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Продовольча безпека
• 24.02.2022 - введено воєнний стан на всій
території України
• Необхідне найповніше та невідкладне
використання у 2022 році усіх доступних
сільськогосподарських угідь для
проведення посівної кампанії
• Потреба забезпечення інтенсивного
сільськогосподарського виробництва

• 07.04.2022 набрав чинності ЗУ №2145-ІХ «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо створення умов для
забезпечення продовольчої безпеки в умовах
воєнного стану»
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Тема 1. Основні зміни порядку та повноважень з
питань управління земельними ресурсами
Тема 2. Передача в оренду земельних ділянок для
ведення товарного сільськогосподарського
виробництва
Тема 3. Організація управління земельними
ресурсами та іншими активами громади в умовах
дії воєнного стану
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Тема 1. Основні зміни порядку та повноважень з
питань управління земельними ресурсами
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Нормативно-правова база
▪ ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»
▪ ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
▪ Земельний кодекс України (Глава 21, ст. 134-139)
▪ ЗУ «Про оренду землі»
▪ Постанова КМУ №1013 від 22.09.2021 року «Про Деякі питання підготовки до
проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та
набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)»

▪ Водний кодекс України
▪ Постанова КМУ №572 від 02.06.2021 року «Про затвердження Типового договору
оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом»
▪ Наказ Мінекології №236 від 28.05.2013 року «Про затвердження Методики
визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти»
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Заборона безоплатної приватизації земельних ділянок
та розроблення відповідної документації
Безоплатна передача земель
державної, комунальної власності у приватну власність

Надання дозволів на розроблення
документації із землеустрою
з метою такої безоплатної передачі

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !
Розроблення такої документації
Формування земельних ділянок
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Норми безоплатної приатизації
Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам
1. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із
земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю),
визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території
сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.
б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15
гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.
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Призупинення ринку земель та нерухомого майна
Земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних
ділянок с/г призначення державної, комунальної власності не проводяться
• Земельні ділянки с/г призначення державної, комунальної власності, права
оренди, емфітевзису щодо яких виставлені на земельні торги, переможець у
яких не визначений, підлягають передачі в оренду на умовах, визначених
підпунктом 2 цього пункту. Вимоги частини п’ятої статті 136 цього Кодексу у разі передачі
таких земельних ділянок в оренду не застосовуються.

• Земельні торги щодо набуття права оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної
власності, які оголошені і не завершені до набрання чинності цим підпунктом,
вважаються скасованими. Оголошення нових земельних торгів забороняється
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Обмеження роботи кадастрів та реєстрів
функціонують:

Спадковий реєстр
Єдиний реєстр довіреностей

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
Державний реєстр актів цивільного стану
Державний реєстр обтяжень рухомого майна
Єдиний реєстр боржників
не функціонують: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
Державний земельний кадастр

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань (є можливість вчиняти окремі реєстраційні дії)
Єдиний державний реєстр судових рішень
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Поновлення договорів оренди землі, дія яких
закінчилась після введення воєнного стану в Україні
Пункти 27 і 28 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України викласти в
такій редакції:
" 27. Під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються з урахуванням
таких особливостей:
1) вважаються поновленими на 1 рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і
без внесення відомостей про поновлення договору до ДРРП договори оренди,
суборенди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування
земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану,
щодо земельних ділянок с/г призначення:
а) державної, комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених земельних
ділянок, а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності і
були передані в оренду ОМС
б) приватної власності
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Тема 2. Передача в оренду земельних ділянок для
ведення товарного сільськогосподарського
виробництва
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Повноваження органів виконавчої влади та ОМС з
питань оренди земель
Проект Закону
Передача в оренду для ведення
товарного сільськогосподарського
виробництва на строк до 1 року
земельних ділянок с/г призначення
державної та комунальної
власності здійснюється районними
військовими адміністраціями

Висновок Комітету
Пропонується залишити
повноваження із передачі в оренду
земель сільськогосподарського
призначення державної, комунальної
власності за органами виконавчої
влади, органами місцевого
самоврядування, визначеними у
чинній редакції ст. 122 ЗКУ відповідно
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Повноваження ОМС
Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок
у власність або у користування

1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у
користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для
всіх потреб
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Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з питань оренди земель
Передача в оренду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на строк до 1 року земельних ділянок с/г призначення державної
та комунальної власності
(крім тих, що перебувають у постійному користуванні осіб, які не належать до
державних, комунальних підприємств, установ, організацій),
а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності
колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського
кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, нерозподілених та
невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)
здійснюється на таких умовах:
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Важливо
договір оренди земельної
ділянки укладається лише в
електронній формі,
та засвідчується
кваліфікованими
електронними підписами
орендаря і орендодавця

