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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

 

УДК 504.4.054 (477.83) 

Бартків С., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Різель С.А. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СТАН ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА 

ВУЗЛІВСЬКОГО СПИРТЗАВОДУ 

 

На ДП «Вузлівський спиртзавод» Радехівського району Львівської області 

(с. Вузлове) переробляють крохмалевмісну сировину (зерно) з подальшим 

виробництвом спирту-ректифікату «Люкс», «Екстра», «Вищої очистки», а також 

спирту етилового технічного. 

Виробничі потужності заводу використовують на 60-70%. 

Технологічний процес із виробництва спирту супроводжується погіршен-

ням якості атмосферного повітря та води у навколишньому середовищі, оскільки у 

технологічній схемі використовують небезпечні речовини: сірчану кислоту, 

ацетилен, нафтопродукти. 

У процесі досліджень було виявлено, що забруднювальні речовини з 

підприємства потрапляють у р. Холоївку. Їх ліміт встановлюють у дозволі на 

спеціальне водокористування. У цьому дозволі також прописані усі пункти щодо 

використання заводом водних ресурсів. Для очищення стічних вод на Вузлівському 

спиртовому заводі використовують такі методи: КОС повної біологічної очистки 

госппобутових стоків потужністю 700 м
3
/доб.; склад: КНС, блок ємностей, 

контактний резервуар, біостави, мулові майданчики. Отже, було встановлено, що 

для попередження значних обсягів забруднення та покращання стану стічних вод 

необхідно проводити моніторинг і контроль. 

 

 

УДК 504. 73 

Беновська В., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент Панас Н.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИН ПІДБІЛУ 

ЗВИЧАЙНОГО (TUSSILAGO FARFARA) ЯК ІНДИКАТОРІВ ЗАБРУДНЕННЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Сучасні фізико-хімічні методи дають змогу досить точно визначити рівень 

забруднення середовища деякими токсикантами. Але для належного 
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функціонування будь-якої екосистеми важливо знати не тільки сам факт 

присутності, концентрацію або інтенсивність якогось параметра, а й реакцію на 

нього біологічних систем. Незважаючи на те, що серед рослинних об’єктів 

виявлено чимало ефективних біоіндикаторів, проблема їх підбору залишається 

актуальною. Тому проводили дослідження змін деяких морфологічних і 

анатомічних показників у рослин підбілу звичайного (Tussilago farfara), що 

зростають в умовах забрудненості повітря викидами вихлопних газів 

автотранспорту, та оцінку можливості використання цих рослин як індикаторів 

забруднення навколишнього середовища. 

Встановлено, що у рослин підбілу звичайного, які зростають уздовж доріг, 

утворюється велика кількість стерильного пилку, неспроможного брати участь у 

репродукційному процесі. Спостерігається висока позитивна кореляція між 

кількістю стерильного пилку й кількістю автомобілів, що проїжджають дорогою за 

одиницю часу. Дисперсійний аналіз дав змогу встановити, що близько 90%  змін 

ознаки якості пилку залежить саме від досліджуваного чинника. Оскільки ознака 

якості пилку виявилася високомінливою в умовах проведення досліду, можна 

вважати, що процес мікроспоро- й мікрогаметогенезу чутливий до ступеня 

забруднення середовища вихлопними газами автомобілів. Отже, варто 

рекомендувати використовувати ознаку якості пилку підбілу звичайного для оцінки 

рівня забруднення середовища вихлопними газами автомобілів. 

Спостерігали високу кореляцію (0,94) між ступенем завантаженості доріг 

автотранспортом і щільністю продихів у листкових пластинках рослин підбілу 

звичайного. На основі дисперсійного аналізу показано, що 88,4% змін показника 

щільності продихів залежить від кількості автомобілів. І тільки 11,6% зумовлено 

неврахованими нами факторами. Водночас відносно малий коефіцієнт варіації 

(19%) в низці середніх значень різних варіантів досліду свідчить про низьку 

чутливість досліджуваної ознаки до забруднення середовища вихлопними газами 

автомобілів. Тому ознака щільності продихів підбілу звичайного не є ефективним 

біоіндикаційним показником. 

 

 

УДК 504.3.054 

Бердій М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Панас Н.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» НА СТАН АТМОСФЕРИ  

ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩАННЯ 

 

ЗАТ «Тернопільський молокозавод» розміщений у м. Тернополі 

Тернопільського району Тернопільської області. Основним предметом діяльності 

досліджуваного підприємства є виробництво молочної продукції. 
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На «Тернопільському молокозаводі» є 11 стаціонарних джерел утворення 

забруднюючих речовин – сім організованих і чотири неорганізованих. 

Джерела утворення забруднюючих речовин представлені на основному й 

допоміжному виробництві. Основне виробництво: котельня на природному газі, в 

якій встановлено два котли ДКВР 2,5/1,3, компресорна, лінія сушки казеїну, 

паливна на природному газі. Допоміжне виробництво: місце електрозварювання та 

газової різки, мехмайстерня, деревообробна дільниця, місце мийки автоцистерн. 

У результаті технологічних процесів в атмосферне повітря виділяються 

дев’ять забруднюючих речовин: залізо та його сполуки, манган та його сполуки, 

оксид вуглецю, оксиди азоту, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, 

вуглецю діоксид, азоту (I) оксид, метан, аміак. 

Відповідно до ДСП-173-96 ("Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів") ЗАТ "Тернопільський молокозавод" за санітарною 

класифікацією належить до V класу.  

Викиди забруднюючих речовин відповідають гігієнічним нормативам, за 

межами СЗЗ перевищень ГДК для кожної забруднюючої речовини немає.  

Для охорони атмосферного повітря необхідно передбачити виконання 

комплексу природоохоронних заходів: запобігання перевищення встановлених 

нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва; проведення 

своєчасного моніторингу викидів забруднюючих речовин підприємства на 

джерелах викидів та на межі санітарно-захисної зони; у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру зупинення 

виробництва. 

 

 

УДК 504.4.621.396.62.(443.81) 

Бойко Т., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.х.н., доцент Шкумбатук Р.C. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ШАХТИ «БУЖАНСЬКА» НА СТАН 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ  

ЩОДО ЇХ ПОКРАЩАННЯ 

 

Шахта «Бужанська» знаходиться в Іваничівському районі Волинської 

області України, поблизу м. Нововолинська. Тут видобувають із надр землі кам’яне 

вугілля і супутні матеріальні сполуки. 

Джерела утворення забруднюючих речовин представлені на основному і 

допоміжному виробництві. До основних джерел забруднення належать котельні, 

кузні, ремонтно-механічні, деревообробні дільниці, склади вугілля, техкомплекси, 

відвали пустої породи, автомобілерозвантажувач АГУАР-15, транспортер 

стрічковий, бункер, ставок-відстійник. Під час усіх технологічних операцій на 

підприємстві в атмосферу виділяються: марганець та його сполуки, натрію 

гідроксид, азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, метан, пил 
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неорганічний, аерозоль зварювальний, метан та його сполуки; у гідросферу 

скидаються: завислі речовини, сухий залишок, залізо загальне, СПАР, сульфати, 

хлориди, азот амонійний, азот нітритів, азот нітратів, фосфати, цинк, хром 

загальний, кадмій, нафтопродукти, феноли, магній, марганець. 

Результати розрахунків коефіцієнта доцільності свідчать, що проводити 

розрахунки за допомогою комп’ютерної програми доцільно лише за трьома 

речовинами: азоту діоксиду, завислих речовин у вигляді твердих суспендованих 

частинок, цинку.  

Відповідно до ДСП-173-96 («Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів») ВП шахта «Бужанська» за санітарною класифікацією 

належить до IV класу. 

Для охорони навколишнього середовища необхідно передбачити виконання 

комплексу природоохоронних заходів: запобігання перевищенню встановлених 

нормативів гранично допустимих викидів і скидів у процесі виробництва; 

своєчасний моніторинг викидів і скидів забруднюючих речовин підприємств, 

вдосконалення діючого обладнання, впровадження високоефективних технологій. 

 

 

УДК 504.3.054 

Бойковська Т., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: д.б.н., академік НААНУ, проф. Снітинський В.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТзОВ «МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР» НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩАННЯ 

 

ТзОВ «Микулинецький Бровар» розміщене в смт. Микулинцях 

Теребовлянського району Тернопільської області. Підприємство спеціалізується на 

виробництві пива, мінеральної води, безалкогольних напоїв.  

Джерела утворення забруднюючих речовин представлені на основному й 

допоміжному виробництві. До основних джерел забруднення речовин належать 

автомобілерозвантажувач АГУАР-15, транспортер стрічковий, бункер підвісний 

ваги механічної, зерноочисна, кільчиковідбивна машини, бенкер ваги, дробарки, 

пляшкомийні машини, миття ЦКТ та трубопроводів, миття бочок для пива, 

дільниця видування пляшок із ПЕТФ. 

Під час усіх технологічних операцій на підприємстві в атмосферу 

виділяються пил зерновий, вуглекислий газ, оксид азоту, аміак, оксид вуглецю, 

фреони, залізо та його сполуки, кислота азотна, кислота оцтова, метан та його 

сполуки.  

Результати розрахунків коефіцієнта доцільності свідчать, що проводити 

розрахунки за допомогою комп’ютерної програми доцільно лише за трьома 

речовинами: азоту діоксиду, завислих речовин у вигляді твердих суспендованих 

частинок, аміаку.  
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Відповідно до ДСП-173-96 («Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів») ТзОВ «Микулинецький Бровар» за санітарною 

класифікацією належить до IV класу. 

Згідно з розрахунком встановлено, що в жодній точці розрахункового 

прямокутника немає перевищення санітарно-гігієнічних нормативів. 

Для охорони навколишнього середовища необхідно передбачити виконання 

комплексу природоохоронних заходів: запобігання перевищення встановлених 

нормативів гранично допустимих викидів і скидів у процесі виробництва; 

проведення своєчасного моніторингу викидів і скидів забруднюючих речовин 

підприємств. 

 

 

УДК 528.5(477.83) 

Бундза М., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Грицишин П.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОМИСЛОВОГО СВИНОКОМПЛЕКСУ  

НА СТАН ДОВКІЛЛЯ (НА ПРИКЛАДІ ТзОВ «ЛЕМБЕРГ-АГРО») 

 

ТзОВ «Євроекоскоп» – спеціальний підрозділ Мінприроди України, що 

входить до сфери його управління. У межах своїх повноважень забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних 

ресурсів, поводження з відходами, екологічної та в межах своєї компетенції 

радіаційної безпеки на відповідній території. 

Свинокомплекс ТзОВ «Лемберг-Агро» – підприємство тваринництва 

України, яке займається вирощуванням сировини для м'ясної промисловості. 

У с. Ліщинах Жидачіського району Львівської області знаходиться 

свинокомплекс ТзОВ «ЛЕМБЕРГ-АГРО» виробничою потужністю 11226 гол. 

свиней на рік, за одночасного утримання 5868 гол. свиней (з них 500 свиноматок). 

Фактична потужність свинокомплексу становить 7652 гол. на рік, за одночасного 

утримання 4000 гол. Цей свинокомплекс розміщений на орендованій у 

Грусятицької сільської ради земельній ділянці загальною площею 11,4 га. Згідно з 

договором оренди землі від 27.01.2011 р. на цій земельній ділянці раніше 

знаходилися тваринницькі ферми й адміністративні приміщення державного 

підприємства дослідного господарства «Грусятичі» УААН. 

Лабораторія Львівської обласної СЕС провела дослідження приземних 

концентрацій шкідливих речовин (з аміаку, сірководню, фенолу, завислих речовин) 

на найближчих до житлової забудови відстанях від основних джерел викидів 

шкідливих речовин. У результаті досліджень перевищень ГДК не виявлено. У 

результаті проведення розрахунків свинокомплекс ТзОВ «Лемберг-Агро» належить 

до IV-ї категорії небезпечності підприємств (КНП), а також із зневажливо малим 

ризиком виникнення шкідливих ефектів. 
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Для забезпечення додаткового пилогазоочищення, а також дезодоруючого 

ефекту, рекомендовано обладнати системи вентиляції будівель свинарників 

фільтрами з адсорбуючими властивостями. Ефективність очищення повинна 

становити до 80% для пилу хутряного і 20% для газоподібних речовин. 

 

 

УДК 504.7(477.83) 

Вовкун А., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Кректун Б.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ СТАНУ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДНИХ РЕСУРСІВ  

СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

 

Основною метою стратегії природокористування повинно бути створення 

оптимальних умов для ефективного використання природних ресурсів і 

забезпечення необхідного рівня відновлення та охорони природно-ресурсного 

потенціалу. Нині на тлі збільшення водоспоживання та підвищення вимог до якості 

води спостерігають тенденцію до зниження в Україні запасів прісних вод та їх 

прогресуючого забруднення, що порушило рівновагу екологічних систем і 

призвело до втрати їх самовідновної спроможності. Погіршення екологічного стану 

водних об’єктів спричинило виникнення таких гострих соціальних, економічних і 

екологічних проблем, як непридатність для використання без додаткового 

очищення більшості природних водних ресурсів, зростання затрат на очищення 

стічних вод, незацікавленість водокористувачів у впровадженні водоощадних 

технологій тощо. Вирішення цих проблем залежить передусім від удосконалення 

еколого-економічного управління водогосподарським комплексом, організації 

збалансованого механізму використання, відтворення й охорони водних ресурсів. 

Проведено гідроекологічний і санітарно-гігієнічний аналіз стану водозаборів 

Сокальського району Львівської області з урахуванням геоморфологічних та 

гідрологічних умов Сокальського району. При цьому досліджено характер 

експлуатації водозабірних споруд та водопровідних мереж. Об’єктом наших 

досліджень були: Бендюгський (Червоноградський), Борятинський, Правдинський, 

Межирічанський, Соснівський, Ванівський.  

У процесі досліджень ми розрахували експлуатаційні запаси водозаборів та 

запропонували заходи щодо покращання їх експлуатації. Виходячи з даних тільки 

на Борятинському водозаборі експлуатація свердловин здійснюється за 

напруженого режиму із зниженням рівнів до допустимих. На інших водозаборах 

свердловини експлуатуються за зниження рівнів, значно менших від допустимого, і 

за значної кількості непрацюючих свердловин, що свідчать про великий резерв 

збільшення водовідбору. Проте слід пам`ятати про раціональне використання води. 
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УДК 334.012.82.003.13 

Войтович Г., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Хірівський П.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР» 

ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

Підприємство ВАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" 

займається добуванням мінеральної води та розливом її в поліетиленову тару, 

виробництвом інших безалкогольних напоїв, з подальшою роздрібною торгівлею у 

неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту. 

У процесі досліджень викидів шкідливих полютантів в атмосферне повітря 

ми встановили, що за розливу води в 20 літрові бутлі відбуваються викиди 

незначних решток озону. У процесі видування пляшок в атмосферне повітря 

виділяються такі речовини як вуглецю оксид і оцтова кислота.  

Джерелами забруднення повітря є також котельня й паливні № 1, № 2. 

Котли працюють на природному газі як на опалення, так і для підігріву води. 

Димові гази, які утворюються від спалювання природного газу, відводяться 

димовою трубою. Під час роботи котельні в атмосферне повітря з димовими газами 

надходять шкідливі речовини: азоту діоксид та вуглецю оксид.  

Розрахунок валових викидів шкідливих речовин, які утворюються під час 

горіння природного газу у водогрійних котлах, показав, що котельні не показують 

перевищення показників викидів згідно з екологічними нормами. Отже, 

екологічний аналіз виробничої діяльності підприємства ВАТ "Моршинський завод 

мінеральних вод "Оскар" показав, що загалом це підприємство не належить до 

категорії підприємств потужних забруднювачів атмосферного повітря. На 

підприємстві впроваджуються  новітні природоохоронні заходи, які дають змогу 

оптимізувати потрапляння токсичних полютантів у навколишнє середовище. 

 

 

УДК 505.23 

Вороняк Н., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: д.б.н., професор Антоняк Г.Л. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЗП 

«КІНЦЕВИЙ», КСУ «БУКОВИЦЯ» НГВУ «БОРИСЛАВНАФТОГАЗ» НА 

СТАН АТМОСФЕРИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩАННЯ 

 

НГВУ «Бориславнафтогаз» розміщене в м. Бориславі Львівської області й 

спеціалізується на видобутку нафти, газу та газоконденсату з родовищ, які 

розташовані в області. Технологічні процеси, які застосовують при видобутку і 
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зберіганні нафти на КНЗП, КСУ Буковиця, є джерелом забруднення атмосферного 

повітря. 

Основними джерелами утворення забруднюючих речовин є: сталеві 

резервуари, в які закачуються та в яких зберігаються нафта і конденсат; сепаратори, 

які відділяють нафту від пластової води; помпи для перекачування нафти; 

підігрівачі нафти; деемульсаційні установки. 

У результаті технологічних процесів джерел утворення в атмосферне 

повітря виділяються 14 забруднюючих речовин: оксид вуглецю, метан, оксид 

заліза, оксид азоту, марганець та його сполуки, неметанові леткі органічні сполуки, 

у тому числі: бутан, гексан, пентан, пропан, етан, а також фтор та його сполуки. 

Результати розрахунків коефіцієнта доцільності свідчать, що проводити 

розрахунки за допомогою комп’ютерної програми доцільно лише за трьома 

речовинами: діоксидом азоту, оксидом вуглецю й метаном. 

Розмір санітарно-захисної зони НГВУ «Бориславнафтогаз» становить 300 м 

і належить до ІІІ класу небезпеки. Розмір розрахункової СЗЗ не перевищує 

значення прийнятої нормативної СЗЗ, тому корегування зони недоцільне. 

Для охорони атмосферного повітря необхідно передбачити виконання 

комплексу природоохоронних заходів: проведення щорічного профілактично-

попереджувального ремонту резервуарів, запірної арматури на резервуарах, 

газопроводах; заміна спрацьованих ділянок газопроводів, нафтопроводів, викидних 

ліній і колекторів; пружинних клапанів сепараторів на автоматичні повнопідйомні. 

 

 

УДК 504.064 

Голяк О., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.х.н., доцент Шкумбатук Р.C. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ  

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ М. СТРИЯ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩАННЯ 

 

Стрийський міський комбінат комунальних підприємств – власник місця 

виділення відходів (МВВ) м. Стрия. МВВ  Стрийського МККП розташоване на 

території міста. Об'єкт займає площу 53,2 га. Віддаленість від водотоків і водойм –  

3,75 км від р. Колодниці, віддаленість від водозабірних споруд – 0,5 км. 

Операції з видалення відходів, які проводять тут, – поховання в землю, чи 

скидання на землю. МВВ є відкритим, поверхневим, змішаного типу. На 

сміттєзвалищі виконують такі основні роботи: прийом; складування; ущільнення 

ТПВ. 

Підземні води ніяк не захищені. Фільтраційні явища представлені 

постійним дренажним стоком. Наявні обвалування по периметру, земляні дренажні 

канали. Донний та бортковий ізоляційний екрани – відсутні. Відходи не сортують і 

не знешкоджують. Через відсутність газовідводів для видалення метану та інших 
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газів, які є вибухонебезпечними чи легкозаймистими, забруднюється атмосфера 

«парниковими газами» та іншими.  

МВВ є осередком розмноження гризунів, збудників різноманітних 

інфекційних захворювань, спорових форм патогенних мікроорганізмів.  

Проведено експериментальне дослідження вмісту аніонів (нітрит-, нітрат-

фосфат-іонів) у ґрунтах за накопичення на їх поверхні твердих побутових відходів і 

виявлено значне їх перевищення відносно норми. 

Для того щоб зменшити негативний вплив МВВ Стрийського МККП на 

довкілля, потрібно вжити низку заходів: встановити донний та бортковий 

ізоляційний екрани, зменшити інфільтраційні процеси, обгородити полігон та 

регулярно проводити моніторинг стану прилеглих земель, підземних і поверхневих 

вод і атмосферного повітря.  

 

 

УДК 621.8.03:620.95 

Груба І., ст. 2-го курсу факультету туризму, готельної та ресторанної справи 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Кректун Б.В. 

