скликан
ня
від 201 &  року №

Показники продукту Програми збереження та відтворення родючості ґрунтів 
земель державної форми власності у Вінницькій області

№
з/п

Назва показника
Оди
ниця
вимі-

РУ

Етапи виконання програми, рік Всього за 
період дії 
програми2018 2019 2020 2021 2022

І Показники продукту програми
1 Площа розкислених 

земель га 1 206 2 412 3 618 4 824 6 030 6 030
2 Проведення 

семінарів щодо не
обхідності поліп
шення родючості 
грунтів

оди
ниць 1 1 1 1 1 5

3 Підготовка публі
кацій для сайту 
«Кращі аграрні 
практики Вінничи- 
ни»

оди
ниць 6 6 6 6 6 30

II Показники ефективності програми
1 Збільшення площі

розкислених
земель га 1 206 1 206 1 206 1 206 1 206 6 030

2 Очікуване збіль
шення валового 
збору з розкисле
них площ % 10 10 10 10 10 10

III Показники якості програми

1 Збільшення надхо
джень від реалізації 
додаткової продук
ції з розкислених 
площ

тис.
грн. 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 27 500

2 Зменшення площі 
закислених грунтів, 
% від загальної 
площі земель запа
су га 2,56 2,56 2,56 2,56 „2,56 / -12,8

Заступник голови обласної Ради ор ХМІЛЬ



Додаток № 5 
до Програми збереження та відтворення родючості 
грунтів земель державної форми власності у Вінни
цькій області на 2018-2022 ршси затвердженої рі
шенням сесії обласної ради  ̂ -го скликання 
від 201 9  року №

Напрями діяльності та заходи Програми збереження та відтворення родючості ґрунтів земель державної форми
власності Вінницькій області на 2018-2022 роки

№
з/п

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

(бюджети)

Орієнтовані
обсяги

фінансування,
грн.

1 Поліпшення фізико- 
хімічних та агрохімічних 
властивостей ґрунтів і 
відновлення їх родючості

Проведення хімічної ме
ліорації кислих ґрунтів

Протягом
2018-2022

років

Суб’єкти господарювання державний -
обласний та 
інші місцеві 2 261 250
власні кошти 2 261 250

Здійснення організаційних 
заходів

Проведення нарад семіна
рів щодо необхідності по
ліпшення родючості грун
тів

Протягом
2018-2022

років

Департамент агропромислового 
розвитку, екологи та природних 
ресурсів облдержадміністрації, 
Вінницька філія Державної уста
нови «Інститут охорони ґрунтів 
України»

державний не потребує
обласний та 
інші місцеві не потребує

власні кошти не потребує
Підготовка публікацій для 
сайту «Кращі аграрні 
практики Вінниччини»

Протягом
2018-2022

років

Департамент агропромислового 
розвитку, екологи та природних 
ресурсів облдержадміністрації, 
Вінницька філія Держустанови 
«Інститут охорони ґрунтів Укра
їни»

державний не потребує
обласний та 
інші місцеві не потребує

власні кошти не потребує

Заступник голови обласної Ради " 7лХрв^ХМІЛЬ



Додаток до Програми збереження та 
відтворення родючості ґрунтів земель 
державної форми власності у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки 
затвердженої рішенням сесії обласної 
Ради <£_ скликання 
від 201,9 року №

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з надання коштів для відшкодування оплати робіт 

з хімічної меліорації кислих грунтів у Вінницькій області.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає порядок організації та проведення конкурсу 
із надання коштів для оплати робіт з хімічної меліорації кислих грунтів 
сільськогосподарських підприємств (далі -  сільгосппідприємства), які 
використовують землі державної форми власності та механізм використання 
коштів, передбачених у обласному бюджеті на відповідний рік для оплати 
робіт з хімічної меліорації кислих грунтів.

1.2. За рахунок коштів фінансуються заходи з хімічної меліорації 
ґрунтів, до складу яких входять роботи з проведення вапнування ґрунтів, з 
урахуванням витрат на вартість меліоранту, транспортування і внесення їх у 
ґрунт, але не більше 1510 грн. на 1га.

1.3. Метою проведення конкурсу є забезпечення ефективного 
використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються на оплату робіт 
з хімічної меліорації кислих грунтів.

1.4. Головним розпорядником коштів, що виділяються з обласного 
бюджету, є Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації.

1.5. Бюджетні кошти для оплати робіт з хімічної меліорації кислих 
грунтів використовуються виключно на компенсацію її проведення.

1.6. Кошти виділяються підприємствам, що мають у користуванні землі 
запасу державної форми власності та за умови наявності кислих ґрунтів 
(рН4-5,0), на підставі рішень конкурсної комісії.

2. Порядок організації конкурсу

2.1. Для виконання організаційної роботи, пов'язаної із проведенням 
конкурсу, Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації, своїм наказом формує та затверджує 
конкурсну комісію в кількості не менше як 5 осіб (далі - Комісія)..

2.2. Визначення сільгосппідприємств, яким надаватимуться кошти з 
обласного бюджету для відшкодування оплати робіт з хімічної меліорації 
кислих грунтів, здійснюється комісією на конкурсній основі.