передача в оренду

земельної ділянки
здійснюється без проведення
земельних торгів
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Важливо
Вимоги ЗКУ та

ЗУ "Про оренду землі" щодо
мінімального строку
договору оренди землі не
застосовуються до договорів,
укладених відповідно до
цього підпункту

У разі передачі земельної
ділянки в оренду в
порядку, визначеному цим
підпунктом, кадастровий
номер якій не присвоєно, у
договорі оренди такої
земельної ділянки
кадастровий номер не
зазначається
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Орендар земельної ділянки не має права на:
• компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки;
• поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк з
використанням переважного права орендаря;
• передачу земельної ділянки в суборенду;
• встановлення земельного сервітуту;
• зміну угідь земельної ділянки;
• будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);
• закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень;
• переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;
• відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою;
• поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною ділянкою;
• використання для власних потреб наявних на земельній ділянці загальнопоширених корисних
копалин, торфу, лісу, водних об'єктів, а також інших корисних властивостей землі;
• зміну цільового призначення земельної ділянки

17

Можливості для орендарів та суборендарів
• Орендарі, суборендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення
усіх форм власності можуть передавати на строк до одного року належне їм право
оренди, суборенди іншій особі для використання земельної ділянки за цільовим
призначенням.
• Така передача здійснюється без згоди власника земельної ділянки на підставі
письмового договору про передачу права землекористування між
землекористувачем та особою, якій передається право користування земельною
ділянкою, що укладається в електронній формі і має містити відомості про: сторони
договору; право землекористування, яке передається (із зазначенням площі,
кадастрового номера земельної ділянки (за наявності), її цільового призначення,
місця розташування, документа, що посвідчує право землекористування); строк, на
який передається право (із зазначенням дати закінчення дії договору).
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• Про передачу права оренди, суборенди особа, яка його передала, письмово
повідомляє орендодавця (у разі передачі права суборенди – орендаря) протягом
п’яти днів з дня державної реєстрації договору про передачу права
землекористування. Договір про передачу права землекористування, що укладається
відповідно до цього підпункту, а також зміни до нього, договір про розірвання такого
договору підлягає державній реєстрації, що здійснюється районною військовою
адміністрацією у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах
воєнного стану в порядку, визначеному підпунктом 10 цього пункту.
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Алгоритм дій для ОМС
Рішення
про передачу
Формування
земельної
ділянка
Рішення
про дозвіл
Земельна
комісія
Заява
Аналіз
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Формування земельних ділянок, які підлягають передачі в
оренду
• формування земельної ділянки з метою передачі її в оренду здійснюється без
внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру
(державної реєстрації)
• та присвоєння їй кадастрового номера,
• на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
• яка розробляється за рішенням органу, уповноваженого передавати земельну
ділянку в оренду, та затверджується таким органом
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Формування земельних ділянок, які підлягають передачі
в оренду
технічна документація включає лише:
• пояснювальну записку
• матеріали топографо-геодезичних вишукувань
• відомості про обчислення площі земельної ділянки
• кадастровий план земельної ділянки
• перелік обмежень у використанні земельної ділянки
• відомості про встановлені межові знаки
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації
земель, яка розробляється відповідно до цього підпункту,
не може передбачати поділ, об’єднання земельних ділянок
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Форми технічної документації
• Відповідність технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель,
складеної в електронній формі, положенням нормативно-технічних документів,
норм і правил у сфері землеустрою засвідчується кваліфікованим електронним
підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису
сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із
землеустрою, з використанням кваліфікованої електронної позначки часу
• а складеної у паперовій формі – підписом та особистою печаткою сертифікованого
інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою
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Зберігання технічної документації
Тимчасове зберігання
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель,
складеної у паперовій та електронній формах,
разом із рішенням про її затвердження у період воєнного стану забезпечує орган
виконавчої влади, ОМС, який її затвердив,
з наступною передачею до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки
земель.
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Електронна форма
• Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель, складена
в електронній формі, протягом 5 днів після її затвердження направляється органом,
який її затвердив, електронною поштою до центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (або до визначеного ним
територіального органу, державного підприємства, що належить до сфери його
управління).