Львівський інститут економіки і туризму 

 

ПРОФІЛАКТИЧНО-ОЗДОРОВЧЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ 

ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ВІД ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ МАЛИХ ДОЗ 

ІОНІЗУВАЛЬНОГО ВИПРОМІНЕННЯ 

 

Радіоактивне забруднення України на сьогодні визначається переважно 
137

Cs і 
90

Sr, а також значним поширенням трансуранових елементів 

чорнобильського походження практично в усій Україні. Останніми роками 

радіаційна ситуація в Україні дещо стабілізувалася, істотно зменшилися дози 

зовнішнього опромінення. Сьогодні основне дозове навантаження на забруднених 

територіях (до 90-98 %) населення отримує за рахунок внутрішнього опромінення 

через споживання продуктів харчування місцевого виробництва та питної води. 

Отже, протирадіаційні заходи необхідно спрямувати на виробництво так званих 

чистих продуктів харчування. Основними продуктами місцевого виробництва з 

рівнем забруднення, який перевищує допустимі, є: молоко, м’ясо, лісові ягоди, 

гриби, лікарські рослини. 

Основні завдання радіаційної нутриціології – перешкоджання надходженню 

в організм радіонуклідів та мутагенів, у тому числі нітратів, пестицидів, та 

насичення організму харчовими радіозахисними та біологічно активними 

сполуками, які мають лікувально-профілактичний вплив за радіаційного ураження. 

Для подолання наслідків тривалого впливу радіації у незначних дозах 

лікувально-профілактична дія харчових факторів повинна бути також тривалою і 

постійною. 

Одним із заходів корекції радіаційно індукованих порушень в організмі є 

застосування чистих продуктів харчування, засобів, які сприяють зниженню вмісту 
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137
Cs і насиченню організму мікро- й макроелементами, вітамінами, біологічно 

активними харчовими добавками. 

Застосування джерел антиоксидантів, мікроелементів та харчових волокон 

необхідне для профілактики ускладнень і лікування під час радіаційних уражень 

населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС і проживає на забруднених 

радіонуклідами територіях. Особливий інтерес викликають препарати, екстракти і 

харчові продукти природного походження. Одним із таких продуктів є концентрат 

еламіну, який споживають як лікувально-профілактичну харчову добавку дорослі й 

діти віком від п’яти років. Добова норма споживання концентрату еламіну для 

дітей становить 0,5, для дорослих – 1,0 г. Важливими джерелами антиоксидантів є 

не тільки морські водорослі, а й дикоростучі рослини. Тому пошук і вивчення 

цінних джерел біологічно активних речовин – важливий етап у розробці заходів із 

гарантування екологічної безпеки населення в умовах радіаційних забруднень 

території. 

 

 

УДК 621.8.03:620.95 

Даража В., ст. 2-го курсу факультету туризму, готельної та ресторанної справи 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Кректун Б.В. 

Львівський інститут економіки і туризму 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ЇХ РОЛЬ  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ Й ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ 

 

Традиційно вважається, що харчові підприємства несуттєво впливають на 

навколишнє середовище. Передусім це пов’язано з тим, що сировиною для 

переробки є природна органічна речовина, відходи якої можуть бути досить легко 

утилізовані. При цьому зазвичай не враховують, яким методом здійснюють таку 

утилізацію і чи здійснюють її взагалі. Про негативний вплив на навколишнє 

середовище традиційного сільського господарства та дедалі більші витрати 

енергетичних ресурсів на виробництво сільськогосподарської продукції добре 

відомо. Спостерігають експоненційне зростання витрат непоновлюваної енергії на 

виробництво кожної додаткової одиниці вирощеного врожаю та постійне зниження 

врожайності сільськогосподарських культур у використанні традиційних методів 

ведення господарства. Для України, де питомі енерговитрати на виробництво 

сільськогосподарської продукції у два-шість разів вищі порівняно з економічно 

розвинутими країнами, питання збільшення обсягів виробництва продуктів 

харчування є проблемою енергетичною. Значна увага, яку приділяють питанню 

енергоефективності сільського господарства, повністю відповідає еколого-

енергетичному підходу. 

Отже, постає необхідність формулювання принципів обліку впливу 

харчових виробництв на навколишнє середовище як комплексного критерію 

управління екологічною та енергетичною безпекою харчових виробництв. 
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Важливим джерелом енергоносіїв для агропромислового комплексу є 

олієжирова сировина. Іншим джерелом у нашій державі може стати розвинене 

виробництво етанолу, що дасть змогу використовувати не тільки потенціал понад 

100 цукропереробних заводів, а й спиртові заводи та відновлювану вітчизняну 

сировину, яка вміщує крохмаль чи цукор.  

Сьогодні в Україні існують джерела сировини, які можуть бути використані 

для одержання відновлюваних джерел енергоносіїв. Олієжирова сировина, етанол, 

існуючі потужності їх виробництва можуть стати основою вітчизняного 

виробництва імпортованих енергоносіїв та хімічних продуктів для народного 

господарства.  

 

 

УДК 504.055(477.82) 

Дзидз Н., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: д.б.н., професор Гнатів П.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГЛЕВИДОБУТКУ НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  

 

Щорічно в Україні під відкриті гірничі розробки родовищ надають 1000-

1200 га земельних угідь. Породні відвали шахт Львівсько-Волинського вугільного 

басейну порушують ландшафт земної поверхні й рівноважний інженерно-

геологічний стан гірських порід; змінюють гідрогеологічний режим прилеглих 

територій; забруднюють атмосферу пилом і газами.  

Шкідливі компоненти породи переносяться ґрунтовими й підземними 

водами у прилеглі ґрунти і поверхневі водойми. Особливо небезпечними для 

довкілля є тліючі терикони. В атмосферу щорічно потрапляє у середньому до 1300 

т газоподібних шкідливих речовин з палаючих відвалів, з яких найнебезпечнішими 

є сірководень, вуглекислий газ, сірчисті речовини, аміак, ціаніди, тіоціанати тощо.  

Мета нашого дослідження – з’ясувати особливості негативного 

техногенного впливу шахтних відвалів на навколишнє середовище.  

Важливе визначення придатності розкривних порід до рекультивації. 

Ігнорування чи технологічне порушення цього правила призводить до того, що 

терикони з токсичними породами на поверхні не заростають навіть бур’янами 

упродовж десятків років як цілком непридатні для рослин. Придатні до 

самозаростання породи териконів можуть активно заростати з північного боку, де 

мікроклімат не такий жорсткий, як на південному схилі. 

Роботи з рекультивації порушених земель виконують поетапно й поділяють 

на гірничотехнічну та біологічну рекультивацію. Гірничотехнічна рекультивація – 

це комплекс інженерних робіт. Біологічна – це етап загальної рекультивації, що 

охоплює комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів для підвищення 

родючості порушених земель.  
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Фітомеліоративний або біологічний етап дасть змогу закріпити пухку 

фракцію породи, припинити вітрову й водну ерозію, а отже, і розтікання дощових 

вод від терикону та розвіювання токсичного пилу в навколишній простір. 

Створення рослинного покриву на териконі покращить мікроклімат породного 

відвалу й сприятиме самозаростанню і самопідтриманню насаджень.  

 

 

УДК 504.06:628.5 

Квасній І., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент  Панас Н.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ГАЗУ 

«КОХАНІВКА» ГПУ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ»  

ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ 
 

Установка попередньої підготовки газу «Коханівка» Яворівської дільниці 

Хідновицького газового промислу ГПУ «Львівгазвидобування» забезпечує 

підготовку газу 12-ти свердловин Хідновицького газового родовища та 5-ти 

свердловин Східно-Довгівського родовища з подальшою його подачею в систему 

газопроводів середнього тиску. 

Проммайданчик УППГ «Коханівка» розташований на північний захід від 

с. Коханівки Яворівського району Львівської області.  

Встановили, що УППГ «Коханівка» є джерелом забруднення атмосфери. 

Утворення та викиди забруднюючих речовин відбуваються на всіх технологічних 

ділянках. На території УППГ «Коханівка» є шість джерел утворення та викидів 

забруднюючих речовин: котельня операторної, свічки продувки свердловин, 

шлейфів та сепараторів, ємність з метанолом, метанольний бачок, одоризаційна 

установка. 

У результаті діяльності підприємства в атмосферу викидається п’ять 

забруднюючих речовин. Основною забруднюючою речовиною є метан, фактичний 

викид якого становить 236,1 т/рік. Загалом фактичні валові викиди забруднюючих 

речовин від підприємства становлять 236,4 т/рік. Максимальні приземні 

концентрації з урахуванням фонового забруднення атмосфери на межі житлової 

забудови с. Коханівки Яворівського району Львівської області не перевищують 

ГДК. Показник гранично допустимого забруднення  атмосферного повітря для 

підприємства становить 264,6%. Прогнозний розрахунковий рівень забруднення 

атмосферного повітря за ДСП 201-97 для виробничого майданчика УППГ 

«Коханівка» допустимий і безпечний з кратністю перевищення ГДЗ = 0,624 (< 1). 

Пропонується зменшити для виробничого майданчика УППГ «Коханівка» 

санітарно-захисну зону розміром до 800 м у північному і 630 м у північно-східному 

напрямі від стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин, збільшити до 

2000 м на захід та до 1300 м на північний захід, на інших напрямах  нормативна 

СЗЗ становить 1000 м. 
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УДК 006.83 

Киричук О., ст. 2-го курсу технологічного факультету 

Науковий керівник: ст. викладач Войтович Л. Г. 

Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету  

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА, МАСЛА ТА МЕДУ 

 

На заняттях гуртка «Хімія» студенти проводили низку звичайних дослідів 

на визначення якості молока, масла та меду в асортименті представлених у 

торговельній мережі м. Горохова. Використовуючи хімічні реактиви, наявні у 

лабораторії коледжу, дослідили якість молочних харчових продуктів та меду, 

визначили вміст лактози у молоці, кислотність молока, вміст вологи у вершковому 

маслі. 

Провідні українські виробники молочної продукції дотримуються 

нормативів під час його виготовлення, але, на жаль, залишається проблема якості 

вихідної сировини продукції. Для дослідів було використано домашнє молоко та 

чотири різноманітні марки придбаного: «Міленд», «Радивилів», «Молочна родина», 

«Тульчинка». Для визначення наявності хімічних домішок у молоці було 

використано індикатори та встановлено, що майже у кожному зразку молока 

наявне слабке лужне середовище, тобто сода (для меншої піддатливості скисанню). 

Лактози не було виявлено у молоці марки «Міленд», найбільший її вміст − у 

домашньому молоці. 

Якість вершкового масла виробників «Хуторок», «Тульчинка», «Селянське» 

визначали за допомогою досліду на визначення вологи у вершковому маслі 

методом випаровування. Досліди показали, що найбільше вологи було у маслі 

марки «Селянське». Натуральність та якість домашнього меду, придбаного на 

Горохівському ринку, визначили з огляду на наявність крейди у продукті, 

крохмалю та на розбавленість водою. В одному зразку виявили крейду, у другому – 

крохмаль, а у двох зразках була вода.  

Отже, не всі наші вітчизняні виробники сумлінно ставляться до 

виготовлення якісних продуктів харчування без додавання хімічних домішок. 

Варто покращити рівень якості харчових продуктів, адже від цього залежить 

здоров'я не тільки однієї людини, а й цілої нації. 

 

 

УДК 504.4 

Ковальчук О., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: ст. викладач Ментух О.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ У М. БРОДАХ 

 

У м. Бродах Львівської області діє централізоване водопостачання. На 

сьогодні централізованим водопостачанням і водовідведенням у цьому місті 
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займається КП «Бродиводоканал», у якого є ліцензія на надання такого 

водовідведення 18748 жителям міста й 475 організаціям, підприємствам і торговим 

закладам. 

Водопостачання м. Бродів здійснюється з міського водозабору, який 

розташований у північно-східній околиці міста. Водозабір складається з шести 

свердловин. 

Вода подається у розбірний водогін безпосередньо з артезіанських 

свердловин. На водозаборі відсутні станції другого підйому та очищення води, 

резервуари питної води і станція другого підйому. Подача води здійснюється 

безпосередньо зі свердловини у міську водопровідну мережу, що призводить до 

частих поривів мережі. 

Як показали дослідження, м. Броди забезпечують водою, що надходить на 

питні та господарські цілі й має незначну твердість – 6,65 мг-екв/дм
3
,
 
тоді як норма 

повинна становити до 7 мг-екв./дм
3
. Також наявний значний сухий залишок у воді, 

який коливається від 392-442 мг-екв./дм
3 
(за норми 1000 мг/дм

3
). Стосовно хлоридів 

та сульфатів, їх вміст майже непомітний у цій воді. 

Отже, м. Броди повністю забезпечене питною водою, яка за санітарно-

гігієнічними показниками відповідає вимогам ГОСТУ-2874-82 «Вода питна» і 

придатна до споживання. Вміст шкідливих домішок не виявлено або ж вони 

знаходяться у допустимих нормами межах. 

 

 

УДК 504.4:621.396.62(477.83)  

Копина М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.х.н., доцент Шкумбатук Р.C. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВАТ «ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД» 

НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩАННЯ  

 

Кабельна промисловість як галузь загалом, де використовують та 

переробляють чимало продуктів хімії, металургії, інших сировинних матеріалів, 

безумовно, повинна розглядатися з позиції оцінки її впливу на навколишнє 

середовище. 

ТзОВ «Електроконтакт Україна», розташоване у м. Золочеві Львівської 

області, спеціалізується на виробництві електричної кабельної продукції для 

автомобілів різних марок на основі комплектуючих деталей, які постачають 

іноземні виробники. У рамках основної дiяльностi пiдприємство забезпечує 

кабельні мережі: моторів; системи запалення; інжекторів; коробки передач; 

акумуляторів. 

Підприємства кабельної  промисловості  впливають на стан навколишнього 

середовища за використання таких матеріалів як емальлаки, кабельне масло, 

фторовмісні полімери, акумулятори, люмінісцентні лампи, що містять ртуть, шини 
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відпрацьовані. З урахуванням обсягів споживання найкритичнішим матеріалом у 

кабельному виробництві з огляду впливу на навколишнє середовище є 

полівінілхлоридний (ПВХ). Іншим критичним матеріалом у кабельному 

виробництві є свинець. Однак розвинуті країни упродовж останнього десятиріччя 

практично повністю відмовилися від свинцевих оболонок, замінивши їх на 

алюмінієві й полімерні, вирішивши один із суттєвих аспектів екологічної проблеми 

кабельної промисловості. 

Основними напрямами розвитку кабельної промисловості є вдосконалення 

діючого підприємства, впровадження високоефективних технологій кабельного 

виробництва; освоєння матеріалів із поліпшеними технологічними та 

експлуатаційними властивостями; механізація й автоматизація виробничих 

процесів. 

 

 

УДК 631.56, 637 

Левусь В., ст. 2-го курсу бухгалтерського факультету  

Науковий керівник: ст. викладач Савченко С.О. 

Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

ВИПУСК НОВИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЇХ БЕЗПЕКА 

 

Відповідно до  вимог законів України «Про безпечність та якість харчових 

продуктів», «Про захист прав споживачів» та державних стандартів ДСТУ 3946-

2000 «Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція 

харчова. Основні положення», з метою забезпечення безпечності нових харчових 

продуктів для споживання їх людьми до початку їх обігу, органолептичної оцінки 

якості харчової продукції, інформування та підвищення обізнаності виробників і 

споживачів щодо безпечності харчових продуктів та належної виробничої 

практики, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на Волині, з 

2007 року функціонує регіональна дегустаційна комісія. 

Сьогодні виробники харчової продукції самі зацікавлені в тому, щоб 

пересвідчитися в якості й безпечності своєї продукції ще до впровадження її у 

виробництво. Згідно з нормативними документами підставою для поставлення 

продукції на виробництво є затверджений акт приймальної комісії, без якого її 

реалізація є грубим порушенням. 

Під час розробки нових продуктів харчування у технічній документації 

показники якості  та безпеки повинні відповідати діючим нормам. Особливі вимоги 

ставлять до споживчого маркування продукції: від виробника вимагають вказувати 

на етикетці усі складові продукту, його назву, термін придатності, нормативний 

документ, адресу товаровиробника, наявність або відсутність допустимих харчових 

добавок, генно-модифікованих організмів.   

З метою забезпечення належного рівня якості та безпечності нових 

харчових продуктів необхідне  вирішення таких завдань:  



18 

 

 розроблення механізмів стимулювання сільгоспвиробників, які 

забезпечують підприємства сировиною гарантованих якості та безпеки; 

 заборона використання харчових добавок, на які відсутні методики їх 

визначення, скорочення переліку харчових добавок, дозволених в Україні для 

використання; 

 своєчасне забезпечення вітчизняного товаровиробника нормативними 

документами у сфері технічного регулювання, гармонізованими з європейськими та 

міжнародними вимогами;  

 укладення угод про співробітництво між Державною службою 

технічного регулювання та асоціаціями підприємців, інформування й підвищення 

обізнаності виробників; 

 підвищення рівня контролю за безпечністю нових харчових продуктів, 

виділення бюджетних  коштів на проведення лабораторних випробувань; 

 дотримання рецептур закладки компонентів, систематичний контроль 

за веденням технологічного процесу і контроль якості готової продукції за фізико-

хімічними  та мікробіологічними показниками на виробництві; 

 впровадження і застосування систем управління безпечністю харчових 

продуктів; 

 забезпечення реалізації кодексу гуманного виробника (добровільні 

зобов’язання перед споживачами);   

 створення реклами безпечної та екологічно чистої продукції.  

 

 

УДК 581.9. 

Лемішка З., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., в.о. доцента Войтович Н.Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФЛОРИСТИЧНОГО РОЗМАЇІТТЯ  

ЗАПОВІДНИКА «РОЗТОЧЧЯ» 

 

Положення Розточчя на стику трьох флористичних областей − Карпат, 

Полісся та Поділля − зумовило високу видову насиченість флори регіону різними 

за походженням та віком елементами. Окремі види перебувають на межі свого 

природного поширення. Зокрема на Розточчі проходить північно-східна межа 

поширення ялиці білої, ялівцю звичайного; північна − вільхи сірої, фіалки білої; 

південно-східна − бука лісового, рясту порожнистого; південні межі багатьох 

бореальних видів: багна болотного, верби мирзолистої, журавлини болотної. 

Не менш різноманітним є асортимент кущів: ліщина звичайна, бруслина 

бородавчата, спірея калинолиста, бузина чорна, калина європейська, шипшина 

собача, горобина звичайна, ялівець звичайний. Крім перелічених автохтонних 

видів, у лісових культурах зустрічаються екзоти: дуб червоний, модрина японська, 

польська, європейська, псевдотсуга Мензіса, сосна Веймутова тощо. Ялиця 
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європейська острівцями зустрічається в західній частині Розточчя. Смерека у 

насадженнях виступає як незначна домішка. У цьому місці відбувається стикування 

балтійської та карпатської частин її ареалу. Львівсько-Бережанське плато − 

унікальний у флористичному аспекті район, оскільки через його територію 

проходять ареали низки деревних порід неморальної (бук європейський, дуб 

скельний, явір, береза) і бореальної дендрофлори (сосна звичайна, ялина звичайна). 

Дуже цікавою у ботаніко-географічному аспекті є трав'яна рослинність. Про 

відмінність між Львівсько-Бережанським плато і лісостеповою частиною Поділля 

свідчить наявність багатьох рослин гірсько-карпатського типу, що проникають 

сюди по хребту Розточчя, і на Поділлі не трапляються, а саме: апозеріс смердючий, 

зубниця залозиста, лунарія оживаюча.  Особливістю Розточчя є висока лісистість (у 

середньому 40%). У заповіднику на порівняно невеликій території сконцентровано 

понад двадцять типів лісу й переважає лісова ролинність (92%), решта займає 

лучно-болотна і прибережно-водна. На Розточчі перекриваються ареали багатьох 

євроазійських видів дерев і чагарників, що в поєднанні з високою мозаїчністю 

ґрунтів привело до формування унікальних рослинних угруповань.  

 

 

УДК 627.5(477.83) 

Макогон В., ст. 6-го курсу факультету  агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент  Бучко А.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТ «ЛЬВІВГАЗ» НА СТАН 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩАННЯ 

 

ВАТ «Львівгаз» розміщене на двох промислових майданчиках. 

Проммайданчик № 1 – головне підприємство ВАТ «Львівгаз», розташоване в 

західній частині м. Львова по вул. Золотій, 42. Проммайданчик № 2 база атестації 

зварників із ремонту автомобілів, розташована у промисловій зоні Рясне м. Львова 

по вул. Шевченка (Львів-Рясне). 

На проммайданчику № 1 (головне підприємство) ВАТ «Львівгаз» 

розташовано п’ятнадцять джерел викидів забруднювальних речовин в атмосферу 

(чотирнадцять джерел – організованих та одне – неорганізоване). На 

проммайданчику № 2 (база атестації зварників та ремонту автомобілів) ВАТ 

«Львівгаз» розташовано дев’ять джерел викидів забруднювальних речовин (сім – 

джерел організованих та два – неорганізовані). 