До складу Комісії входять спеціалісти Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, Вінницької філії Державної установи «Інститут 
охорони ґрунтів України», представники профільних комісій облради, та 
Держгеокадастру.____

Комісія обирає голову, заступника та секретаря комісії. Головою 
Комісії обирається директор, або заступник директора Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації.

2.3. Після прийняття рішення про проведення конкурсу, за 15 днів до 
дати його проведення, Комісія дає оголошення в місцевих засобах масової 
інформації.

2.4. Претенденти не пізніше ніж за 2 дні до початку конкурсу, подають



Комісії документи згідно з переліком (додаток 1) та заявку на участь у 
конкурсі (додаток 2). . . .

2.5. Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої 
інформації. . ...

2.6.Подані на конкурс документи реєструються секретарем Комісії в 
журналі обліку в день їх подання Претендентом.

2.7. Комісія проводить попередній розгляд документів, поданих Пре
тендентами. У разі виявлення недостовірної інформації або неналежним 
чином оформлених документів Комісія приймає рішення про відхилення 
заявки Претендента на участь у конкурсі, про що письмово повідомляє його у 
5-денний термін із зазначенням причин відмови.

2.8. Комісія проводить відкритий для всіх Претендентів конкурс.
2.9. Рішення Комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності 

не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів. У разі рівної кількості голосів, голос голови на засіданні є 
вирішальним.

2.10. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують усі 
члени Комісії.

2.11. Комісія проводить конкурс 1 раз на рік.

3. Визначення переможців конкурсу

3.1. Основними показниками, які беруться до уваги членами Комісії 
при визначенні переможців, є:

- наявність у користуванні земель державної форми власності;
- наявність у користуванні середньо- та сильнокислих грунтів (з рН 

менше 5,0);
- ефективність ведення сільськогосподарської діяльності;
- зобов'язання використання бюджетних коштів лише за цільовим 

призначенням;
3.2. Рішення Комісії про визначення переможців у конкурсі у 5-денний 

термін направляється учасникам конкурсу.

4. Умови надання коштів

4.1. Виділені кошти спрямовуються переможцям конкурсу для 
відшкодування заходів з хімічної меліорації ґрунтів, до складу яких входять 
роботи з проведення вапнування ґрунтів, з урахуванням витрат на вартість 
меліоранту, транспортування і внесення їх у ґрунт, але не більше 1510 грн. на 
1га.

4.2. Підставою для виділення коштів є рішення конкурсної комісії 
затверджене директором Департаменту агропромислового розвитку, екології 
та природних ресурсів про результати конкурсу із зазначенням підприємств, 
що стали переможцями в конкурсі.

Заступник голови обласної Ради Іпш-ХМІЛЬ



Додаток 1
до Порядку проведення конкурсу з 
надання коштів для відшкодування 
оплати робіт з хімічної меліорації 
кислих грунтів у Вінницькій області

Перелік

документів, які подає Претендент комісії з проведення конкурсу на надання 
коштів з обласного бюджету для оплати робіт з хімічної меліорації кислих 
грунтів

1. Завірені в установленому порядку копії:
- установчих документів Претендента;
- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарської 

діяльності;
- договору оренди землі державної форми власності.

2. Баланс виробничо-фінансової діяльності за останній рік.
3. Матеріали останнього туру агрохімічного обстеження земель 

сільськогосподарського призначення.
4. Лист-оогрунтування щодо потреби проведення заходів з хімічної 

меліорації.
5. Документи, що підтверджують придбання меліоранту.
6. Внутрішньогосподарські документи, що підтверджують виконання 

робіт з проведення заходів агрохімічної меліорації.
7. Акт проведення робіт з хімічної меліорації кислих грунтів, 

завірений уповноваженою особою Вінницької філії Державної установи 
«Інститут охорони ґрунтів України».

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ



Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу з 
надання коштів для відшкодування 
оплати робіт з хімічної меліорації 
кислих грунтів у Вінницькій області

Заявка
на участь у конкурсі з надання коштів із обласного бюджету для оплати 

робіт з хімічної меліорації кислих грунтів

Прошу допустити до участі в конкурсі з надання коштів із обласного 
бюджету для оплати робіт з з хімічної меліорації кислих грунтів

З вимогами Порядку проведення конкурсу з надання коштів із 
обласного бюджету для оплати робіт з хімічної меліорації кислих грунтів 
ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості про юридичну особу:

1 .Назва:
1.1. Повна____________________________________________
1.2. Скорочена_____________________________________________
2. Місцезнаходження________________________________________
3. Телефон____________________ Е-таі1_______________________
3. Класифікаційні ознаки:
3.1. Форма власності________________________________________
3.2. Види діяльності_________________________________________
3.3. Ідентифікаційний код____________________________________
4. Банківські реквізити______________________________________
5. Державна реєстрація:
5.1. Повна назва органу державної реєстрації__________________
5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації____________________
6. Орган управління майном__________________________________
7. Керівник (Ш Б)___________________________________________
телефон___________________________________________________
8. Головний бухгалтер (ШБ) _________________________________
телефон___________________________________________________

Керівник ___________
(підпис)
Головний бухгалтер ___________
(підпис)

Заступник голови обласної Ради ХМІЛЬ