25

Важливо
Технічна документація із землеустрою
щодо інвентаризації земель, розроблена
відповідно до підпункту 2 цього пункту, є
додатком до договору оренди землі

Земельна ділянка, формування якої
здійснювалося з метою передачі в
оренду відповідно до підпункту 2 цього
пункту, вважається сформованою з
моменту укладення договору її оренди і
припиняє бути об’єктом цивільних прав з
моменту припинення договору її оренди,
для укладення якого така земельна
ділянка була сформована
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Рішення про передачу
У рішенні про передачу в оренду земельної ділянки,
сформованої відповідно до підпункту 2 цього пункту,
та договорі її оренди
не зазначаються відомості про кадастровий номер земельної ділянки
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Встановлення розміру орендної плати
• розмір орендної плати – не більше 8% від НГО ріллі по області

Назва області

НГО ріллі,
грн.

Орендна плата,
грн. (max 8%)

Волинська

21806

1744,48

Закарпатська

27268

2181,44

Львівська

21492

1719,36

Рівненська

21938

1755,04

Тернопільська

29035

2322,80

Хмельницька

30477

2438,16

4/14/2022

FOOTER GOES HERE

Додаток 15
до Методики НГО
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Встановлення терміну оренди
• термін оренди до 1 року
• вимоги Земельного Кодексу та Закону України «Про оренду землі» щодо мінімального
строку договору оренди землі не застосовуються до договорів, укладених відповідно
до Закону України (ЗУ №2145)
• такий договір оренди землі не може бути поновлений, укладений на новий строк і
припиняється зі спливом строку, на який його укладено

• якщо договір оренди землі закінчився до збирання врожаю, орендар має право на
збирання такого врожаю зі сплатою ним орендної плати за термін від закінчення
терміну договору оренди до дня закінчення збору врожаю
4/14/2022
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Орендар земельної ділянки не має права на:
• зміну цільового призначення земельної ділянки
• компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки
• передачу земельної ділянки в суборенду
• встановлення земельного сервітуту;

• зміну угідь земельної ділянки;
• будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);
• закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень;

• переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;
•

відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою;

• поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною ділянкою;

• використання для власних потреб наявних на земельній ділянці загальнопоширених
корисних копалин, торфу, лісу, водних об'єктів, а також інших корисних властивостей
землі;
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Укладання договору оренди земельної ділянки:
• Договір оренди укладається лише в електронній формі
• Підписується кваліфікованими електронними підписами орендаря і
орендодавця (наприклад в сервісі «ДІЯ»)
• Кадастровий номер не зазначається (якщо ділянка формується у
відповідності до цього Закону)
• Право оренди земельної ділянки не підлягає державній реєстрації
• Договір оренди (зміни та розірвання) підлягає державній реєстрації
• Державна реєстрація договору оренди здійснюється районною
військовою адміністрацією

• Право оренди виникає з дня державної реєстрації договору оренди
земельної ділянки
4/14/2022
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Укладання договору оренди земельної ділянки:
• примірник договору оренди землі протягом 3 робочих днів
надсилається орендодавцем електронною поштою до
Держгеокадастру
• договір оренди може передбачати передачу в оренду декількох
земельних ділянок одним орендодавцем
• земельні ділянки с/г призначення державної, комунальної власності
можуть надаватися у користування лише для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
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Земельні ділянки в постійному користуванні та оренді:
• постійні землекористувачі можуть передавати такі земельні ділянки
в оренду строком до одного року для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (крім державних, комунальних
підприємств, установ, організацій)
• орендарі, суборендарі можуть передавати на строк до одного року
належне їм право оренди, суборенди іншій особі для використання
земельної ділянки за цільовим призначенням (без згоди власника
земельної ділянки на підставі письмового договору)
• письмово повідомити орендодавця протягом 5 днів
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Порядрок реєстрації договорів оренди:
Районна військова адміністрація (РВА) веде книги реєстрації
землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану у
паперовій та електронній формах
• у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах
воєнного стану здійснюється державна реєстрація:
✓ договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, переданих в оренду органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування;

✓ договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, переданих в оренду постійними користувачами,
емфітевтами;
✓ договорів про передачу права землекористування;

✓ договорів про внесення змін, договорів про розірвання
4/14/2022
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Порядрок реєстрації договорів оренди:
• державна реєстрація договорів оренди земельних ділянок:
✓ площа,
✓ місце розташування,
✓ цільове призначення земельної ділянки, що передається в
оренду;
✓ строк договору оренди (із зазначенням дати початку та дати
закінчення дії договору);
✓ відомості про сторони договору
✓ реєстраційний номер договору оренди;
✓ відомості про зміну, розірвання договору оренди
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Порядрок реєстрації договорів оренди:
• державна реєстрація договорів про передачу права землекористування:
✓ відомості про сторони договору
✓ відомості про право землекористування, яке передається (із
зазначенням виду права, документа, що посвідчує право
землекористування)
✓ відомості про земельну ділянку (із зазначенням площі, кадастрового
номера земельної ділянки (за наявності), її цільового призначення,
місця розташування);