Утворення забруднювальних речовин, які викидаються в атмосферу, 

відбувається на всіх технологічних ділянках. Джерелами викидів є: дільниця 

ремонту газової апаратури, дільниця заготівлі труб, механічна дільниця, кузня, 

побутове приміщення СПГ, котельня, автотранспортний цех, столярна майстерня, 

база з ремонту автомобілів, база атестації зварників. 

У результаті технологічних процесів в атмосферне повітря виділяються такі 

забруднювальні речовини: діоксид азоту, оксид вуглецю, свинець, ацетон, толуол, 
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ксилол, оксид заліза, марганець та його сполуки, оксид кремнію, титан, сполуки 

хрому, флориди погано та добре розчинні, двоокис азоту, фтористий водень, пил 

абразивно-металевий.   

Для охорони атмосферного повітря необхідно передбачити виконання 

комплексу природоохоронних заходів: запобігання перевищення встановлених 

нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва; проводити 

своєчасний моніторинг викидів забруднювальних речовин підприємства на 

джерелах викидів та на межі санітарно-захисної зони; на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – зупинка 

виробництва. 

 

 

УДК 504.4.521.376 

Матей Г., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Грицишин П.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛУЧАНСЬКОГО ДП 

«УКРСПИРТ» НА НИЖНЮ ЧАСТИНУ БАСЕЙНУ РІКИ ЧЕРЕМОШ 

 

Залучанське ДП «Укрспирт» розташоване в с. Долішнє Залуччя 

Снятинського району Івано-Франківської області. Підприємство спеціалізується на 

випуску спирту етилового ретифікованого. Належить до IV категорії небезпеки, 

нормативна санітарно-захисна зона становить 100 м. Розмір санітарно-захисної 

зони дотриманий. Житлової забудови в її межах не виявлено. 

Інвентаризацією джерел забруднення на території Залучанського ДП 

«Укрспирт» виявлено 15 джерел викиду забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря, з них 11 організованих і чотири неорганізовані. 

Від усіх джерел забруднення в атмосферне повітря потрапляє 10 видів 

забруднювальних речовин, а саме:  спирт етиловий; кислота ортофосфорна; залізо 

та його сполуки; марганець та його сполуки; діоксид азоту; фтор та його сполуки; 

кислота сірчана; оксид вуглецю; хлор та сполуки; речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок, у тому числі пил зерновий. Сумарний обсяг усіх 

забруднювальних речовин, які надійшли у повітряне середовище с. Долішнє 

Залуччя у 2012 році, становили понад 60 т. 

Джерело водопостачання – дві артезіанські свердловини, які розташовані в 

с. Долішнє Залуччя Снятинського району. Водовикористання дозволено за 

дотримання таких умов як забір свіжої води: 430,68 тис.м
3
/рік; 1558,6 м

3
/добу. 

Система водопостачання технологічного процесу виготовлення спирту на 

підприємстві – прямоточна. 

Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що прийнята у 

Залучанському ДП «Укрспирт» Снятинського району Івано-Франківської області 

технологія виробництва спирту загалом відповідає вимогам екологічної безпеки, 

що встановлені для підприємства цієї категорії. 
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УДК 504.3.054 

Миник Г., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент Бучко А.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ВОЮТИЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ 

ЗАВОД» НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ТА ШЛЯХИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩАННЯ 

 

Державне підприємство «Воютицький спиртовий завод» розташоване в 

с. Воютичах Самбірського району Львівської області. Підприємство спеціалізується 

на випуску спирту етилового ректифікованого. 

Підприємство належить до V категорії небезпеки, нормативна санітарно-

захисна зона становить 50 м. Розмір санітарно-захисної зони дотриманий. Житлової 

забудови в її межах не виявлено. 

Інвентаризацією джерел забруднення на території ДП «Воютицький 

спиртовий завод» виявлено п’ятнадцять джерел викиду забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря, з них одинадцять організованих і чотири неорганізовані. 

Від усіх джерел забруднення в атмосферне повітря потрапляє десять 

забруднювальних речовин, а саме: залізо та його сполуки; марганець та його 

сполуки; діоксид азоту; кислота сірчана; оксид вуглецю; фтор та його сполуки; 

кислота ортофосфорна; хлор та його сполуки; спирт етиловий; речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок, у тому числі пил зерновий. Сума максимально 

разових приземних та середньодобових концентрацій забруднювальних речовин 

становить: для заліза та його сполук – 0,04, марганцю та його сполук – 0,01, 

діоксиду азоту – 0,085, сірчаної кислоти – 0,3, оксиду вуглецю – 5,0, фтору та його 

сполук – 0,2, хлору та сполук хлору – 0,1, спирту етилового – 5,0, суспендованих 

частинок – 0,2. 

Джерело водопостачання – чотири артезіанські свердловини, які 

розташовані в с. Воютичах Самбірського району (одна з них резервна), водозабір на 

р. Стрв’яж, водозабір на стр. Сльоза. Приймач стічних вод – струмок Сльоза; 

приймач господарсько-побутових вод – вигрібні ями. Водовикористання дозволено 

за дотримання таких умов: забір свіжої води: 640,48 тис. м
3
/рік; 1958,4 м

3
/добу. 

Система водопостачання технологічного процесу виготовлення спирту на 

підприємстві – прямоточна. 

Отже, прийнята у ДП «Воютицький спиртовий завод» Самбірського району 

Львівської області технологія виробництва спирту загалом відповідає вимогам 

екологічної безпеки, встановленим для підприємства цієї категорії. 
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УДК 504.06:628.8 

Михалевич Т., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.с.-г.н., ст. викладач Жиліщич Ю.В.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ  

АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХУ ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС  

НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Проводили оцінку впливу виробничої діяльності автотранспортного цеху 

Добротвірської ТЕС на навколишнє середовище. Автотранспортний цех займається 

наданням послуг з обслуговування Добротвірської ТЕС, перевезенням людей, 

ремонтними роботами, перевезенням матеріалів та запчастин. Виробнича територія 

розташована у смт. Добротворі. 

Автотранспортний цех Добротвірської ТЕС є джерелом забруднення 

атмосферного повітря. На території цеху знаходиться вісім стаціонарних джерел 

викидів забруднюючих речовин, з них чотири джерела викиду – організовані, та 

чотири неорганізовані. У результаті діяльності підприємства в атмосферне повітря 

виділяється дев’ять забруднюючих речовин. Групи речовин односпрямованої дії не 

виявлено. Загалом обсяги викидів забруднюючих речовин від підприємства 

становлять 0,205 т/рік. Максимальні приземні концентрації з урахуванням 

фонового забруднення атмосфери на межі нормативної СЗЗ, а також у житловій 

забудові, не перевищують ГДК. Прогнозний розрахунковий рівень забруднення 

атмосферного повітря за ДСП 201-97 для автотранспортного цеху допустимий і 

безпечний з кратністю перевищення ГДЗ = 0,85 (< 1). 

Автотранспортний цех – джерело шумового забруднення. Джерелами шуму 

є автотранспорт. Виробничий шум постійний, широкосмуговий. В усіх точках 

вимірів у денний час (7.00-23.00) доби рівні шуму та рівні звукового тиску в 

октавних смугах частот – 63-8000 Гц – незначні, не перевищують гранично 

допустимих величин на прилеглій території житлової забудови. Існує певний 

акустичний запас в усіх точках вимірів. 

Оскільки максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин та 

рівні шуму від автотранспорту на автотранспортному цеху Добротвірської ТЕС у 

межах пропонованої СЗЗ не перевищують гранично допустимі гігієнічні нормативи 

функціонування автотранспортного цеху за дотримання СЗЗ в межах існуючих 

розривів до житлової забудови і з урахуванням сприятливої рози вітрів, цех не 

створює загрози здоров’ю населення. 
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УДК 503.042.4:663.564  

Мордах Ю., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Бальковський В.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ 

ТзОВ «ТРИ КИТА ЛТД»  

НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

Проводили інвентаризацію джерел забруднення атмосферного повітря та 

екологічне обстеження заводу з виготовлення цегли ТзОВ «Три кита ЛТД», який 

розташований у с. Олієві Зборівського р-ну Тернопільської області. 

Завод випускає цеглу керамічну повнотілу звичайну марки «75», «100», яку 

застосовують у конструкціях згідно з діючими нормами проектування камінних і 

армокамінних конструкцій. Випускається продукція методом пресування. 

Цегельний завод – завод сезонної дії з одним технологічним потоком. 

Виробництво серійне. Проектна потужність заводу – 1,5 млн шт. цегли. 

Основною сировиною для виробництва цегли керамічної є суглинки 

Оліївських місцевих копалин. Кар’єр розташований на відстані 70 м від заводу. 

Джерелами утворення забруднювальних речовин є зсипання глини в 

ящиковий живильник, зсипання з живильника на транспортер, пересипання  з 

транспортера на вальці тонкого помолу, пересипання з вальців на транспортер, 

пересипання глини з транспортера на двовальний глиноміс, кільцева піч. 

Найпотужнішим джерелом викидів забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря є кільцева піч, у процесі роботи якої в атмосферне повітря виділяються такі 

забруднювальні речовини: міді оксид, нікелю окис, ртуть металева, свинець та його 

з’єднання, хром шестивалентний, цинку окис, азоту діоксид, арсен, ангідрид 

сірчистий, вуглецю оксид, зола сланцева. 

На підприємстві відсутні джерела викидів, які відводять забруднювальні 

речовини від декількох джерел утворення. Залпових викидів на ТзОВ «Три кита 

ЛТД» немає. Установки очистки газів, що очищають повітря від забруднювальних 

речовин перед викидом його в атмосферне повітря, на ТзОВ «Три кита ЛТД» 

відсутні. 

У результаті діяльності ТзОВ «Три кита ЛТД» в атмосферу викидається 

11 перелічених забруднювальних речовин. Основними забруднювальними 

речовинами, що викидаються від підприємства є ангідрид сірчистий (16,245 т/рік) 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (14,661 т/рік), азоту діоксид 

(1,608 т/рік), нікель металевий (0,005 т/рік). Фактичні викиди забруднювальних 

речовин від підприємства становлять 32,626 т/рік. 

Аналіз відповідності фактичних викидів забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами зі встановленими нормативами на 

викиди показує, що фактичні викиди не перевищують встановлені нормативи. 

Враховуючи, що максимальні приземні концентрації забруднювальних 

речовин від викидів стаціонарних джерел ТзОВ «Три кита ЛТД» у контрольних 
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точках на межі пропонованої СЗЗ не перевищують гранично допустимі гігієнічні 

нормативи, функціонування цегельного заводу відповідає вимогам Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів і не загрожує 

здоров’ю населення.  

 

 

УДК 628.5 (477.83) 

Мурин М., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Зеліско О.В. 

Львівський національний  аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТЕРИТОРІЇ, 

ПРИЛЕГЛОЇ ДО “СТОРОНИБАБСЬКОГО СПИРТОВОГО ЗАВОДУ” 

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Державне підприємство «Сторонибабський спиртовий завод» Буського 

району Львівської області виробляє спирт етиловий ректифікований зі зернової 

сировини. Потужність заводу становить 3000 дал. спирту на добу. 

Проведеними у 2013 році екологічними дослідженнями впливу виробничої 

діяльності підприємства на екологічний стан атмосферного повітря виробничих 

приміщень, промислового майданчика та прилеглих територій встановлено, що 

розмір санітарно-захисної зони заводу відповідає нормативному і становить 100 м. 

Житлової забудови у межах санітарно-захисної зони немає. 

На підприємстві налічують 24 джерела забруднення атмосферного повітря, 

які спричинюють надходження у повітряне середовище заводу та прилеглих 

територій восьми забруднювальних речовин II-IV класів небезпеки: етилацетат, 

спирт етиловий, двооксид азоту, пил зерновий, оксид заліза, двооксид вуглецю, пил 

деревини, марганець. Сумарна кількість забруднювальних речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря, становить понад 9,8  т/рік. Фактична кількість 

викидів забруднювальних речовин у повітряне середовище в зоні діяльності 

підприємства відповідає гранично допустимим викидам. 

Фактичні концентрації забруднювальних речовин у викидах заводу в 

атмосферне повітря на перевищують ГДК за жодною хімічною речовиною. За 

розрахунками розсіювання забруднювальних речовин у разі зростання обсягів 

викидів приземна концентрація шкідливих речовин перевищує норму й захоплює 

територію житлових будівель східної межі підприємства, тому необхідно 

розробляти заходи щодо зменшення викидів таких речовин у атмосферу. 

Отримані дані свідчать про необхідність удосконалення на підприємстві 

очисних споруд з метою зменшення викидів у атмосферне повітря етилового 

спирту, зернового пилу та етилацетату; посилення контролю за точним 

дотриманням технологічного регламенту підприємства; за роботою джерел 

пилогазовиділення, герметичністю газохідних систем, технологічних агрегатів. 
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УДК 504.4.054(477.83) 

Новак В., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.х.н., в.о. доцента Шкумбатюк Р.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТзОВ «ВАЛЕТУДО»  

НА СТАН ГІДРОСФЕРИ 

 

Мінеральні підземні (іноді поверхневі) води – це води з підвищеним 

вмістом деяких хімічних елементів і сполук, а також газів, із специфічними фізико-

хімічними властивостями (температура, радіоактивність тощо), що цілюще 

впливають на організм людини. Межею прісних і мінеральних вод вважають 

солоність у 1 г/л. Зловживання мінеральною водою, особливо для хворих, може 

призвести до важких наслідків для здоров’я, тому вживати її рекомендується тільки 

з поради лікаря та в рекомендованій ним кількості. 

Підприємство ТзОВ «Валетудо» створене у 2006 р. Комплекс споруд 

розташований на відстані 0,5 км на південний схід від с. Солуки. Поруч із 

підприємством проходить автодорога державного значення в межах 280,0 м, за 

площі 3,12 га. Спеціалізація підприємства – розлив мінеральних вод: столової 

«Солуки плюс» (120,0 м
3
/добу), лікувально-столової «Солуки» (60,0 м

3
/добу), 

залежно від попиту продукції. 

Солукське родовище мінеральних вод знаходиться неподалік Львова, у 

Яворівському районі, на межі з Національним природним заповідником 

«Розточчя». ТзОВ «Валетудо» – завод-виробник мінеральних вод, споруджений на 

території Солукського родовища. Виробничі стічні води скидають у процесі 

розливу мінеральних вод, а саме під час закупюрування, бракеражу, оформлення, 

передачі на склад, зберігання, вкладання в транспортну тару, промивання 

техобладнання, регенерації фільтрів, транспортування по водопроводу, з 

розливанням у ємності для заводського зберігання та відстоювання. 

 

 

УДК 628.5 (477.83) 

Огородник М., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Зеліско О.В. 

Львівський національний  аграрний університет 

 

ВПЛИВ СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ БОРОКСЬКОГО 

СПИРТЗАВОДУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

Державне підприємство «Борокський спиртовий завод» Львівського 

обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

концерну «Укрспирт» виготовляє 1550 дал/добу етилового спирту. 
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До складу підприємства входять підрозділи: зерносховище, варильне, 

дріжджове, бродильне, браго-ректифікаційне відділення, спиртосховище, хімічна 

лабораторія, котельня, хімводоочистка, ремонтно-механічна майстерня, 

автозаправна станція. 

Інвентаризацією джерел забруднення атмосферного повітря, проведеною у 

2013 році, встановлено 27 джерел антропогенного впливу на повітряне середовище 

території підприємства та прилеглих територій, які спричинюють надходження в 

атмосферу 12 забруднювальних речовин II-IV класів небезпеки: пил зерновий, 

спирт етиловий, етилацетат, діоксид азоту, оксид вуглецю, водень хлористий, 

сірчана кислота, оксид заліза, марганець, фториди, бензин, гас. 

Сумарна кількість забруднювальних речовин, що потрапляє в атмосферне 

повітря, становить 30,560 т/рік. Найбільше викидів забруднювальних речовин від 

джерел забруднення припадає на оксид вуглецю – 23,549 т/рік, діоксид азоту – 

4,733 т/рік, спирт етиловий – 1,685 т/рік, пил зерновий – 0,420 т/рік. 

Перевищення гранично допустимої концентрації відзначено у трьох 

забруднювальних речовин: пил зерновий – 3; етилацетат – 2,7; спирт етиловий – 

1,2 ГДК. Фактичні концентрації решти дев’ять речовин знаходяться в межах норми 

і коливаються від  0,6 до 0,9 ГДК. 

Отримані дані свідчать про необхідність удосконалення на підприємстві 

очисних споруд з метою зменшення викидів в атмосферне повітря етилового 

спирту, зернового пилу й етилацетату. 

 

 

УДК 508.3.018 

Олійник М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент Корінець Ю.Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКИ ІКВИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩАННЯ 

 

Вода − найцінніший природний ресурс. Вона відіграє виняткову роль у 

процесах обміну речовин, що складають основу життя. Величезне значення вода 

має у промисловому й сільськогосподарському виробництві, у побутових потребах 

людини, усіх рослин і тварин. Успішний розвиток людства безпосередньо залежить 

від кількості та якості доступної води. Але розвиток цивілізації в усіх куточках 

планети поступово призвів до значного забруднення основи нашого життя.  

Наше завдання − вивчення сучасного стану й динаміки забруднення р. Ікви, 

впливу природного й антропогенного чинників на кількісні та якісні показники 

води, відповідності якості встановленим екологічним нормативам. 

Басейн р. Ікви розташований у межах Львівської, Тернопільської та 

Рівненської областей, які мають вигідне географічне положення, сприятливі 

кліматичні умови, а також родючі ґрунти.  
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Найбільше забруднення річки Ікви спостерігаємо у межах Рівненської 

області. Джерелами забруднення на цій ділянці є: надходження забруднених стоків 

із промислових майданчиків, сільськогосподарських угідь.  

Окрім того, негативно на якість води впливають такі чинники: неефективна 

робота й застаріле обладнання каналізаційно-очисних споруд, недотримання 

прибережних захисних смуг і водоохоронних зон, забруднення ґрунтів, атмосфери, 

зміна ландшафтної структури й техногенне перетворення території. 

У р. Ікві, у межах Млинівського й Дубнівського районів, виявлені 

перевищення ГДК заліза, міді, цинку, марганцю, нітратів, амонію сольового та 

БСК5. Одними з найпотужніших забруднювачів у межах м. Дубна є КП 

«Дубноводоканал» , а в межах смт. Млинові − ЖКП «Млинівське». 

Аналіз стану води р. Ікви вказує на необхідність вживання заходів, 

спрямованих проти замулення й забруднення, серед яких основними є заборона 

розорювання земель на ерозійно-небезпечних ділянках, збільшення лісистості 

водозбору, що найбільшою мірою сприяє оптимальному стану води у річці. 

 

 

УДК 503.8.651 

Проців М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Кректун Б.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКИХ 

КОМУНАЛЬНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ НА СТАН 

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ 

 

Долинське виробниче управління водоканалізаційного господарства 

(ВУВКГ) знаходиться в м. Долині, районному центрі, розміщеному за 70 км від 

м. Івано-Франківська. Місто має централізовану систему господарсько-питного 

водопроводу та каналізування, крім того, існує низка підприємств, що мають 

локальні системи водопроводу та каналізації. 

Долинське ВУВКГ експлуатує власні очисні споруди. Каналізаційну 

мережу м. Долини можна умовно розділити на мережі, що обслуговують новий 

житловий масив, який складається з багатоповерхових будинків. Крім того, у 

міську каналізацію скидають свої стічні води підприємства, які знаходяться на 

території міста: молокозавод, хлібозавод, швейна бавовняно-прядильна фабрика 

тощо. 

Фактичне водовідведення м. Долини становить 4750 млн мі/рік. Проектна 

потужність – 6,2 млн мі/рік. 

Відходами виробництва каналізаційних очисних споруд є мул – 1620 мі/рік. 

Вологість мулу становить 93,5%. 

Викидів в атмосферу під час очистки стоків немає, за винятком котельної, 

яка забезпечує опалення виробничих приміщень і працює на природному газі. 
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Правила прийому виробничих стічних вод у систему каналізації м. Долини 

полягають у забезпеченні безаварійної роботи сіток водовідведення й очисних 

споруд, а також попередження забруднень стічними водами водоймищ 

Долинського району, які використовують для господарсько-побутових потреб 

населення і рибогосподарських  цілей. 

Для охорони навколишнього середовища необхідно передбачити виконання 

комплексу природоохоронних заходів: запобігання перевищення встановлених 

нормативів гранично допустимих викидів і скидів у процесі виробництва; 

своєчасний моніторинг викидів і скидів забруднювальних речовин підприємств, 

удосконалення діючого обладнання, впровадження високоефективних технологій. 

 

 

УДК 504.06:628.5 

Рогульська М., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Бальковський В.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДП «ЧОРТКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ» ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ 

 

ДП «Чортківський КХП»  це млинзавод із переробки зерна на трисортове 

борошно потужністю 150 т за добу з відбором крупи манної. Заготівельна база з 

повністю механізованим зерноскладським господарством на 26,8 тис. т зерна. 

Основною сировиною для підприємства є зерно пшениці, яке відповідає зерновим 

стандартам і технологічним можливостям. Борошно підприємства відоме далеко 

поза межі області.  

Наше завдання  характеристика ДП «Чортківський комбінат 

хлібопродуктів» як джерела забруднення атмосферного повітря, а саме визначення 

джерел утворення та викидів забруднювальних речовин, ідентифікація основних 

забруднювальних речовин, розрахунок розсіювання їх у приземному шарі 

атмосфери. 

Основними джерелами утворення забруднювальних речовин є: пункт 

приймання зерна, сушильня ДСП-32, а також додаткові джерела від вторинного 

виробництва: металообробні верстати, пост електрозварювання, котли та 

котлоагрегати котелень. 

За результатами інвентаризації викидів забруднювальних речовин на 

державному підприємстві «Чортківський комбінат хлібопродуктів» виявлено 

32 потенційних джерела викидів забруднювальних речовин, з них 22 – 

організованих та 10 неорганізованих. У результаті діяльності підприємства в 

атмосферу викидається дев’ять видів забруднювальних речовин: речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок, азоту діоксиду, оксиду вуглецю, заліза 

оксиду (у перерахунку на залізо), марганцю та його з'єднання (у переpахунку на 

діоксид марганцю), ртуті металевої метану, вуглецю діоксиду, оксиди азоту. 

Основними забруднювальними речовинами, що викидаються від підприємства, є 
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вуглецю діоксин – 211,233 (т/рік), речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок (1,860 т/рік).  

Фактичні викиди забруднювальних речовин від підприємства становлять 

213,317 т/рік. 

Аналіз відповідності фактичних викидів забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами зі встановленими нормативами на 

викиди показує, що фактичні викиди не перевищують встановлених нормативів. 

Результати розрахунку розсіювання забруднювальних речовин в атмосфері 

в розрахунковому прямокутнику і в розрахункових точках на межі СЗЗ показали, 

що перевищень над ГДКмр немає за жодною забруднювальною речовиною. 

 

 

УДК 504.3.054(477.83) 

Серкіс  Х., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Корінець Ю.Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТзОВ «ЮРВІТ»  

ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

У меблевій промисловості основна частка припадає на випуск побутових 

(до 60 %), офісних і торговельних меблів (35 %). На розвиток меблевої 

промисловості негативно впливає зростання обсягів імпорту меблів. 

Темп зростання виробництва продукції деревообробної промисловості 

становить 130,3 %. Найвищих темпів зростання досягнуто у виробництві 

деревостружкових плит. 

ТзОВ «Юрвіт» – меблевий завод, розташований у смт. Івано-Франковому 

Яворівського району Львівської області. Завод виготовляє такі види меблевої 

продукції: набори для житлової кімнати; для їдальні; для спальні; офісні; м’які 

меблі; поодинокі вироби корпусних меблів; стільці. 

Вимірювання концентрації газоподібних речовин проводили згідно з 

методикою. Відбір проб здійснювали за допомогою пробовідбірної трубки для 

внутрішньої фільтрації з витримуванням умови ізокінетичності відбору. 

Вимірювання концентрації пилу здійснювали ваговим методом; відбір проб − за 

допомогою пробовідбірної трубки для внутрішньої фільтрації з витримуванням 

умови ізокінетичності відбору. Вимірювання швидкості та об’ємної витрати газів у 

газоходах проводили пневмометричним методом, який базується на вимірюванні за 

допомогою пневмометричних трубок та мікроманометрів динамічного тиску газу. 

Аналіз розрахунків приземних концентрацій забруднювальних речовин 

показав, що викиди в атмосферу не перевищують встановлені ГДВ. Санітарно-

захисна зона − витримана. Перевищень на границі санітарно-захисної зони не 

виявлено. Можна констатувати, що на поточний період прогнозний розрахунковий 

рівень забруднення атмосферного повітря у роботі ТзОВ «Юрвіт» допустимий, 

слабонебезпечний, згубної шкоди довкіллю не завдає. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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УДК 504.3.024 

Соловей М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., ст. викладач Жиліщич Ю.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ 

«РІВНЕАЗОТ» НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  

ТА ОЦІНКА ЗАХОДІВ З ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

Наростаюча потужність промислових підприємств, а також збільшення 

кількості транспортних засобів, зростання виробництва та використання 

мінеральних добрив, – все це призводить до значного забруднення довкілля. 

Проводили екологічну оцінку впливу виробничої діяльності ПАТ 

«Рівнеазот» на стан атмосфери ВАТ «Рівнеазот» – одне з найбільших в Україні 

підприємств із виготовлення мінеральних добрив. Підприємство розташоване в 

Рівненській області на відстані 7,5 км від північно-західної частини м. Рівного та  

користується земельними ділянками загальною площею 908,6401 га.  

Технологічні процеси, які застосовують у виробництві, є джерелами 

забруднення атмосферного повітря. На підприємстві є 181 джерело забруднення 

атмосферного повітря, з них 161 – організоване і 20 – неорганізовані. Основними 

джерелами утворення та викидів забруднюючих речовин є: дренажна ємність, 

абсорбери, резервуари циклогексану, резервуари бензолу, сальникові ущільнення 

насосів, аналізні ящики, приміщення насосної, абсорбційна колона, компресорні 

установки, запірна арматура складу рідкого аміаку, піч первинного риформінгу. 

Результати розрахунків розсіювання забруднювальних речовин у 

приземному шарі атмосфери свідчать, що концентрації оксиду азоту, оксиду 

вуглецю, моноетаноламін перевищують ГДК.  

Для охорони навколишнього середовища необхідно передбачити виконання 

комплексу природоохоронних заходів: запобігання перевищення встановлених 

нормативів гранично допустимих викидів і скидів у процесі виробництва; 

вдосконалення діючого обладнання, впровадження нових високоефективних  

технологій. 
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УДК 504.53.052(477.84) 

Ступак Х., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Різель С.А. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СТАН ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ РАЙОНІВ  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕСТИЦИДАМИ 

 

Сучасний ґрунтовий покрив Тернопільської області сформувався під 

впливом ґрунтотворних порід, рельєфу, клімату, рослинного покриву та 

господарської діяльності людини. Найбільшу площу в області (близько 72%) 

займають лісостепові опідзолені ґрунти, які об'єднують такі підтипи: ясно-сірі 

лісові, сірі лісові, темно-сірі, чорноземи опідзолені. Ґрунтовий покрив 

Тернопільської області сприятливий для вирощування сільськогосподарських 

культур Лісостепової зони. 

Для проведення постійного радіоекологічного моніторингу в області 

закладено 35 дослідних ділянок, якими охоплено всі ґрунтово-кліматичні зони, 

найважливіші типи ґрунтів та сільськогосподарські угіддя. З них 33 ділянки 

закладені на сільськогосподарських угіддях господарств, які перебувають в 

обробітку. Дві ділянки закладені у дендропарках; у с. Гермаківці Борщівського 

району та м. Хоросткові Гусятинського району. При цьому 20 ділянок закладено у 

південних районах області, що підлягають радіоактивному забрудненню. 

Нашими дослідженнями було встановлено, що для суттєвого зменшення 

кореневого надходження радіонуклідів з ґрунту в рослини необхідно вживати 

комплекс агрохімічних, меліоративних та агротехнічних заходів, які би 

передбачали внесення підвищених доз органічних і фосфорно-калійних 

мінеральних добрив, вапнування кислих ґрунтів повною нормою меліоранта за 

гідролітичною кислотністю. 

 

 

УДК 504.06:628.5 

Чайка Н., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент Панас Н.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НЗП «УРІЧ-15» НГВУ «БОРИСЛАВНАФТОГАЗ»  

НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

Нафтозбірний пункт «Уріч-15» НГВУ «Бориславнафтогаз» слугує збором і 

транспортуванням продукції зі свердловин Заводівського родовища. Технологічна 

схема збору, промислової підготовки нафти повністю герметизована. У робочому 

технологічному процесі виділення забруднювальних речовин мінімальне й 
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зумовлене технічними можливостями сучасного нафтопромислового обладнання, 

яке використовують на об’єкті. 

Виділення забруднювальних речовин потенційно можливе внаслідок 

випаровування продуктів із дихальних клапанів резервуарів. На НЗП «Уріч-15» 

виявлено шість потенційних джерел викидів забруднюючих речовин. Виявили такі 

організовані джерела викидів: дихальні клапани резервуарів, свічі від запобіжних 

клапанів сепараційних установок, димова труба факела, та одне неорганізоване 

площинне джерело – помпове перекачування нафтопродуктів.  

Викиди в атмосферу відбуваються під час збирання продукції свердловин, 

за перевірки запобіжних клапанів, встановлених на нафтогазосепараторі та 

сепараційній ємності, спалювання газу на факелі.  

У результаті діяльності НЗП «Уріч-15» в атмосферне повітря надходить 

дев’ять забруднювальних речовин: сажа, оксид вуглецю, метан, азоту діоксин, 

бутан, гексан, пентан, пропан, етан. Основними забруднювальними речовинами є 

метан та неметанові леткі сполуки (бутан, гексан, пентан, пропан, етан). Валові 

викиди – 10,67 т/рік. Обсяг викидів забруднюючих речовин перебуває в межах, 

дозволених нормативними документами зі встановленими нормативами на викиди. 

Максимальні приземні концентрації забруднювальних речовин з 

урахуванням фонової концентрації не перевищують гранично допустимих 

концентрацій у повітрі населених місць. 

 

 

УДК 574.2+556.11(282.247.314) 

Шостак В., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: д.б.н., професор Гнатів П.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ У РЕГІОНІ ШАЦЬКОГО ПООЗЕР’Я 

 

Унікальним природним комплексом України та Східної Європи є Шацьке 

поозер’я. Багаті рекреаційно-бальнеологічні ресурси і збережена природа 

Волинського Полісся роблять його перспективним регіоном для відпочинку, 

туризму, санаторного лікування. Проте вразливі екосистеми Північно-західного 

Полісся зазнають щоразу сильнішого антропогенного впливу внаслідок 

господарського та рекреаційного використання.  

За такої ситуації актуальною проблемою регіону є збереження унікальних 

природних ресурсів Шацького поозер’я на основі збалансованого використання 

рекреаційного потенціалу та відносно непорушених природних комплексів регіону.  

Наше завдання – проаналізувати й оцінити стан природних ресурсів 

Шацького поозер’я та розробити заходи для зменшення негативного впливу 

господарської діяльності на довкілля. Новизна роботи у тому, що вперше 

розглянуті й проаналізовані загрози природному довкіллю Шацького поозер’я від 

скидів СПАР та кар’єрних робіт у Хотиславському гірничому комплексі й 

запропоновані заходи протидії цим загрозам. 
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Найбільшу загрозу для вод Шацьких озер сьогодні становлять синтетичні 

поверхнево активні речовини (СПАР) і феноли. Найбільша концентрація катіонних 

СПАР зафіксована окремими роками у воді оз. Чорне Велике – 0,35–0,37 мг/дм
3
 

(29–31 ГДК) та оз. Кримно – 0,12 мг/дм
3
 (10 ГДК). За рівнем забрудненості 

катіонними СПАР озера парку можна подати у вигляді такого ряду (від 

найбільшого до найменшого): озера Чорне Велике>Перемут>Соминець>Кримно 

>Люцимер>Пісочне>Світязь. 

Значну комплексну загрозу цілісній ландшафтній екосистемі Північно-

західного Полісся становить розбудова глибокого Хотиславського кар’єру 

корисних копалин на території Білорусі, поряд із державним кордоном України та 

околицями Шацького НПП.  

Розробка Хотиславського кар’єру може мати для території Шацького НПП 

негативні наслідки. За зниження рівня підземних вод на 35 м водонадходження до 

кар’єру змінюватиметься від 10 тис. м
3
 за добу першого року відпрацювання майже 

до 50 тис. м
3
 на кінець розрахункового строку експлуатації родовища. Розміри 

депресійної лійки по ізолінії зниження рівня води на 0,1 м становлять 28 км у 

субширотному і 38 км – у субмеридіальному напрямах. Це може призвести до того, 

що в 11-ти населених пунктах порушаться умови водопостачання: зменшиться 

поверхневий стік низки річок, а також умови підземного живлення озер; знизиться 

рівень ґрунтових вод на території близько 100 тис. га; цілком вірогідне зменшення 

плеса місцевих озер і всихання лісів на території близько 10 тис. га. 

 

 

УДК 504.3.054 

Яциник М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к.б.н., доцент Бучко А.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «МОЛОКОЗАВОД 

САМБІРСЬКИЙ» НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ТА ШЛЯХИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩАННЯ 

 

ВАТ «Молокозавод «Самбірський» розміщене на одному промисловому 

майданчику в м. Самборі по вул. Мазепи, 14. Основним видом його діяльності є 

переробка молока та виробництво молочної продукції. Нормативна санітарно-

захисна зона (СЗЗ) для підприємства становить 50 м від джерел викидів 

забруднювальних речовин в атмосферу. Зона санітарної оборони очисних споруд, 

які використовують для господарсько-питного водопостачання населення, – 

суворого режиму – 30 Ч 30. 

Інвентаризацією джерел забруднення на території молокозаводу виявлено 

сім джерел викидів забруднювальних речовин  в атмосферне повітря, з них шість – 

організованих та одне – неорганізоване. 

В атмосферне повітря з підприємства потрапляє вісім видів 

забруднювальних речовин: оксид заліза, марганець та його сполуки, натрій 
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гідроксид, натрій карбонат, діоксид азоту, оксид вуглецю,  оцтова та щавлева 

кислоти. Сумарний обсяг усіх забруднювальних речовин, які надійшли у повітряне 

середовище м. Самбора у 2012 році, становив понад 1 т.  

Згідно з фоновим забрудненням: діоксид азоту – 0,794 ГДК; для заліза та 

його сполук – 0,04 ГДК, марганцю та його сполук – 0,01 ГДК; оксиду вуглецю – 

5,0 ГДК, тобто не перевищує гранично допустимі концентрації шкідливих речовин 

у повітряному середовищі населених пунктів. 

Джерело водопостачання для забезпечення виробничих та господарсько-

побутових потреб молокозаводу – артезіанська свердловина – завглибшки 20 м. 

Приймач стічних вод – скидний колектор Самбірського ВУВКГ – 19,0 тис. м
3
/рік; 

52,05 м
3
/добу, дощова каналізація відсутня. 

Забір свіжої води: 23,0 тис. м
3
/рік; 63,0 м

3
/добу. Забір свіжої води з 

підземних вод – не більше, ніж 23,0 тис. м
3
/рік; 63,0 м

3
/добу, у тому числі для 

господарсько-питних потреб – 4,58 тис. м
3
/рік; 14,93 м

3
/добу; для виробничих – 

18,4 тис. м
3
/рік; 48,07 м

3
/добу. 

Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що прийнята у ВАТ 

«Молокозавод Самбірський» Львівської області технологія виробництва молочної  

продукції загалом відповідає вимогам екологічної безпеки, що встановлені для 

підприємств цієї категорії. 
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СУЧАСНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ  

ЇХ РОЗВИТКУ 

 
 

УДК 631.52: 633.49 

Андрійчук К., ст. 6-го курсу, Шоцька О., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій 

та екології 

Науковий керівник: ст. викладач Неживий З.П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДАМИ 

КАРТОПЛІ СЕЛЕКЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ 

 

Останніми роками створено й передано аграрному виробництву 

високопродуктивні сорти картоплі. Але проблема поєднання у сортах стійкості 

проти хвороб і шкідників з основними господарсько-цінними ознаками 

залишається актуальною. 

В умовах Навчально-науково-дослідного центру Львівського НАУ на 

темно-сірих опідзолених ґрунтах, на базі біотехнологічної лабораторії кафедри 

генетики, селекції та захисту рослин, у розсаднику, проводили схрещування сортів 

і гібридів картоплі вітчизняної й зарубіжної селекцій, а також вирощування сіянців 

першого року. 

У результаті проведених досліджень одержано 512 гібридів у  25 

комбінаціях. З-поміж загальної кількості гібридів відібрано близько 250 гібридних 

рослин картоплі. Із 25 комбінацій виділено п'ять кращих комбінацій (№ 5, № 16, № 

19, № 21 і № 25) із високими біологічними та господарськими показниками. 

За середнім значенням ураження фітофторозом найбільш 

фітофторостійкими виявилися гібридні рослини картоплі комбінації №25, де 

середнє значення ураженості становило 32,8%. Найменш фітофторостійкими були 

рослини комбінації № 16. Тут спостерігали 47,6% поражених рослин. Рослини 

комбінацій 5, 19 і 21 займають проміжне положення. 

Високий показник кількості бульб у гібридів характеризує їх як 

багатобульбові. У сіянців першого року середньопопуляційна кількість бульб не 

менша, ніж 15,4 шт. У комбінаціях № 5, № 16, № 19 і № 25 кількість товарних 

бульб становить 100%, а в комбінації № 21 - 93,7 % (дрібної – не більше, ніж 

13,8 %). 

Використовуючи складні міжвидові схрещування щодо створення 

пластичних високопродуктивних сортів картоплі, можна передати у вихідний 

селекційний матеріал ефективні гени контролю окремих біологічних властивостей, 

а також значно розширити генетичну базу для подальших наукових досліджень. 
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УДК 634.836 

Антоняк А., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Гель І.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ  

В УМОВАХ ЛЬВІВЩИНИ 

 

Дослідження проводили в умовах дослідного поля кафедри 

плодоовочівництва, технології зберігання та переробки продукції рослинництва.  

Об’єктами досліджень було п'ять сортів винограду: Пленітель, Мюллер 

Тургау, Ізабелла, Лідія, Молдова. Досліджували проходження фенофаз, вивчали 

зимостійкість сортів, стійкість до хвороб, продуктивність винограду. Сорти 

винограду Пленітель і Мюллер Тургау відносимо до ранньосередніх, Ізабелла і 

Лідія – до середніх, а Молдова − пізній сорт. 

Важливим чинником є спроможність адаптації до кліматичних умов 

наведеного регіону. Всі сорти протягом досліджень зимували добре. Найкращою 

зимостійкістю відзначився сорт Ізабелла, добре зимує сорт Лідія, трішечки гірше − 

сорти Пленітель і Мюллер Тургау, найменша зимостійкість – у сорту Молдова. 

Велике значення для отримання високоякісних і стабільних урожаїв має 

стійкість сортів винограду до хвороб. Мілдью  уражувала найсильніше сорти Лідію 

і Мюллер Тургау – 3 бали, слабше – сорт Пленітель – 2 бали, найменше 

уражувалися сорти Ізабелла і Молдова. Пошкодження оїдіумом було незначне, 

тільки в сорту Лідія – 3 бали, інші сорти не уражувалися зовсім або на 1 бал. Сірою 

гниллю уражувалися тільки Мюллер Тургау – 2 бали, та Лідія – 1 бал. Антракноз 

уражував незначно – 1 бал. 

Урожайність винограду − дуже важлива господарська ознака сорту і, 

звичайно, передусім залежить від біологічного потенціалу сорту. Найвища маса 

грона у сорту Молдова – 245 г, середня − у сортів Ізабелла – 120, Лідія – 110, 

Мюллер Тургау – 105 г, а найнижча − у сорту Пленітель – 95 г. 

Біологічний потенціал продуктивності найвищий у сорту Мюллер Тургау 

(12,1 кг), у сортів Пленітель (10,5 кг) й Ізабелла (10,5 кг), найнижчий – у сортів 

Молдова (8,8 кг) і Лідія (8,7 кг). 