✓ строк, на який передається право (із зазначенням дати початку та
дати закінчення дії договору);
✓ відомості про зміни, розірвання договору про передачу права
землекористування
4/14/2022

36

Порядрок реєстрації договорів оренди:
• Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки здійснюється за
заявою орендодавця (в електронній формі):
❑ додається примірник Договору оренди та
❑ докуменнти, які посвідчують право постійного користування,
емфітевзису
• Заява з доданими документами надсилається електронною поштою
• Районна ВА протягом 5 робочих днів реєструє ДО або відмовляє

• Підставою відмови може бути лише невідповідність поданих документів
закону
• Державна реєстрація договору про передачу права землекористування
здійснюється за заявою землекористувача, який передав право
землекористування:
❑ додається примірник Договору оренди та
4/14/2022
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Припинення або скасування воєнного стану в Україні або
у відповідних окремих її місцевостях:
не є підставою для:
•

припинення дії, зміни договорів оренди, укладених відповідно змін

Після припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних
окремих її місцевостях такі договори не можуть бути поновлені, укладені на
новий строк та продовжують діяти до закінчення строку, на який вони укладені
•

припинення дії, зміни договорів оренди, суборенди земельних ділянок,
емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, поновлених відповідно до
змін

Після припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних
окремих її місцевостях такі договори продовжують діяти до закінчення строку, на
який вони поновлені
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Припинення або скасування воєнного стану в Україні або
у відповідних окремих її місцевостях:
не є підставою для:
•

припинення дії договорів про передачу права землекористування

Після припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних
окремих її місцевостях такі договори не можуть бути поновлені, укладені на
новий строк та продовжують діяти до закінчення строку
•

припинення існування як об’єктів цивільних прав земельних ділянок,
сформованих відповідно до змін

Після закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки, сформованої для
передачі її в оренду відповідно до підпункту 2 пункту 27 цього розділу, така
земельна ділянка припиняє своє існування як об’єкт цивільних прав.

Забороняється формування інших земельних ділянок у межах такої земельної
ділянки, до припинення її існування як об’єкта цивільних прав.
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Припинення або скасування воєнного стану в Україні або
у відповідних окремих її місцевостях:
У місячний строк книги реєстрації землеволодінь і
землекористувань в умовах воєнного стану підлягають передачі
Держгеокадастру
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Використання КЕП
для посвідчення договорів оренди ЗД:
1. Підпишіть договір та надішліть його іншій стороні у форматі .p7s
2. Інша сторона договору завантажує документ на портал «ДІЯ» для
перевірки вашого підпису
3. Завантажити договір для ознайомлення
4. Підписати договір та надіслати його у відповідь
ВАЖЛИВО:
✓ Використовуйте КЕП Голови чи уповноваженої особи ТГ та
юридичної особи, ФОП (не використовуйте КЕП фізичної особи)

✓ Підписуйте вперше у форматі WORD чи PDF, а другий підпис
накладайте на документ у форматі .p7s
4/14/2022
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Тема 3. Організація управління земельними
ресурсами та іншими активами громади в
умовах дії воєнного стану
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Земельні торги:
• передача в оренду земельних ділянок с/г призначення для ведення
торварного с/г виробництва здійснюється без проведення земельних
торгів
• земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної,
комунальної власності не проводяться
• земельні ділянки, виставлені на земельні торги, переможець у яких
не визначений, підлягають передачі в оренду за цим законом
• земельні торги, які оголошені і не завершені до набрання чинності,
вважаються скасованими
• оголошення нових земельних торгів щодо набуття права оренди,
емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної, комунальної
власності забороняється
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Земельні торги:
• За період воєнного стану земельні аукціони принесли організаторам
70 млн грн. доходу
• з 24 лютого оголошено 1906 нових аукціонів

• з них, які стосуються сільськогосподарських земель – 1484
• Лідери серед регіонів за кількістю оголошених аукціонів – Одеська,
Київська, Львівська, Черкаська, Чернігівська області
• можна далі оголошувати аукціони з продажу та оренди с/г земель
приватної власності, а в обов’язковому порядку це стосується
державних і комунальних земель не с/г призначення
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Особливості роботи нотаріусів:
Нотаріуси працюють:

• перелік працюючих нотаріусів від Нотаріальної палати України:
https://npu.ua/news/notary/
• телеграм-бот @NotariusUaChatBot

Послуги, які надають нотаріуси:
• нотаріальне посвідчення довіреностей,
• нотаріальне посвідчення заповітів,

• засвідчення справжності підписів на документах, тощо
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Релокація підприємств із зони воєнних дій:
Аналіз наявних приміщень (brownfield):

• реєстр придатного/вільного комунального нерухомого майна
• реєстр придатного/вільного приватного нерухомого майна
Аналіз вільних земельних ділянок (greenfield):
• земельні ділянки комунальної власності, які вже сформовані
• земельні ділянки, які можна відвести для потреб бізнесу
• земельні ділянки, які перебувають в оренді

• земельні ділянки, які перебувають у приватній власності
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Релокація підприємств із зони воєнних дій:
І. Державна програма щодо тимчасового переміщення
підприємств:

Програма евакуації підприємств із зони бойових дій
• підбір відповідних площ для розміщення виробництва;
• переміщення та розселення персоналу;
• підбір працівників в місці дислокації після переїзду
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Yo5GlvfDv2kVGu5OgsWFv5I1R
8-tlBXsOCKDRHkU6DHsJQ/viewform
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Релокація підприємств із зони воєнних дій:
II. Регіональні програми щодо тимчасового переміщення
підприємств
Рівненська область:
1. Рівненська обласна військова адміністрація:
call-центр 0800332723, телеграм бот @rivnerelocation_bot
відповідальна особа — Сергій Гемберг: +380672425169, serhiy.gemberg@gmail.com
2. Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненької обласної військової
адміністрації: директор департаменту економічного розвитку і торгівлі
Рівненцької ОВА Мокляк Костянтин Васильвич, тел.: (068) 729-65-48
3. Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської міської ради:
тел.: (097) 068-29-84, https://www.facebook.com/rivnedevelopment
4/14/2022
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Релокація підприємств із зони воєнних дій:
II. Регіональні програми щодо тимчасового переміщення
підприємств
Закарпатська область:
1. Спеціальний чат-бот для комунікації з підприємцями, які мають бажання
перенести виробництво у регіон https://t.me/EvacutedEnterprisesZKbot

2. Для місцевих компаній: Закарпатська обласна військова адміністрація
economy@carpathia.gov.ua, +38 0312 61 53 05, +38 0312 61 29 18
3. Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді.

diia.business.uzhhorod@gmail.com, +380 (50) 176 12 42,
https://www.facebook.com/diia.business.uzhhorod.
4. Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» e-mail office@arr.com.ua, тел.: +380 (50) 46 066 06
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Релокація підприємств із зони воєнних дій:
II. Регіональні програми щодо тимчасового переміщення
підприємств
Львівська область:
1. Департамент економічної політики Львівської ОВА у WhatsApp за
номерами: +38 066 833 03 13, +38 068 068 17 51, +38 063 466 71 38 та
investregionlviv@gmail.com
2. Управління інвестицій та проєктів Львівської міської ради: (032) 254-6006, +38 067 941 46 91 (WhatsApp, Viber), Олег, email: Invest@lvivcity.gov.ua
3. Для місцевих компаній: створено telegram-канал для збору виробничих
площ та складів на території Львівщини для релокації підприємств з зони
бойових дій: https://t.me/relocationLviv
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Релокація підприємств із зони воєнних дій:
II. Регіональні програми щодо тимчасового переміщення
підприємств
Волинська область:
1. Луцька міська рада: Смаль Борис Анатолійович, директор департаменту
економічної політики Луцької міської ради:

телефон (0332) 777955, моб. тел.: (050) 4380574 (Viber, Telegram, WhatsApp)
2. Нововолинська територіальна громада заступник міського голови Юлія Лефтер: +380672353202
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Релокація підприємств із зони воєнних дій:
IІI. Приватні ініціативи
Клуб Ділових Людей Україна (www.bc-club.org.ua):
• Складські та офісні приміщення. Західна Україна. Пропозиція.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Wfgqqj82ghBu2MFSNtYfGsFJKA
CLpFIP8_55aUo9mzAFOw/viewform
• Складські та офісні приміщення. Західна Україна. Пошук

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccDlOpZrVrrAktbXWZh1fSQUG
KW4g94NNoYF3lVQzPJYleqg/viewform
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Дякую!
Катерина Степчук,

Контакти:
hoverla@dai.com
facebook.com/USAIDhoverla

kateryna_stepchuk@hoverla.com

Роман Романко,
roman_romanko@hoverla.com

Експерти Проєкту USAID HOVERLA