Усі досліджувані сорти придатні для вирощування  в умовах Львівщини. За 

ретельного захисту й догляду сорти можуть забезпечувати високі врожаї. Врожай 

можна використовувати для виготовлення компотів, соків, варення тощо. Самі ж 

рослини надзвичайно декоративні й придатні для озеленення альтанок, огорож, 

фасадів будинків тощо. 
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УДК 619 : 611 

Блінов Ю., ст. 6-го курсу, Андрушко М., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій 

та екології 

Науковий керівник: к. с.-г.н., в.о. професора Завірюха П.Д.  

Львівський національний аграрний університет 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ МІЖВИДОВИХ ЦИБРИДНИХ ФОРМ 

КАРТОПЛІ ЯК ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ 

 

Виведення високоякісних сортів картоплі, стійких проти численних 

шкідливих хвороб, негативної дії різних факторів зовнішнього середовища, з 

високою продуктивністю у поєднанні з якістю врожаю – найефективніший спосіб 

інтенсифікації картоплярства. Це зумовлює необхідність використання у селекції 

картоплі нових методів, спрямованих на збільшення спектра генотипової 

мінливості вихідного матеріалу і підвищення частоти селекційно цінних 

рекомбінацій. Із розвитком культури клітин in vitro у практичній селекції різних 

культур дедалі ширше почали використовувати соматичну гібридизацію, яка дає 

змогу подолати природні бар’єри несумісності при схрещуванні. Особливо цей 

метод актуальний для роду Solanum, який відзначається наявністю численних видів 

картоплі, цінних для практичної селекції культури. Однак через існуючі бар’єри 

видової несумісності  не завжди вдається отримати статеві гібриди, і в такий спосіб 

ефективно використовувати донори цінних ознак видового розмаїття. 

У 2012-2013 рр. в польових умовах ми за комплексом господарських і 

селекційно цінних ознак оцінили 16 цибридних ліній картоплі, які одержані від 

злиття ізольованих протопластів сорту картоплі Зарево (реципієнт ядра і 

цитоплазми) і донорів цитоплазми – диких видів картоплі S.acaule, S.berthаиltіi, 

S.cardiophyllum. 

У вивченні у польових умовах in vivo цибридних ліній картоплі різного 

генетичного походження встановлений значний їх поліморфізм щодо формування 

врожаю, його структури, якості бульб, а також стійкості до фітофторозу. 

Зазначений поліморфізм ми використали для відбору окремих клонів – цибридних 

форм, у генотипі яких одночасно поєднується висока польова фітофторостійкість (у 

межах 7-9 балів) з підвищеним і високим вмістом крохмалю − 18-23 %. Окремі 

клони цибридних рослин відзначаються також і підвищеною продуктивністю – 

1000 г/кущ і більше. 

Відібраний матеріал кращих клонів різних цибридних ліній, які створені 

методом злиття ізольованих протопластів культурного і диких видів картоплі як 

клітинної інженерії рослин, залучений у подальшу роботу з картоплею згідно з 

технологією її селекції. Отже, соматична гібридизація − новий перспективний 

біотехнологічний метод у сучасній селекції картоплі.  
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УДК 633.16 : 631.4 

Бойко В., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Бомба М.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УРОЖАЙНІСТЬ CОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ 

 

За посівними площами ячмінь ярий посідає четверте місце у світі – 80 млн 

га – після пшениці, рису та кукурудзи. Валовий збір сягає 158 млн т, а середня 

світова врожайність становить 22 ц/га. Найвищі  врожаї зерна збирають у Бельгії – 

6-8 т/га, Нідерландах – 6,5; Данії – 5,5; Франції – 6; Німеччині – 5,9 т/га. 

Враховуючи, що окремими роками упродовж зимового періоду навіть в 

умовах західного регіону України складаються несприятливі умови для перезимівлі 

ячменю озимого, виникає необхідність пересіву цих площ,  а ячмінь ярий є першою 

страховою і другою після пшениці зерновою культурою, спроможною стабілізувати 

валові збори зерна. 

Нові районовані сорти вимагають вивчення їх реакції на окремі елементи 

технології вирощування у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. Саме тому 

мета і завдання наших досліджень − на підставі польового й лабораторного дослідів 

вивчити вплив мінеральних добрив (N30P30K30, N60P40K60, N90P50K70, N120P60K80) на 

врожайність і якість зерна ячменю ярого сортів Брюсефілд (багаторядний) та Еней 

(дворядний), які рекомендовані до вирощування в умовах Лісостепу і Полісся.  

Із збільшенням норми азотного живлення в передпосівну культивацію 

спостерігали зниження польової схожості насіння на 4,5 і 6,2 % відповідно у сортів 

Брюсефілдта Еней. Виживання рослин упродовж вегетації, навпаки, за вищої норми 

мінеральних добрив помітно зростало: відповідно на 4,7 і 4,4 %. Підвищення норми 

мінерального живлення від N30P30K30 до N120P60K80 сприяло зростанню продуктивної 

кущистості сорту Брюсефілд від 1,15 до 1,50, а сорту Еней – від 1,42 до 2,00. За 

вищої норми мінерального живлення спостерігали зниження довжини колоса та 

його озерненості, а маса зерна з одиниці площі в обох досліджуваних сортів істотно 

зростала. Як наслідок, урожайність зерна ячменю ярого зі збільшенням норми 

мінерального живлення від N30P30K30 до N120P60K80 зросла на 36-37 % залежно від 

сорту. Сорт Брюсефілд на 4-5 ц/га переважав сорт Еней. 
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УДК 632.768.12:635.21 

Борецька І., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Дудар І.Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ 

 

Різнобічне використання зерна озимої пшениці робить цю культуру 

незамінною для людської цивілізації. 

Зерно пшениці – найважливіший продукт харчування. Пшеничний хліб 

містить усе необхідне для повноцінного харчування, у тому числі дитячого. 

Частину зерна пшениці використовують на корм худобі. Висівки – побічний 

продукт виробництва борошна – цінний концентрований корм. 

Сучасні технології у рослинництві передбачають використання досягнень 

науки й передового виробничого досвіду, своєчасне та якісне виконання усіх 

технологічних операцій. 

Саме створення нових сортів вимагає вивчення сортової технології у 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.  

Тому мета нашого дослідження − встановити вплив сорту на врожайність 

зерна озимої пшениці на темно-сірому опідзоленому ґрунті. 

Досліди проводили за такою схемою: 1 − Альбатрос одеський (контроль); 2 

– Циганка; 3 – Миронівська 65; 4 – Фаворитка. 

Найвища врожайність зерна пшениці озимої − 48,4 ц/га − була зафіксована у 

сорту Фаворитка. Приріст до контролю становив          3,2 ц/га, або 7,1%. 

Розрахунки економічної ефективності вирощування сортів озимої пшениці 

свідчать, що вирощування сорту Фаворитка забезпечує найбільший розмір чистого 

доходу (3901 грн), найнижчу собівартість зерна − 84,4 грн, за рівня рентабельності 

95,9%. 

Отже, на темно-сірому опідзоленому ґрунті доцільно вирощувати пшеницю 

озиму сорту Фаворитка. 

 

 

УДК 634.4: 582.282.112 

Венгер І., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Косилович Г.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ РІПАКУ ОЗИМОГО  

ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 

 

Проблема збереження потенційної врожайності гібридів та сортів ріпаку 

озимого на сьогодні надзвичайно актуальна. У захисті врожаю важлива роль 
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належить науково обґрунтованому вибору та застосуванню сучасних хімічних 

препаратів проти домінуючих видів збудників хвороб і шкідників.  

В умовах ТзОВ «Агро ЛВ ЛІМІТЕД» Кам’янка-Бузького району Львівської 

області на посівах озимого ріпаку вивчено ефективність нових фунгіцидів та 

інсектицидів з метою зарахування їх до системи захисту рослин. Контроль – без 

застосування пестицидів. Дослідження проведені за загальноприйнятою методикою 

випробування й застосування пестицидів. Вивчали ефективність фунгіцидів 

Тілмор, 24%, к.е., і Карамба, 6%, р.к. та інсектициду Протеус, 11%, о.д. для 

обприскування вегетуючих рослин ріпаку озимого восени в період трьох-п'яти 

листків культури та навесні тими самими фунгіцидами й інсектицидом Нурел Д, 

50%, к.е., за висоти рослин 20-25 см. У період цвітіння використовували фунгіцид 

Піктор, 40%, к.с. й інсектицид Маврік , 24%, в. е. Ефективність дії системи захисту 

Тілмор, 24%, к.е. – 0,75 л/га + Протеус, 11% о.д. – 0,75 л/га восени і Тілмор, 24% 

к.е. – 1,0 л/га + Нурел Д, 50%, к.е. – 0,5 л/га навесні та у фазу цвітіння Піктор, 40%, 

к.с. – 0,5 л/га + Маврік, 24%, в. е. – 0,6 л/га була найвищою і становила проти 

основних хвороб (фомоз, пероноспороз, альтернаріоз) і шкідників (ріпаковий 

пильщик, приховонохоботники, ріпаковий квіткогриз і ріпакова галиця) – 87,8%. 

Крім того, застосування фунгіцидів Тілмор, 24%, к.е. та Карамба, 6%, р.к. восени 

призвело до зниження висоти рослин на 10,0-11,5 см і потовщення кореневої 

шийки на 1,8-2,1 мм, що створювало кращі умови перезимівлі для рослин. У 

кращому варіанті досліду отримано найвищий урожай – 35,9 ц/га, і найвищий 

прибуток – 5656 грн – з 1 га за рівня рентабельності відповідно 81,9%. 

 

 

УДК 631.8:633.491 

Вовк Н., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Пархуць І.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ І 

ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ НА ТЕМНО-СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТАХ 
 

Найвищі врожаї картоплі вирощують за поєднаного внесення органічних і 

мінеральних добрив. Орієнтовні норми мінеральних добрив, які рекомендується 

вносити під картоплю (кг/га) з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов на фоні 

органічних, такі: на дерново-підзолистих, сірих лісових суглинкових ґрунтах – 

N90P70K120, дерново-карбонатних – N90P60K120, чорноземах типових – N45P60K60. 

Дослідження з питання встановлення оптимальної норми мінеральних 

добрив для сорту картоплі Західний за вирощування на темно-сірих опідзолених 

ґрунтах Західного Лісостепу в ТзОВ «П’ятидні» Володимир-Волинського району 

Волинської області проводили упродовж 2011-2013 років. 

Ґрунти характеризуються середнім вмістом гумусу (2,8-3,0%), слабо-

кислою реакцією ґрунтового розчину (рН сольове 6,5), вмістом 
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легкогідролізованого азоту (135 мг), рухомого фосфору (95 мг) і обмінного калію 

(115 мг) на 1 кг ґрунту. 

Схема досліду передбачала такі варіанти: 1) контроль – без добрив; 2) 25 

т/га гною – фон; 3) фон + N30P40K65; 4) фон + N45P55K80; 5) фон + N60P70K95; 6) фон + 

N75P85K110. Досліди проводили у чотириразовій повторності. 

Найвища урожайність картоплі сорту Західний у нашому досліді за 2011 – 

2013 рр. була у шостому варіанті досліду і становила 320 ц/га, де на фоні 25 т/га 

гною вносили мінеральні добрива в нормі N75P85К110. Порівняно з контролем це 

забезпечило приріст урожайності бульб картоплі 180 ц/га або 128,0 %. Дещо нижчі 

прирости одержано у третьому, четвертому і п’ятому варіантах досліду, де 

мінеральні добрива вносили в менших нормах − N30P40К65, N45P55К80, N60P70К95.  

Вміст крохмалю у бульбах картоплі був найнижчим у варіанті досліду за 

внесення 25 т/га гною + N75P85K110 і становив 15,6 %, однак його вихід у цьому 

варіанті за рахунок високої урожайності найвищий – 49,9 ц/га. 

 

 

УДК 634.11 

Галич Н., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько Б.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РІСТ САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДЩЕП  

В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Вітчизняний і світовий досвід показує, що одним із вирішальних факторів 

підвищення ефективності садівництва, створення нових, екологічно безпечних 

технологій для цієї галузі є науково обґрунтоване використання клонових підщеп. 

Використання клонових підщеп дає змогу точніше прогнозувати параметри 

майбутнього саду. Перехід на нові, інтенсивніші сади вимагає створення потужної 

бази високопродуктивних розсадників, орієнтації їх на вирощування 

високоякісного садивного матеріалу на слаборослих підщепах, що відповідають 

сучасним вимогам. 

Мета нашого дослідження − вивчення показників росту, розвитку і 

продуктивності однорічних саджанців яблуні сорту Редкрофт у розсаднику на 

різних клонових підщепах в умовах ННДЦ ЛНАУ. 

Результати досліджень за 2013 рік засвідчили, що високий відсоток 

приживання заокуліруваних вічок у підщеп 62−396 (93,5%), 57−490 (92,9%) та Д 

70−456 (92,0%); інтенсивніше розвивалися саджанці на підщепах 57−490 (145,7 см) 

та Р22 (143,6 см). Більші розміри штамба мали саджанці на підщепах 57−490 (12,4 

мм) та Д70−456 (12,2 мм). На підщепах Д70−456, 57−490, М26 − ураження паршею 

становило 0,8 бала, тоді як у М4 – 0,5 бала. Найвищий вихід однорічних 

стандартних саджанців мали підщепи 57−490 (67,8 тис. шт./ га), 62−396 (64,7 тис. 

шт./га), та Д70−456 (63,5 тис. шт./га). 
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УДК 635,21:631.526.32:631.21 

Голюк О., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Дудар І.Ф. 

Львівський національний  аграрний університет 

 

УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ 

 

Картопля − одна з основних сільськогосподарських культур. Її широко 

використовують у харчових, кормових та технічних потребах. Поживна цінність 

культури визначається оптимальним співвідношенням органічних і мінеральних 

речовин. 

Особливим попитом серед населення користуються середньоранні сорти 

картоплі, які використовують переважно для харчування у літній сезон. Тому 

вивчення урожайності картоплі залежно від сорту актуальне. 

Дослідження проводили на темно-сірому опідзоленому 

середньосуглинковому ґрунті. 

Метою досліджень було вивчення питання формування продуктивності та 

якості бульб середньоранніх сортів картоплі Cвітанок київський (стандарт), 

Поляна, Фантазія, Обрій. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що продуктивність 

картоплі за однакових умов вирощування формувалася залежно від біологічних 

особливостей сорту. Найвищий урожай − 402 ц/га бульб картоплі − забезпечив сорт 

Обрій, дещо менший (384 та 373 ц/га) − сорти Фантазія та Поляна, що відповідно 

на 52 і 34 ц/га більше за сорт стандарту Світанок київський. 

Сорт Обрій характеризується підвищеною польовою стійкістю рослин 

проти фітофторозу (8,3 бали), товарністю бульб (85 %), вмістом крохмалю у 

бульбах (16,4%).  

На підставі одержаних даних на темно-сірих опідзолених ґрунтах 

пропонується вирощувати сорт Обрій, що дасть змогу одержати найвищий урожай 

бульб (402 ц/га) за найбільшого рівня рентабельності виробництва (152,8 %). При 

цьому собівартість 1 ц продукції найменша – 39,6 грн, а чистий прибуток 

найбільший – 24300 грн/га. 

 

 

УДК 634.836 

Горак М., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Гель І.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АДАПТИВНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ РАННІХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ  

В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ  

 

Дослідження проводили в умовах дослідного поля кафедри 

плодоовочівництва, технології зберігання та переробки продукції рослинництва. 
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Об’єктами досліджень було п'ять сортів винограду: Ноа (st), Муромец, Вікторія, 

Солнєчний, Галбена Ноа. Досліджували проходження фенофаз, вивчали 

зимостійкість сортів, стійкість до хвороб, продуктивність винограду. Всі сорти 

винограду належали до ранніх.  

Важливим фактором вирощування сортів винограду є їх спроможність 

адаптуватися до кліматичних умов певного регіону. Усі сорти протягом 

досліджуваного періоду зимували добре. Проте варто зауважити, що стійкість до 

несприятливих умов у період спокою у досліджуваних сортів різна. Найкращою 

зимостійкістю відзначився сорт Ноа, досить добре перезимував сорт Солнєчний, 

гірше − Муромец, Вікторія і Галбена Ноа.  

Важливим фактором для отримання високого й якісного урожаю є стійкість 

винограду до хвороб. Мілдью уражувала найсильніше сорти Солнєчний і Галбена 

Ноа – 3 бали, менше ураження було у сортів Муромец і Вікторія – 2 бали, 

найменше уражувався сорт Ноа (на 1 бал). Пошкодження оїдіумом спостерігали 

незначне (1-2 бали). Слабо уражувався сорт Вікторія – 2 бали; інші сорти дуже 

слабо − лише 1 бал. Ураження сірою гниллю дуже незначне: у сортів Вікторія і 

Галбена Ноа – 1 бал. Інші сорти не уражувалися. Пошкодження антракнозом 

незначне − 1бал.  

Найважливішим господарським аспектом сорту винограду є 

врожайність,якість ягід та грона. Найвища маса грона − у сорту Галбена Ноа 

(380 г), трішки менша − у сортів Вікторія (350 г) і Муромец (320 г), середня маса − 

у Солнєчного (163 г), а найменша − у Ноа (98 г).  

Найвищий біологічний потенціал продуктивності – у сортів Муромец 

(14,4 кг), Галбена Ноа (13,7 кг) і Вікторія (13,6 кг), а найменший – у сорту Ноа 

(11,6 кг). 

Пропонуємо виноградарам-аматорам вирощувати досліджувані сорти. Сорт 

Ноа придатний для альтанок та озеленення. Інші сорти в умовах Львівщини за 

ретельного захисту забезпечують високоякісний урожай. 

 

 

УДК 631.81: 633.491 

Гриник І., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Данилюк В.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОБРЕННЯ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ 

 

В Україні картопля займає значні площі, її використовують як продовольчу, 

технічну і кормову культуру. 

Картопля має велике агротехнічне значення, оскільки під неї вносять значні 

дози органічних добрив та проводять міжрядне розпушування ґрунту, що сприяє 

очищенню поля від бур’янів. Вона – найкращий попередник для зернових та інших 

культур. 
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Ми вивчали вплив рівня удобрення на врожай та якість бульб картоплі в 

умовах Малого Полісся на дерново-слабопідзолистих ґрунтах Мостиського району 

Львівської області. 

Дослідження з питань вивчення впливу удобрення на зміну агрохімічних 

властивостей дерново-слабопідзолистого ґрунту, врожай бульб картоплі і вміст 

крохмалю в бульбах проводили у 2011-2013 рр. 

Вивчали такі варіанти удобрення: 1) контроль – без добрив; 2) 60 т/га гною 

– фон; 3) фон +  N60Р60К90; 4) фон +  N90Р90К120. 

Дослідженнями встановлено, що внесення мінеральних добрив на фоні 

органічних сприяло збільшенню вмісту у ґрунті елементів живлення (азоту, 

фосфору й калію) порівняно з їх запасами до закладання досліду. 

За середніми трирічними даними у контрольному варіанті врожай бульб 

картоплі сорту Воля становив 186 ц/га, а за внесення на фоні 60 т/га гною N90Р90К120 

– зріс на 92  ц/га, або на 49,8 % порівняно з контролем і був найвищий у досліді. У 

цьому варіанті  був найбільшим і збір крохмалю – 46,9 ц/га, що на  12,3 ц/га більше, 

ніж на контролі. 

Розрахунки показників економічної ефективності показали, що найвищий 

прибуток від реалізації бульб одержано за внесення 60 т/га гною і N90Р90К120, при 

цьому рентабельність становила 67%. 

Зазначену норму удобрення картоплі ми пропонуємо за вирощування її на 

дерново-слабопідзолистих ґрунтах Малого Полісся.Така норма удобрення картоплі 

забезпечить отримання високого врожаю бульб, високий вихід крохмалю і дасть 

змогу поповнити запаси поживних речовин у ґрунті. 

 

 

УДК 581.1: 635.21 

Гук В., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: старший викладач НеживийЗ.П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ  

І ТОВАРНІСТЬ БУЛЬБ КАРТОПЛІ 

 

Проблема збільшення врожайності картоплі хоч і є основною, однак поряд з 

нею постає не менш важливе завдання − одержання екологічно чистої продукції. 

Проблему підвищення продуктивності картоплі можна вирішити не лише 

селекційно-генетичними методами, внесенням добрив та пестицидів, а й 

застосуванням регуляторів росту рослин, які все більше стають невід’ємними 

елементами інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

В умовах Навчально-науково-дослідного центру Львівського НАУ 

проводять дослідження щодо застосування регуляторів росту на низці 

сільськогосподарських культур, у тому числі на картоплі.  

Вивчали вплив біостимулятора потейтіну на врожайність і товарність бульб 

картоплі сорту Воля селекції ЛНАУ за обробки садивних бульб, обприскування 
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рослин у фазі бутонізації та сумісного застосування обробки садивних бульб. 

Використовували норму потейтіну, рекомендовану заводом-виробником, із 

розрахунку за обприскування 3 мл діючого розчину на 1 га, а за обробки садивних 

бульб – 5 мл на 8 л води на 1 т насіння. 

Дослідженнями встановлено, що в умовах темно-сірих опідзолених ґрунтів 

застосування біостимулятора росту рослин потейтіну позитивно впливає на 

збільшення кількості бульб під кущем, їх товарність і врожайність. Зокрема 

продуктивність рослин у сорту Воля становила 895 г/кущ, або 402 ц/га, що 

порівняно з контролем більше на 76 г/кущ (33 ц/га). 

Застосування у технологічному процесі вирощування районованого сорту 

картоплі Воля стимулятора росту потейтіну в рекомендованій заводом-виробником 

нормі дало змогу значно активізувати фізіологічні процеси у рослин, що істотно 

підвищило рівень реалізації генетичного потенціалу сорту. 

 

 

УДК 635.21 : 531.35 

Давидова С., ст. 5-го курсу факультету заочної освіти  

Науковий керівник: к. с.-г.н., в.о. професора Завірюха П.Д. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

 

У 2012-2013 рр. у виробничих умовах Дубенського району Рівненської 

області на темно-сірому опідзоленому ґрунті проведені експериментальні 

дослідження з комплексної оцінки нових сортів озимої пшениці української 

селекції: Смуглянка (контроль), Фаворитка, Золотоколоса, Зимоярка, Подолянка. 

Дослідженнями встановлено, що на рівень зимостійкості пшениці озимої 

істотно впливає сорт. В умовах району найвищу зимостійкість проявили нові сорти 

пшениці озимої української селекції Фаворитка, Зимоярка, Подолянка. 

Біологічні особливості сорту істотно впливали на розвиток хвороб пшениці 

озимої. Найвищу стійкість проти хвороб проявили сорти Фаворитка і Золотоколоса. 

Ураженість останнього бурою іржею в середньому за два роки становила 5,5 % 

проти 7,4 % у контролю. Сорт озимої пшениці Золотоколоса слабо уражувався 

також борошнистою росою (2,8 %) і кореневими гнилями (0,2 %) проти 6,3 і 1,2 % 

відповідно контролю.  

У виробничих умовах у середньому за 2012-2013 рр. найбільший урожай 

зерна забезпечив сорт Золотоколоса – 59,5 ц/га, що на 7,8 ц/га або на 13,1 % більше 

від урожайності сорту-контролю Смуглянка – 51,7 ц/га. 

Вміст клейковини є сортовою ознакою і залежить від генотипічних 

особливостей сорту. Різниця між кращим сортом за цією ознакою − Подолянка 

(32,4 %) і гіршим − Фаворитка (28,4 %) досягла 4,0 %. При цьому сорт Фаворитка 

формує клейковину І-го класу, а Подолянка – ІІ-го. 
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В умовах району найвищі економічні показники забезпечило вирощування 

сортів озимої  пшениці Смуглянка і Золотоколоса. Зокрема собівартість 1 ц зерна 

становить відповідно 77,14 і 70,94 грн, прибуток з 1 га – 2733 і 3514 грн, а рівень 

рентабельності – 68,5 і 83,2 %. 

На основі комплексної оцінки господарських і біологічних ознак нових 

сортів пшениці озимої української селекції та визначення основних економічних та 

енергетичних показників їх вирощування пропонуємо господарствам державної та 

приватної форм власності Дубенського району розширювати посіви під двома 

новими сортами озимої пшениці Золотоколоса і Зимоярка. При цьому доцільно й 

надалі вирощувати сорт Смуглянка, який добре адаптований до конкретних 

ґрунтово-кліматичних умов району. 

 

 

УДК 633.11:631.816.1:631.811.98 

Дубовий О., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., в.о. професора Лопушняк В.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНОГО РІВНЯ 

УДОБРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ АГРОСТИМУЛІНУ  

 

Головною продовольчою культурою в Україні є озима пшениця, яка за 

обсягами збору зерна значно переважає інші зернові культури. Середня 

врожайність зерна озимої пшениці в Україні останніми роками знизилася до30 ц/га. 

Потенціал цієї культури щонайменше удвічі вищий. Навіть в умовах економічної 

кризи можна одержувати 60-90 ц з 1 га і мати високі прибутки. 

У системі заходів, спрямованих на збільшення урожаю зерна і підвищення 

його якості, важлива роль належить раціональному застосуванню добрив і 

використанню регуляторів росту рослин.  

Мета наших досліджень полягає у вивченні впливу рівня удобрення озимої 

пшениці та використання агростимуліну. 

Дослідження проводили у стаціонарному польовому досліді кафедри 

ґрунтознавства, землеробства та агрохімії на темно-сірому опідзоленому ґрунті з 

такими агрохімічними показниками: вміст гумусу в орному шарі цих ґрунтів – 2,15-

2,38%; реакція ґрунтового розчину – близька до нейтральної й коливається від 6,0-

6,3. Забезпеченість цих ґрунтів рухомими формами фосфору й калію (за Чиріковим) 

– середня, а легкогідролізованим азотом (за Корнфільдом) – низька.  

Дослідження проводили у триразовій повторності з районованим сортом 

пшениці озимої Золотоколоса за такою схемою досліду: 1. Контроль – без добрив; 

2. N60P60K60; 3.N90P60K60; 4.N60P60K60 + агростимулін 10 мл/га; 5. N90P60K60  + 

агростимулін 10 мг/га. Отже, регулятор росту агростимулін позитивно впливає на 

урожай та якість зерна пшениці озимої. Найкращим за рівнем урожайністю 

виявився варіант із внесенням добрив у нормі N90P60K60 та агростимуліну – в дозі 

10 мл/га. Середня врожайність у цьому варіанті становила 52,5 ц/га, приріст 
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урожаю зерна – 20,2 ц/га порівняно з контролем. Використання агростимуліну 

сприяло поліпшенню показників якості зерна пшениці озимої, а саме збільшенню 

маси зерна, натури зерна, склоподібності,  вмісту білка та клейковини. 

 

 

УДК 634.1:631.541.1 

Запорожець О., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько В.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТОПІДЩЕПНИХ КОМБІНАЦІЙ ЯБЛУНІ  

В САДУ В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

У сучасних умовах у садівництві України яблуня є головною культурою. У 

структурі плодових насаджень її частка становить понад 70% площі. Валове 

виробництво плодів яблуні в Україні нестабільне. Серед країн Європи Україна за 

цим показником займає п’яте місце. Урожайність становить лише 1,5 – 2,0 т/га 

залежно від зони вирощування, тобто на одну людину в країні виробляють 30 кг 

яблук на рік, тоді як за медичними нормами необхідно близько 60 кг. 

Найближчими роками основним напрямом підвищення продуктивності 

насаджень яблуні є всебічна інтенсифікація їх вирощування, основною ланкою 

яких є тип саду, а найважливішими компонентами – підщепа та сорт. Останніми 

роками науковці створили для інтенсивної культури яблуні низку підщеп і сортів, 

але недостатня вивченість не дає змоги широко впровадити їх у виробництво. 

Метою наших досліджень було вивчення скороплідних і високо про-

дуктивних сортопідщепних комбінувань із використанням карликових клонових 

підщеп і кращих сортів яблуні, які б дали змогу значно підвищити продуктивність 

насаджень в умовах ННДЦ Львівського НАУ.  

Результати досліджень, проведених у 2013 році, засвідчують, що найбільшу 

продуктивність для досліджуваних сортів яблуні Флоріна та Фрідом забезпечила 

підщепа 62 – 396. Урожайність сорту Флоріна залежно від підщепи становила 108,7 

(Д70-343) – 128,6 ц/га; (62-396), сорту Фрідом 130,5 (М9) – 160,5 (62-396) ц/га. 

 

 

УДК 635.128:631.82 

Здрок А., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Дидів І.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ  

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СЕЛЕРИ КОРЕНЕПЛІДНОЇ 

 

Сучасне виробництво овочів неможливе без раціонального використання 

органічних і мінеральних добрив. Система удобрення овочевих рослин спрямована 
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на забезпечення оптимального співвідношення доступним рослинам макро- й 

мікроелементів для одержання високих урожаїв і покращання їх якості. Селера 

коренеплідна – надзвичайно цінна овочева рослина. Тому розробка науково 

обґрунтованих систем застосування органічних і мінеральних добрив в умовах 

достатнього зволоження за вирощування селери коренеплідної – актуальна.  

Дослідження проводили на дослідному полі ННДЦ Львівського НАУ 

протягом 2012-2013 рр. Ґрунт – темно-сірий опідзолений легкосуглинковий. У 

досліді вивчали ефективність гною у нормі 40 т/га і різні норми та співвідношення 

органічних і мінеральних добрив в еквівалентних до цієї кількості макроелементів 

дозах. Попередник – озима пшениця. Органічні (гній) та фосфорно-калійні добрива 

у вигляді суперфосфату простого гранульованого та каліймагнезії вносили під 

зяблевий обробіток ґрунту. Навесні під культивацію та в підживлення в дозі 

N60кг/га, д.р., вносили аміачну селітру.  

Результати досліджень показали, що найнижчий урожай селери 

коренеплідної одержали на контролі – 39,6 т/га. З внесенням органічних і 

мінеральних добрив урожайність значно зростає. В усі роки досліджень найвищий 

урожай коренеплодів селери одержали за умови комплексного внесення 20 т/га 

гною і мінеральних добрив у нормі N100P50K120 кг/га, д.р. – 60,4 т/га, що вище за 

контроль на 20,8 т/га, або на  52,5%. Необхідно зазначити, що за внесення тільки 40 

т/га гною приріст урожаю до контролю (без добрив) становив 10,5 т/га, або 26,5%, 

тоді як тільки мінеральних добрив (в еквівалентній кількості за поживними 

речовинами до гною) – 15,1 т/га або 38,1%, тобто ефективність мінеральних добрив 

проявилося краще за гній. 

Найкращу якість продукції одержали за внесення 20 т/га гною та 

мінеральних добрив у нормі N100P50K120 кг/га, д.р. Мінеральні добрива в нормі 

N200P100K240 сприяють зниженню вмісту сухої речовини (17,7%) та найвищому 

вмісту нітратів (195 мг/кг). 

 

 

УДК 338.1:635 

Іванець Н., ст. 7-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Борисюк В.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ БУРЯКА ЦУКРОВОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНІВ УДОБРЕННЯ 

 

Серед сільськогосподарських культур технологія вирощування буряка 

цукрового – досить складна і трудомістка. Однак за раціонального та ефективного 

впровадження технологічних заходів затрати на цю культуру не лише повністю 

окуповуються, а й забезпечують вагомий прибуток. Одним із основних чинників 

інтенсифікації галузі рослинництва підвищення ефективності інтенсивних 

технологій вирощування буряка цукрового є рівень забезпечення рослин 

поживними елементами. Лише за умови оптимального внесення добрив можливо 
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повніше реалізувати біологічний потенціал сучасних гібридів буряка цукрового як 

за врожайністю й цукристістю, так і за технологічними якостями коренеплодів.  

Економічну ефективність вирощування гібридів буряка цукрового за різних 

рівнів удобрення вивчали в умовах шестипільної сівозміни на полях кафедри 

технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету 

впродовж 2011-2013 років. 

Результати наших досліджень показали, що завдяки високій родючості 

темно-сірих опідзолених ґрунтів дослідного поля кафедри технологій у 

рослинництві вирощування буряка цукрового було прибутковим в усіх варіантах 

досліду. Однак його обсяг певною мірою залежав від рівнів удобрення. 

Економічна ефективність вирощування буряка цукрового залежно від рівнів 

удобрення показала, що у варіанті без внесення мінеральних добрив умовно-чистий 

прибуток становив у середньому за три роки 6402 грн/га. Внесення мінеральних 

добрив забезпечило не лише приріст урожаю коренів у межах 241–490 ц/га, а й 

підвищило порівняно з контрольним варіантом умовно-чистий прибуток на 7132–

13051 грн/га. 

За внесення N120P90K140 умовно-чистий прибуток загалом становив 

12534 грн/га. Збільшення норм мінеральних добрив до N180P135K210 підвищило 

прибуток до 18519 грн/га, або на 47,8 %. Найвищий умовно-чистий прибуток – 

19453 грн/га – отримали за внесення  N240P180K280.  

 

 

УДК 631.81:633.2.031:631.559 

Івашко С., ст. 5-го курсу факультету заочної освіти 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Дудар І.Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УРОЖАЙНІСТЬ ТРАВОСУМІШКИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ 

МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ 

 

Збільшення виробництва кормів із багаторічних трав значною мірою 

залежить від господарсько-біологічних та потенціальних можливостей різних видів 

трав, технології їх вирощування, періоду використання травостою у конкретних 

умовах.  

Важливе місце у догляді за травостоєм належить рівню мінерального 

удобрення. На підставі вивчення формування продуктивності та якісних показників 

урожаю травосумішки під дією удобрення можна встановити оптимальні значення 

дози внесення мінеральних добрив, які сприяють підвищенню продуктивності 

травостою й поліпшенню якості корму. 

Дослідження з вивчення особливостей формування продуктивності 

люцерно-стоколосової травосумішки проводили у  2012 р. на чорноземах 

опідзолених. Вивчали різні рівні мінерального живлення – без добрив (контроль); 

Р60К90, N45P60K90, N60P60K90,використовуючи сучасні технології вирощування лучних 

багаторічних трав. 
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Формування врожайності досліджуваного травостою тісно пов’язане з 

рівнем його мінерального удобрення. Мінеральні добрива сприяли росту рослин 

травосумішки у висоту, нагромадженню ними вегетативної маси. 

Найвищі показники урожайності сіна (6,7 та 7,2 т/га) одержані у третьому 

(N45P60K90) та четвертому варіантах досліду (N60P60K90), що забезпечило 

достовірний приріст урожаю (2,2 та 2,7 т/га ) до контролю (без добрив). У варіантах 

за внесення P60K90,   урожайність становила 3,0 т/га. 

Найнижча собівартість 1 ц сіна відповідно − 47,2 та 48,2 грн, найвищий 

чистий прибуток − 5500 та 5100 грн/га − за рівня рентабельності 218 та 212% – 

забезпечили варіанти з внесенням повного мінерального удобрення, у дозах 

N60P60K90 та N45P60K90. 

 

 

УДК 635.13 

Калиш Н., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології,  Форемна І., 

ст. 5-го курсу, Лопушанська В., ст. 6-го курсу, Маркуш Л., ст. 6-го курсу 

факультету заочної освіти 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Стефанюк Г.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ СТРОКУ СІВБИ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ 

МОРКВИ  

 

Однією з-поміж провідних культур є морква столова, яка займає чільне 

місце у харчовому раціоні. Якість коренеплодів, особливо біохімічний склад, 

впливає на смак продукції. Сучасне виробництво не завжди задовольняє вимоги 

споживача щодо якості продукції. У природі існує низка чинників, від яких 

залежить якість. Оскільки рослини знаходяться у постійному зв’язку з 

навколишнім середовищем, то й на якість впливають ґрунтово-кліматичні умови, 

сорт, технологія вирощування. У технології вирощування є важливі моменти, на які 

не завжди звертають увагу, проте від них значною мірою може залежати обсяг 

урожаю, його структура, якість. Потенційні можливості моркви столової не 

вичерпані й за рахунок нових рішень, спрямованих на оптимізацію підбору кращих 

сортів, строків сівби, догляду за рослинами, можливе поліпшення якості урожаю. 

Наше завдання полягало у визначенні оптимальних строків сівби моркви столової, 

які б забезпечили високу врожайність та якість коренеплодів.  

Досліди закладали на полях ННДЦ Львівського національного аграрного 

університету упродовж двох років. Об’єктом досліджень слугувала морква столова 

сорту Перфекція, яку висівали у шість строків. Початок сівби − 20 квітня, інтервал 

між строками − 10 днів. Кожен строк сівби слугував варіантом досліду. Ґрунт 

дослідної ділянки − темно-сірий опідзолений середньосуглинковий, із середнім 

забезпеченням поживними речовинами. Реакція ґрунтового розчину близька до 

нейтральної. Сівбу проводили широкорядним способом із міжряддям 45 см. Від 

сівби до збирання урожаю проводили догляд і спостереження за рослинами. 
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Збирали урожай до початку заморозків (жовтень). Коренеплоди очищали, 

сортували, зважували, відбирали зразки для проведення біохімічних показників і 

вивозили з поля. Отримані результати дають змогу стверджувати, що за ранньої 

сівби урожай у 2,1-2,4 раза вищий порівняно з літнім строком сівби (9 червня). 

Товарність коренеплодів найвища за сівби до першої половини травня – 84,2 – 

86,5% залежно від року досліджень. Найвищий вміст сухих речовин цукрів та 

вітаміну С виявився за сівби до першої декади травня. Проте вміст нітратів зростає 

за пізньої сівби.  

Отже, дослідження, проведені нами, дають змогу стверджувати, що, з 

огляду якості урожаю, оптимальними можна вважати сівбу моркви у І декаді 

травня.  

 

 

УДК 632.9:632.78:634.222 

Калник Ю., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Гулько В.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗИМОВИХ СОРТІВ ЯБЛУНІ  

В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Ще у початковий період інтенсивного розвитку плодівництва в Україні 

Л.П. Симиренко зазначав, що однією з основних причин низького рівня 

вітчизняного плодівництва є відсутність знань про сорти. Він підкреслював, що 

тільки правильний вибір сортів, цілком придатних для умов певної місцевості, 

може забезпечувати успіх плодового саду. У плодівництві сорт вирішальний. 

Протягом 2013 року у дослідному саду ННДЦ ЛНАУ були проведені обліки 

й спостереження за показниками росту і плодоношення зимових сортів яблуні, 

метою яких було проведення порівняльної оцінки їх в умовах Західного Лісостепу 

України. 

Об'єкт досліджень – сорти яблуні зимового строку достигання: Айдаред (к), 

Мутсу, Джонатан та Спартан, щеплені на підщепі ММ106. 

Високою потенційною продуктивністю (кількість плодових утворень на 

дереві) можна відзначити сорти Айдаред та Спартан – 189 – 195 шт. Найменшу їх 

кількість спостерігали у сорту Джонатан – 158 шт., що становило 84% порівняно з 

контрольним сортом. Також інтенсивнішими ростовими процесами відрізнявся 

сорт Спартан, довжина річного приросту якого – 27,7 см, тоді як у контрольного 

Айдаред – 21,8 см. 
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УДК 635.34/36:631.526 

Капостей М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Дидів О. Й. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ПРИДАТНІСТЬ ДО ЗБЕРІГАННЯ Й ПЕРЕРОБКИ 

ПІЗНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ І ГІБРИДІВ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ  

В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Капуста білоголова є однією з найпоширеніших овочевих культур у 

Західному Лісостепу України. Вона займає п’яту частину загальної площі, 

відведеної під овочеві культури. Важливе місце у технології вирощування культури 

відводиться високопродуктивним сортам і гетерозисним гібридам із різними 

строками достигання, екологічно пластичним, з високими смаковими та 

технологічними якостями, стійким до хвороб.  

В умовах ННДЦ Львівського НАУ протягом 2012-2013 рр. на темно-сірих 

опідзолених ґрунтах вивчали сорти та гібриди капусти білоголової пізньостиглої 

іноземної селекції: Анкома F1, Бірюза, Парадокс F1, Центуріон F1. За контроль було 

взято сорт Лангендейкер децема. Під час досліджень проводили фенологічні 

спостереження за ростом і розвитком рослин капусти білоголової, облік урожаю, 

визначали біохімічні показники товарних головок, а також придатність до 

переробки і зберігання.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що на темно-сірих 

опідзолених легкосуглинкових ґрунтах найвищу врожайність (71,3 – 76,9 т/га) 

капусти з високою товарністю головок (97-98%) та доброю якістю продукції: 

вмістом сухих речовин – 9,2 і 9,3 %, суми цукрів – 5,31 і 5,40%, вітаміну С – 49,3 і 

51,7 мг/100 г, забезпечили гібриди Анкома F1 і Парадокс F1. Найкращими для 

переробки були Анкома F1 і Центуріон F1. 

Впровадження у виробництво нових перспективних зазначених гібридів 

капусти білоголової пізньостиглої дасть змогу забезпечити економічний ефект у 

сумі 74376-76438 грн/га за рівня рентабельності 114 і 126 %, та коефіцієнт 

біоенергетичної ефективності 1,53 і 1,67 відповідно. 

Отже, в умовах ННДЦ Львівського НАУ високопродуктивними виявилися 

гібриди іноземної селекції – Анкома F1 і Парадокс F1. Найкращими для переробки є 

гібриди Анкома F1 і Центуріон F1. Найвищий вихід товарної продукції з високими 

показниками якості забезпечили сорт Лангендейкер децима і гібрид Парадокс F1. 
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УДК 634.836 

Квінтюк В., ст. 6-го курсу, Гель Б., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та 

екології  

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Гель І.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ РЕМОНТАНТНИХ СОРТІВ СУНИЦІ  

В УМОВАХ ЛЬВІВЩИНИ 
 

В умовах дослідного поля кафедри плодоовочівництва, технології 

зберігання і переробки продукції рослинництва ЛНАУ протягом 2012–2013 рр. 

вивчали п’ять ремонтантних сортів суниці вітчизняної селекції: Selva – контроль, 

Florin, Diamante, Aroma, Eve 2. 

Виявлено, що за строками достигання  усі сорти належать до ремонтантних 

сортів групи «нейтрального дня», оскільки спроможні плодоносити протягом 

цілого літа. Однак у досліджуваних ремонтантних сортів є дві хвилі щедрого 

плодоношення: літній (червень) та літньо-осінній (серпень-вересень). Досліджувані 

сорти суниці в наших умовах добре зимують. У групі ремонтантних сортів суниці 

немає таких, які б мали комплексну стійкість до основних хвороб суниці.  

Протягом періоду досліджень найбільші перші плоди формувалися у сорту 

Diamante (22,3 г), найдрібніші перші плоди − у сортів Selva (18,4) та Eve 2 (19,8 г). 

Середня маса плодів усіх зборів значно менша, ніж плодів першого збору. Усі 

сорти мали плоди більші, ніж у контрольного сорту Selva (8,8 г). Найбільшу масу 

плодів усіх зборів мав сорт Diamante (12,8 г).  

Аналіз урожайності показав, що у 2012 р. сорти краще плодоносили 

порівняно з 2013 р. У середньому за два роки в усіх досліджуваних ремонтантних 

сортів суниці вища врожайність порівняно зі сортом-стандартом Selva (13,0 т/га). 

Найвищою урожайністю виділився сорт Aroma  (15,5 т/га).   

Пропонуємо господарствам в умовах Львівщини розширити сортимент 

ремонтантних сортів і вирощувати новий перспективний сорт Aroma, який за 

багатьма показниками переважає найпоширеніший сорт Selva.  

 

 

УДК 631.527.5 

Квінтюк Р., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології, 

Гінайло О., ст. 5-го курсу факультету заочної освіти 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Стефанюк Г.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТІВ І ГІБРИДІВ ОГІРКІВ  

ЗА УРОЖАЙНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ПЛОДІВ 

 

Важливе завдання кожного овочівника й держави − забезпечення населення 

країни свіжою соковитою продукцією у передбачуваних нормах протягом року. 
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Огірки − це культура, яку споживають у свіжому й переробленому вигляді досить 

тривалий час. Завдяки консервуванню та солінню овочів тривалість споживання 

можна значно продовжити. 

Смакові якості свіжих огірків значною мірою залежать від сорту та умов 

вирощування. Завдяки високим смаковим якостям, споживаючи плоди огірка, 

організм очищується від шлаків, які постійно нагромаджуються. Споживання 

огірків забезпечує організм мікроелементами, у тому числі йодом, який 

знаходиться у легкодоступній формі та нормалізує діяльність щитоподібної залози 

й попереджує її виникнення. В овочах міститься близько 95 % води. У розчинній 

формі є вітаміни, мінеральні речовини. Тому, споживаючи огірки, ми забезпечуємо 

організм комплексом поживних життєво необхідних речовин.  

Виробництво огірків на сьогодні ще не повністю забезпечує їх потреби. 

Тому потрібно шукати шляхи вирішення цього питання. Оскільки огірки 

вирощують у відкритому ґрунті, урожайність їх та якість плодів постійно 

перебувають під дією комплексу чинників. Важливе місце займає сорт (гібрид), 

який у конкретних умовах може забезпечити високий урожай.  

Упродовж двох років вивчали сорти й гібриди огірків: Ніжинський 12 

(контроль), Одіс F1, Міг, Джерело Голубчик F1, які висівали широкорядним 

способом (із міжряддям 90 см). Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий опідзолений 

середньосуглинковий, середньозабезпечений поживними елементами, реакція 

ґрунтового розчину нейтральна. Підготовку ґрунту та догляд за рослинами 

проводили за загальноприйнятою схемою для зони вирощування. 

У результаті досліджень найвищою урожайністю відзначилися сорти 

Джерело та Голубчик F1, які забезпечили вищу урожайність – на 4,7 т/га і 6,1 т/га 

відповідно порівняно з контролем. Вихід товарних плодів також збільшився. 

Тому, провівши детальний аналіз урожаю, його якості для конкретних умов, 

пропонуємо вирощувати зазначені високопродуктивні сорти й гібриди огірків, які 

дають змогу забезпечити населення сповна цією цінною продукцією.  

 

 

УДК 634.75:631.8 

Кісь Н., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології, 

Турко Х., ст. 6-го курсу, Лесик О., ст. 5-го курсу, Федечко М., ст. 4-го курсу 

факультету заочної освіти  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Рожко І.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АГРОБІОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ СУНИЦІ 

АНАНАСНОЇ В УМОВАХ ННДЦ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ 

 

Одним із способів продовження споживання й ефективного збереження 

біологічно активних речовин є консервування плодів суниці. У сучасних 

українських родинах досить популярні продукти переробки з ягід суниці, зокрема 
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компоти, які за своїми смаковими та харчовими властивостями не поступаються 

або перевищують продукти переробки з інших плодів та ягід. 

На кафедрі плодоовочівництва, технології зберігання та переробки 

продукції рослинництва протягом 2011-2013 років проводили комплексні 

дослідження, за результатами яких зроблено агробіологічну та технологічну оцінку 

чотирьох сортів суниці ананасної.Об'єктами дослідження булисорти: Pocahontas (к), 

Thuriga, Elsanta, Рубіновий кулон.  

За середньою масою плоду виділено великоплідні сорти:Elsanta та Thuriga – 

з плодами масою понад 10,0 г (11,0, 14,0 г відповідно); за врожайністю – 

високоврожайні сорти Рубіновий кулон (135,1), Thuriga (134,9) та Elsanta (138,2 

ц/га). Найціннішими у харчовому аспекті виявилися плоди сортів Thuriga: вміст 

вітаміну С – 82,6 мг%, антоціанів – 80 мг%, дегустаційна оцінка – 4,5 бала; Elsanta: 

вміст вітаміну С – 85,0 мг%, антоціанів – 70 мг%, дегустаційна оцінка – 4,5 бала; 

Рубіновий кулон: вміст вітаміну С – 78,5 мг%, антоціанів – 90 мг%, дегустаційна 

оцінка – 4,5 бала. Вивчення придатності до переробки та біохімічної цінності 

продуктів переробки дало змогу виділити сорти універсального призначення: 

Thuriga, Elsanta, Рубіновий кулон.  

Для забезпечення плодопереробної промисловості якісною вітамінною 

сировиною пропонуємо в умовах Західного Лісостепу на темно-сірих ґрунтах 

вирощувати універсальні сорти суниці ананасної Рубіновий кулон, Thuriga та 

Elsanta, які за комплексом агробіологічних та технологічних характеристик істотно 

переважали контрольний сорт. 

 

 

УДК 634.75:631.8 

Кльось О., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Гель І.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ СУНИЦІ АНАНАСНОЇ  

В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

В умовах дослідного поля кафедри плодоовочівництва ТЗППР заклало 

дослід, який передбачав вивчення агробіологічних особливостей групи сортів 

суниці ананасної: Ольвія (ранній), Дарунок Вчителю, Pocahontas, Рункова та 

Лючінська (середньо-ранні). Дослідження проводили протягом 2012-2013 рр., 

визначаючи урожайність, середню масу плоду, ураження суниці основними 

грибними хворобами (борошнистою росою, білою плямистістю та сірою гниллю), а 

також підмерзання листя і ріжків. Досліджуючи підмерзання рослин, виявили, що 

всі сорти добре зимують в умовах Львівщини. Найзимостійкішим у наших умовах є 

сорт Ольвія. 

Не виявили сортів із комплексною стійкістю до основних хвороб суниці. 

Біла плямистість уражувала сорти в середній ступені. Найстійкішим до цієї 
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хвороби є сорт Pocahontas. До ураження борошнистою росою стійкі Ольвія і 

Дарунок Вчителю, до сірої гнилі – Дарунок Вчителю. 

Визначення середньої маси плоду суниці показало, що першого року 

плодоношення плоди значно більші, ніж наступного року, а плоди першого збору 

значно більші, ніж наступних. Найвеликопліднішим у цій групі був сорт Дарунок 

Вчителю, середня маса плодів усіх зборів якого в середньому за два роки 

досліджень становила 12,8 г. Найдрібніші плоди формував сорт Рункова − 10,1 г.  

Найурожайнішими виявилися сорти Лючінська (12,6) та Ольвія (13,3 т/га). 

Найнижча врожайність у сорту Рункова (11,25 т/га). 

Отже, результати досліджень показали, що найкращими сортами для 

Львівської області є Ольвія та Дарунок Вчителю, оскільки вони урожайні, слабо 

уражуються хворобами і мають низький відсоток підмерзання ріжків. 

 

 

УДК 633.582.1:633.11 

Книш О., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., ст. викладач Іванюк В.Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ БЕЗЗМІННОГО ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА УРОЖАЙНІСТЬ 

 

Дослідження з вивчення беззмінного вирощування культур в Україні 

проводять як в Україні, так і за кордоном. Зокрема у Волинському інституті 

агропромислового виробництва з 1966 р. вивчають вплив монокультури озимих 

зернових і добрив на родючість дерново-підзолистого ґрунту, у Полтавському 

інституті АПВ ім. М.І. Вавилова з 1884 р. вивчають беззмінний посів жита озимого, 

а з 1964 р. – пшениці озимої й кукурудзи на зерно.  

Значне зниження врожаю у беззмінних посівах встановлено й іншими 

науковими установами. У 60-тирічному досліді кафедри землеробства 

Тімірязівської академії (Російська Федерація) врожайність озимих пшениці й жита 

за беззмінного вирощування була на 45-60%, вівса – 44%, а картоплі – 11% − 

нижчою, ніж у сівозміні.  

В умовах Львівської області на дослідних полях кафедри ґрунтознавства, 

землеробства та агрохімії ЛНАУ проводять дослідження впливу органо-

мінеральної й мінеральної систем удобрення на продуктивність пшениці озимої за 

вирощування її беззмінно. 

Результати наших досліджень показали позитивний вплив органо-

мінеральної системи удобрення на основні показники родючості ґрунту, що сприяє 

зростанню їх продуктивності. Зокрема польова вологість ґрунту в орному шарі 

зростає на 1,8%, коефіцієнт структурності − на 0,4 од., сума водостійкості агрегатів 

– 16%. За довготривалого беззмінного вирощування пшениці її посіви засмічуються 

специфічними бур’янами, які негативно впливають на її урожайність та якість. 
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Домінують такі бур’яни: зірочник середній, триреберник непахучий, метлюг 

звичайний, мак дикий. 

Урожайність пшениці озимої за беззмінного вирощування становила з 

використання мінеральних добрив у нормі N90P90K90 34,8 ц/га, органо-мінеральних – 

5 т/га, органічних – N70P80K65, та мінеральних – 40,1 ц/га. 

Отже, для зменшення негативного впливу беззмінного вирощування 

пшениці озимої необхідно застосовувати органо-мінеральну систему удобрення. 

 

 

УДК 635.21 : 631.526.32 : 631.26 

Коваль М., ст. 5-го курсу факультету заочної освіти  

Науковий керівник: к. с.-г.н., в.о. професора Завірюха П.Д.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ГОСПОДАРСЬКИХ 

ОЗНАК ВІТЧИЗНЯНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  

У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

 

Зона Західного Лісостепу за ґрунтовими і кліматичними  умовами є 

придатним регіоном України, в якому можна вирощувати кукурудзу не тільки на 

зелений корм або силос, а й на зерно. Загальновідомо, що зернова продуктивність 

кукурудзи значною мірою залежить від багатьох організаційних та агротехнічних 

чинників. Серед них значну роль в отриманні високих урожаїв зерна кукурудзи 

відіграють вирощувані гібриди цієї культури, їх господарсько-біологічні ознаки, 

потенціал продуктивності, рівень адаптації до конкретних умов вирощування.  

Тому завдання дослідження − дати порівняльну оцінку різним гібридам 

кукурудзи української селекції у виробничих умовах Дубенського району, щоб 

кращі з них використовувати для нарощування виробництва зерна кукурудзи як 

основної зернофуражної культури без розширення посівних площ під нею. На 

сірому опідзоленому ґрунті проведена господарська і біологічна оцінка чотирьох 

міжлінійних гібридів кукурудзи української селекції середньоранньої групи 

біологічної стиглості: Дніпровський 228 МВ (контроль), Кий 250 СВ, Бестселлер 

287 СВ, Борисфен 250 МВ. 

За даними досліджень в умовах району найвищою зерновою 

продуктивністю у середньому за два роки (2012-2013 рр.) виділилися гібриди 

Бестселлер 287 СВ і Кий 250 СВ, середня врожайність зерна у яких становила 

відповідно 96,1 і 90,0 ц/га, або була більшою від урожайності зерна на контролі 

Дніпровський 228 МВ (74,0 ц/га ) на 29,9 і 21,6 %. 

В умовах району гібриди Бестселлер 287 СВ і Борисфен 250МВ 

відзначаються високою польовою стійкістю проти пухирчастої сажки, 

гельмінтоспоріозу і стеблових та кореневих гнилей. Рентабельність вирощування 

на зерно зазначених гібридів досить висока і сягає 86,4 − 98,1 % проти 60,1 % у 

контролю Дніпровський 228 МВ.  
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Отже, для збільшення обсягів виробництва фуражного зерна кукурудзи для 

потреб молочного і відгодівельного скотарства на перспективу пропонуємо перейти 

на вирощування середньоранніх гібридів Бестселлер 287 СВ (ФАО 260) і Борисфен 

250 МВ (ФАО 250). 

 

 

УДК 634.11 

Козар М., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько Б.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА КАРЛИКОВИХ КЛОНОВИХ 

ПІДЩЕП ЯБЛУНІ В МАТОЧНИКУ  

В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Аналіз сучасного стану розвитку галузі садівництва показав, що на 

карликових підщепах вирощують незначну кількість садивного матеріалу. 

Надзвичайно мало вирощують садивного матеріалу нових інтенсивних, стійких та 

імунних до хвороб сортів яблуні на оздоровлених карликових і напівкарликових 

клонових підщепах. Таким станом плодового розсадництва пояснюють недостатнє 

створення сучасних високопродуктивних насаджень яблуні. 

Садівництво і розсадництво − одна з найінтенсивніших і прибуткових 

галузей сільського господарства. У населення постійно зростає попит на плоди, 

ягоди і продукти їх переробки. Тому проблема цілорічного постачання населення 

цими продуктами у потрібних кількості й асортименті набуває особливої 

актуальності. 

Мета нашого дослідження − проведення порівняльного аналізу за 

показниками росту надземної частини, розвитку кореневої системи і 

продуктивності нових карликових підщеп яблуні в маточнику в умовах Навчально-

науково-дослідного центру Львівського НАУ. Упродовж 2013 року проводили 

спостереження за показниками росту надземної частини відсадків клонових 

підщеп, розвитком їх кореневої системи. 

Аналіз отриманих даних показав, що найвищий вихід стандартних відсадок 

мали підщепи 62-396 та Д70-456 – 72,2 – 74,1 тис. шт./га, що переважав 

контрольний варіант на 51,6 – 50,5 тис. шт./га. Схильність до швидкого утворення 

кореневої системи на відсадках мала підщепа 62-396-21,2 дня. Найдовше 

вкорінювалися підщепи М9 та Р22 – 39,0 – 42,3 дня. 
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УДК 632.4: 582.282.112 

Козачок Р., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Косилович Г. О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ 

ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
 

В умовах приватного сільськогосподарського підприємства «Оскар» 

Коломийського району Івано-Франківської області у 2011-2013 рр. вивчали 

ефективність використання препаратів нового покоління Раксіл Ультра, 12%, т.к.с., 

Корріоліс, 20%, т.к.с., Сертікор, 5%, т.к.с., і Максим Форте, 5%, т.к.с. для 

протруювання насіння озимої пшениці сорту Колумбія з метою захисту рослин від 

хвороб, збудники яких уражують колос, спричинюючи кореневі гнилі. Дослідження 

проведені за загальноприйнятою методикою випробування і застосування 

пестицидів. Контроль – без протруювання насіння. 

Використання нових протруйників дає змогу захистити рослини від 

ураження збудниками снігової плісняви, кореневих гнилей, летючої і твердої 

сажок, зменшити розвиток борошнистої роси, темно-бурої плямистості листя і 

септоріозу та уникнути відчутних втрат урожаю зерна. Протруювання насіння не 

лише захищало його від шкідливої мікрофлори, а й не мало негативного впливу на 

його посівні якості. Показники енергії проростання й лабораторної схожості у 

варіантах із застосуванням протруйників були на рівні або перевищували 

показники на контролі.  

Найвищу технічну ефективність – 91,5 і 90,8% – встановлено для 

протруйників Корріоліс, 20%, т.к.с.  0,2 л/т, і Сертікор, 5%, т.к.с. – 0,75 л/т, що 

забезпечило найвищу врожайність, відповідно – 42,8 і 41,1 ц/га. Крім того, 

використання препаратів Корріоліс, 20%, т.к.с. і Сертікор, 5%, т.к.с. забезпечує 

економічний ефект, відповідно у сумі – 3166 і 2905 грн/га за рівня рентабельності – 

58,7 і 54,7%. 

 

 

УДК 635.11 

Козелко М., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології,  

Веселова І., ст. 5-го курсу факультету заочної освіти 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Стефанюк Г.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТІВ БУРЯКА СТОЛОВОГО  

ЗА УРОЖАЙНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ КОРЕНЕПЛОДІВ 

 

Овочі з давніх-давен були популярними. Для того щоб одержати високий 

урожай, потрібно забезпечити рослини усіма життєво важливими чинниками 

(ґрунт, волога, тепло, світло, пожива тощо). 
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Широкопопулярним у групі овочевих культур є буряк столовий, з якого 

готують борщ український, салати, його маринують, готують соки та зберігають 

свіжими. Отже, його можна використовувати у різних комбінаціях. Споживають 

буряк столовий практично весь рік. У структурі посівних площ на частку буряка 

столового припадає близько 6%. За даними наукових досліджень річна потреба 

буряка столового − близько 8 кг/люд. Потреба в цій культурі ще не повністю 

задовольняє виробництво. Тому потрібно шукати правильне вирішення цього 

питання впровадженням у виробництво передових технологій, або покращувати їх 

елементи. Одним із важливих елементів технології вирощування є сорт.  

Для умов західних областей України рекомендується низка сортів як 

вітчизняної, так і зарубіжної селекцій, проте зарубіжні сорти й гібриди не завжди 

пристосовані до умов вирощування. Тому, висіваючи буряк столовий, треба 

підбирати сорти, які вивчені, або які вивчають і які зарекомендували себе добрими 

результатами. З метою вивчення окремих сортів на полях кафедри 

плодоовочівництва, технології зберігання та переробки продукції рослинництва 

упродовж років досліджень закладали досліди з такими сортами: Бордо харківський 

(контроль), Дій, Атоман, Опольські, Червона куля, Темно-червоний. Кожен сорт 

слугував варіантом досліду. Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений 

середньосуглинковий. Реакція ґрунтового розчину – нейтральна. Підготовка ґрунту, 

догляд за рослинами – загальноприйняті для цієї зони вирощування. Збирали 

урожай до початку заморозків (жовтень). Облік урожаю, сортування та відбір 

зразків для проведення біохімічних показників проводили відповідно до методики 

досліджень.  

У результаті досліджень отримали урожай, різний за обсягом – від 38,6 т/га 

(Бордо харківський) до 45,8 т/га (Червона куля). Проте товарність коренеплодів 

була найвищою у сорту Бордо харківський, Дій та Опольські. За вмістом нітратів у 

всіх сортах їх виявлено менше від ГДК. Тому для забезпечення населення цією 

цінною культурою ми пропонуємо вирощувати високоврожайні сорти, які 

забезпечують високу якість коренеплодів.  

 

 

УДК 631.8:633.491 

Кокотайло А., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Пархуць І.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД КАРТОПЛЮ 

НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ПОВЕРХНЕВО ОГЛЕЄНИХ ҐРУНТАХ 
 

На дерново-підзолистих та сірих опідзолених ґрунтах найвищий приріст 

урожаю на фоні органічних добрив отримують від повного мінерального добрива.  

Мінеральне удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах ефективніше в разі 

внесення під весняну оранку або культивацію ґрунту перед садінням. Орієнтовані 

норми мінеральних добрив під картоплю становлять 90−120кг/га NPK.  
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Дослідження з питання встановлення оптимальної норми мінеральних 

добрив для сорту картоплі Воля за вирощування на дерново-підзолистих 

поверхнево оглеєних ґрунтах ТзОВ «Чукв’янське» Самбірського району Львівської 

області проводили упродовж 2011-2013 років. 

Ґрунти характеризуються низьким вмістом гумусу (1,5-1,6%), слабокислою 

реакцією ґрунтового розчину (рН сольове 5,6), невисоким вмістом увібраних основ 

(4,8-5,9 мг.екв.) на 100 г ґрунту, вмістом легкогідролізованого азоту (70 мг), 

рухомого фосфору (62 мг) і обмінного калію (102 мг) на 1 кг ґрунту. 

Схема досліду передбачала такі варіанти: 1) контроль – без добрив; 

2) 30 т/га гною – фон; 3) фон + N20P60K60; 4) фон + N30P70K70; 5) фон + N40P80K80; 

6) фон + N50P90K90.  

Найвища урожайність картоплі сорту Воля в нашому досліді за 2011 – 

2013 рр. була у шостому варіанті досліду і становила 189 ц/га, де на фоні 30 т/га 

гною вносили мінеральні добрива в нормі N50P90К90. 

Порівняно з контролем це забезпечило приріст урожайності бульб картоплі 

95 ц/га, або 106,4 %. Дещо нижчі прирости урожайності одержано у третьому, 

четвертому і п’ятому варіантах досліду, де мінеральні добрива вносили в менших 

нормах  – N20P60К60, N30P70К70, N40P80К80.  

Вміст крохмалю у бульбах картоплі був найнижчим у варіанті досліду за 

внесення 30 т/га гною + N50P90К90 і становив 15,6 %, однак його вихід у цьому 

варіанті за рахунок високої урожайності найвищий – 29,5 ц/га. 

 

 

УДК 634.11 

Косаняк Ю., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько В.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КЛОНОВИХ ПІДЩЕП СЛИВИ  

В МАТОЧНИКУ В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Слива − цінна плодова культура, що відзначається скороплідністю, 

урожайністю, високими харчовими й технологічними властивостями плодів. Вона 

повинна займати значне місце у сучасних інтенсивних садах. 

Площі під насадженнями сливи займають в Україні третє місце після яблуні 

та вишні. Особливо багато насаджень сливи на Поділлі, у Вінницькій та 

Хмельницькій, а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і 

Чернівецькій областях. 

У виробництві можна часто побачити прорахунки у підборі сортопідщепних 

комбінацій, що зазвичай перешкоджає створенню високопродуктивних плодових 

насаджень. Значну увагу під час вирощування саджанців сливи звертають на 

підщепи, особливо клонові. 

Мета нашого дослідження − відібрати та рекомендувати для промислового 

розмноження клонові підщепи сливи в умовах ННДЦ Львівського НАУ. 
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Упродовж 2013 року спостерігали за низкою біологічних і господарських 

характеристик клонових підщеп для сливи, виходом живців з одиниці площі. 

Проведено порівняльну оцінку виходу стандартних живців клонових підщеп. 

Високопродуктивними у маточнику є підщепи сливи: вишня повстиста, К-6-

65, ВП х ВВ 146-3 (вихід живців з одного гектара у них становить 534-816 тис. шт.). 

 

 

УДК 633. 15 : 631. 5 

Костюк С., ст. 3-го курсу факультету заочної освіти 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Бомба М. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ 

СТОЯННЯ РОСЛИН 

 

Кукурудза – одна з найважливіших сільськогосподарських культур. Із зерна 

й окремих частин рослини виготовляють понад 200 різноманітних продуктів і 

виробів, у тому числі крохмаль, патоку, глюкозу, спирт, столові сиропи, олію, 

вітамін Е, синтетичний каучук, пластик тощо. Тобто зерно кукурудзи багате на 

вуглеводи і є цінним кормом та сировиною для багатьох харчових виробництв: 

крохмале-патокового, спиртового, борошно-круп’яного, консервного тощо. 

На світовому ринку попит на зерно кукурудзи невпинно зростає, що 

пов'язано з використанням його для переробки на етанол – біологічне паливо. За 

даними американських учених за промислової переробки з тонни зерна кукурудзи 

можна отримати 315 л етилового спирту. Це зумовило у світі справжній 

«біоетанольний бум».  

Важливим чинником формування високої продуктивності кукурудзи є 

густота стояння рослин. Саме тому ми вивчали продуктивність гібридів різних груп 

стиглості – середньораннього Сандріна і ранньостиглого Кремінь 200 СВ − залежно 

від густоти посіву (70, 80 і 90 тис./га) в умовах Лісостепової зони Рівненщини.  

Загущення посівів кукурудзи до 90 тис. рослин на 1 га призводить до 

збільшення висоти, зменшення маси рослини та кількості продуктивних качанів на 

ній. Одночасно спостерігаємо зменшення маси зерна з рослини, маси 1000 зерен, 

виходу зерна. Незважаючи на те, що індивідуальна продуктивність рослини 

знижується за більшої густоти посіву, загальна врожайність із гектара (до певної 

міри загущення рослин) зростає. На темно-сірих опідзолених легкосуглинкових 

ґрунтах Рівненщини середньоранній гібрид Сандріна найвищий урожай зерна – 

85,0 ц/га − формував за густоти посіву 70 тис./га, а ранньостиглий гібрид Кремінь -

200 СВ – 82,0 ц/га – за густоти посіву 80 тис./га. 

Виробництво зерна кукурудзи залишається найприбутковішим серед 

зернових культур. Рівень рентабельності за вирощування середньораннього гібрида 

Сандріна становив 147 %, а ранньостиглого гібрида Кремінь 200 СВ – 134 %. 
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УДК 634.722 

Кравчук І., ст. 4-го курсу, Мусій М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та 

екології, Петер Б., ст. 5-го курсу, Заборовська Н., ст. 6-го курсу факультету 

заочної освіти 

Науковий керівник: к.с.-г. н., доцент Рожко І.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ СМОРОДИНИ  

В УМОВАХ ННДЦ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ 

 

Ягоди чорної смородини − обов’язкова складова продуктів 

функціонального харчування, а також джерело надходження в організм людини 

пектинів, незаперечна цінність яких доведена дослідженнями останнього 

десятиріччя. 

Дослідження проводили протягом 2011 – 2013 рр. в умовах ННДЦ 

Львівського НАУ на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Метою роботи була 

порівняльна технологічна оцінка чотирьох сортів чорної смородини: Санюта, 

Тітанія, Черешнева, Краса Львова. 

Усі досліджувані сорти характерні польовою стійкістю до найпоширеніших 

грибних фітопатогенів – максимальний бал ураження склав 0, та середньою 

стійкістю до пошкодження шкідниками – максимальний бал пошкодження − 2. За 

врожайністю виділено крупноплідні високоврожайні сорти: Черешнева (2,0 г, 150,2 

ц/га) та Краса Львова (1,5 г, 150,7 ц/га). Найціннішими у харчовому аспекті були 

ягоди сорту Краса Львова – вміст вітаміну С становив 274,0 мг%, а за смаковими 

властивостями – ягоди сорту Черешнева – цукрово-кислотний показник становив 

4,6, дегустаційна оцінка – 4,8 бала. Вивчення придатності до технологічної 

переробки дало змогу виділити сорти універсального призначення: Черешнева та 

Краса Львова. Найвищі значення економічних та енергетичних показників 

отримано за вирощування сортів Черешнева: прибуток становив 17,66 тис. грн/га за 

рівня рентабельності 142,6 %, енергоємність виробництва 1 ц плодів – 0,50 МДж за 

коефіцієнта енергетичної ефективності 3,8, та Краса Львова – 17,73 тис. грн/га за 

рівня рентабельності 142,9%, енергоємність виробництва 1 ц плодів – 0,50 МДж за 

коефіцієнта енергетичної ефективності 3,8. 

За результатами комплексної оцінки сортів чорної смородини пропонуємо в 

умовах Західного Лісостепу на темно-сірих ґрунтах висаджувати адаптовані до 

стрес-факторів сорти Черешнева та Краса Львова, які істотно переважали 

контрольний сорт. 
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УДК 636.085.52 

Кравчук М., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: д.б.н., професор Вовк С.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИВЧЕННЯ КОРМОВИХ ЯКОСТЕЙ СИЛОСУ, ВИГОТОВЛЕНОГО  

У РІЗНІ ФАЗИ СТИГЛОСТІ КУКУРУДЗИ 

 

Відомо, що раціональна годівля є важливим фактором функціональних і 

морфологічних змін в організмі та спрямованої дії на рівень продуктивності й 

підвищення якості продукції тварин. Повноцінна годівля відіграє важливу роль у 

попередженні порушення обміну речовин, репродуктивних функцій і захворювань 

сільськогосподарських тварин. 

Кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних злакових культур 

універсального призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового і 

технічного використання; забезпечує скотарство силосом у зимовий період. Однак 

важливо обрати оптимальні строки збирання зеленої маси кукурудзи на силос для 

забезпечення тварин якісними кормами.  

Ми провели дослідження поживної цінності силосу залежно від фази 

стиглості зерна кукурудзи. 

Одержані експериментальні дані свідчать, що вихід силосу є вищим за 

збирання зеленої маси кукурудзи у фазі воскової стиглості зерна порівняно зі 

збиранням у молочно-восковій фазі. Зазначений показник становив відповідно 342 і 

340 ц/га. 

У разі збирання зеленої маси у фазі воскової стиглості зерна кукурудзи 

вихід поживних речовин із силосу вищий, ніж за скошування її у молочно-восковій 

фазі. Зокрема вихід кормових одиниць із 1 га становить, відповідно, 75,2 проти 

64,6 ц/га, а перетравного протеїну – 5,2 проти 4,32 ц/га. 

Скошування на силос зеленої маси кукурудзи у фазі воскової стиглості 

зерна забезпечує вищий економічний ефект порівняно зі збиранням у молочно-

восковій фазі. При цьому собівартість 1 ц силосу кукурудзи, зелена маса якого 

зібрана у фазі молочно-воскової стиглості зерна, становить 19,8 грн, а силосу, 

зелена маса якого зібрана у фазі воскової стиглості, – 19,7 грн, чистий прибуток – 

1088 і 1134 грн/га, за рівня рентабельності – 16,2 і 16,8% відповідно. 
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УДК 634.11 

Кухта Р., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Гулько В.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРІЗКИ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ  

НА РІСТ І ПЛОДОНОШЕННЯ В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Останніми роками тенденція інтенсивного садівництва − це добір стійких та 

імунних до парші сортів яблуні, застосування найновіших клонових підщеп, 

формування продуктивних крон дерев та застосування обрізування крон з 

урахуванням біологічних і морфологічних особливостей сортів, а також сили росту 

підщепи. 

Мета нашого дослідження − вивчення впливу трьох способів обрізування 

дерев сортів яблуні Айдаред та Зимове Плесецького на підщепі М4 на ріст і 

плодоношення дерев в умовах Львівської області. 

Упродовж 2012-2013 рр. спостерігали за показниками росту та 

плодоношення досліджуваних сортів яблуні. Проведено оцінку інтенсивності 

цвітіння, висоти дерев, діаметра крони, приросту діаметра штамба, довжини 

однорічного приросту, ураження паршею, зав’язування і формування плодів та 

урожайності дерев. 

Застосування різних способів обрізування дерев яблуні знизило ураження 

обох сортів паршею, для сорту Зимове Плесецького − у 2,1 раза, а для сорту 

Айдаред − в 1,8 раза. Крім того, значно підвищилася якість плодів у варіанті 

прорідження + укорочення пагонів (184,3 – 212,7 г); контрольному варіанті (без 

обрізки) – 162,5 г. Середня врожайність контрольного варіанта становила 18,6 т/га, 

у варіанті з укороченням пагонів – 23,6 т/га, із прорідженням – 24,2 т/га, і найвища 

врожайність за вкорочення пагонів із прорідженням – 27,3 т/га. Перевага над 

показниками контролю становила 1,3 – 1,5 раза. 

 

 

УДК 634.711 

Лака О., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько Б.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТІВ МАЛИНИ В УМОВАХ ЛАБОРАТОРІЇ 

САДІВНИЦТВА ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН УКРАЇНИ 

 

Малина – цінна високовітамінна лікарська, харчова і медоносна рослина. В 

Україні під цією культурою зайнято майже 3 тис. га, що становить приблизно 13% 

від площ усіх ягідних культур, які вирощують. Такого поширення рослина набула 

завдяки простоті розмноження, скороплідності, високій якості ніжних і соковитих 
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ягід, які цінують за приємний аромат, створений кисло-солодкий смак і цілющі 

властивості. 

За десертними якостями плоди малини займають друге місце після плодів 

суниці. Вони достигають у першій половині літа, коли інших плодів мало. 

Мета нашого дослідження − вивчення нових сортів малини на дослідному 

полі лабораторії садівництва Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН України. Упродовж 2013 року проводили спостереження за ростом і 

розвитком нових сортів малини, їх зимостійкістю, ступенем ураження хворобами, 

інтенсивністю цвітіння, пагоноутворювальною спроможністю, масою, ураженістю 

та ступенем стиглості ягід. 

Найурожайнішим виявився сорт Зева – середня урожайність його становила 

46,5 ц/га, що перевищило показники контролю в 1,5 раза. На другому місці – сорт 

Новокитаївська – 42,1 ц/га, перевага контролю – в 1,3 раза. У сорту Одарка 

урожайність становила 37,8 ц/га, що на 7,1 ц/га переважала контрольний сорт 

Новину Миколайчука (30,7 ц/га). Сорт Метеор мав найнижчу урожайність − 

28,4 ц/га.  

 

 

УДК 635:34:635.15 

Лихіна А., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Андрушко О.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РАННЬОСТИГЛИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ  

В УМОВАХ СВК «НУЙНІВСЬКИЙ» КАМІНЬ-КАШИРСЬКОГО РАЙОНУ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протягом 2011-2013 рр. вивчено і проведено оцінку ранньостиглих сортів 

картоплі Бородянська рожева (контроль), Повінь та Беллароза,які рекомендовані 

для вирощування в зоні Полісся. Ґрунт дослідної ділянки – збіднений дерново-

підзолистий поверхнево оглеєний, із достатньою кількістю вологи, нормального 

атмосферного зволоження. 

Виявлено незначний прояв ураження рослин фітофторозом протягом трьох 

років − від 4 до 8 % – у сорту Повінь, і від 6 до 8 % у сорту Беллароза. Найбільше 

рослин, уражених альтернаріозом, у середньому за три роки виявлено у сорту 

Повінь − з 28 до 31 %. Найменше − у сорту Беллароза − від 25 до 28 %. Ураженість 

рослин картоплі вірусними хворобами була в межах норм ДСТУ. 

За результатами проведених підкопок протягом років досліджень виявлено, 

що найкращим накопиченням урожаю впродовж вегетаційного періоду відзначався 

сорт Беллароза − 89 – 318 ц/га у 2011 р., 85 – 315 ц/га у 2012 р. і 84 – 302 ц/га у 

2013 р. Дещо нижчі показники відзначено для сорту Повінь − 98 – 313 ц/га у 

2011 р., 97 – 304 ц/га у 2012 р. і 95 – 292 ц/га у 2013 р.  

Найвищу урожайність серед досліджуваних сортів забезпечив сорт 

Беллароза – 329 ц/га, або + 25 ц/га до контролю у 2011 р., 320 ц/га або +  19 ц/га до 
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контролю у 2012 р. та 308 ц/га або + 14 ц/га до контролю у 2013 р. Сорт Повінь 

значно перевищував контроль, але відзначався дещо нижчими показниками 

врожайності (на 23 ц/га − 12 ц/га). 

Розрахунки економічної ефективності показали, що протягом трьох років 

усі досліджувані сорти мали високу рентабельність, зокрема 106,1% у сорту 

Беллароза та 102,0 % у сорту Повінь. 

На підставі проведених досліджень пропонуємо в умовах Камінь-

Каширського району Волинської області вирощувати нові ранньостиглі сорти 

картоплі Повінь і Беллароза. Це забезпечить якісну сортозаміну й високу 

економічну ефективність вирощування картоплі. 

 

 

УДК 634.75:633.8 

Лозова К., ст. 6-го курсу, Лазарко В., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій 

та екології 

Науковий керівник: к.с.-г. н., доцент Рожко І.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ МАЛИНИ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

 

Плоди малини − джерело комплексу важливих для життя людини речовин – 

вітамінів, біоактивних речовин, мікроелементів, органічних кислот, мінеральних 

елементів, що зменшують дію радіації, зміцнюють серцево-судинну і нервову 

системи, підвищують захисні властивості людського організму. 

Протягом 2011–2013 років на кафедрі плодоовочівництва, технології 

зберігання та переробки продукції рослинництва проведено комплексні 

дослідження, за результатами яких зроблена агробіологічна та технологічна оцінка 

чотирьох сортів малини: Новокитаївська (к), Одарка, Феномен, Благородна.  

Найбільш крупноплідними були сорти Промінь, Феномен та Благородна. 

Відповідно середня за роки досліджень: максимальна маса плоду становила 7,2, 8,5, 

9,2 г, середня − 4,3, 4,3, 4,2 г. В умовах зони досліджень сорти Феномен, Одарка та 

Благородна виявилися середньоврожайними (64,9 – 67,2 ц/га). Найціннішими у 

харчовому аспекті виявилися плоди сортів Одарка: вміст загальних цукрів – 7,6 %, 

вміст вітаміну С – 55,0 мг%, та Благородна: вміст загальних цукрів – 6,9%, вітаміну 

С – 52,5 мг%. За придатністю до технологічної переробки виділено сорти 

універсального призначення: Одарка, Феномен та Благородна: загальна оцінка 

придатності для виготовлення варення становила 5,0 бала. 

Найбільший економічний та енергетичний ефект отримано за вирощування 

сортів Феномен, Одарка та Благородна. Прибуток становив 8,37, 8,70 та 8,80 тис. 

грн/га за рівня рентабельності 106,5, 109,4 та 110,0 %, енергоємність виробництва 

1 ц плодів – 1,87, 1,92 та 1,94 МДж за коефіцієнта енергетичної ефективності 0,98, 

0,96 та 0,94.  
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Розширювати асортимент малини з метою закладання нових промислових 

насаджень у зоні Західного Лісостепу України на темно-сірих опідзолених ґрунтах 

пропонуємо за рахунок адаптованих сортів універсального призначення Феномен, 

Одарка та Благородна, які за комплексом агробіологічних і технологічних 

характеристик істотно переважали контрольний сорт. 

 

 

УДК 632.768.12:635.21 

Ломадзе І., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Коханець О.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИ  

ШКІДНИКІВ-ФІТОФАГІВ НА ПОСІВАХ ЦУКРОВОГО БУРЯКА 

 

В ентомофауні бурякового агроценозу дуже поширений жук – 40,0 – 62,7% 

від загальної кількості комах. Буряковий довгоносик звичайний – найшкідливіший 

вид на посівах цукрових буряків серед спеціалізованих фітофагів цієї культури. 

Спалахи його чисельності періодично спостерігають у Центральному й Західному 

Лісостепу України, що призводить до величезних економічних втрат. 

Розглянуто показники виробничої діяльності, а також ґрунтово-кліматичні 

умови ПП «Макс-Ком» Горохівського району Волинськоїобласті. Проаналізовано 

агротехніку вирощування цукрового буряка, особливості розвитку і шкодочинність 

довгоносиків, дротяників, бурякової блохи, бурякової крихітки, мінуючої мухи, 

щитоноски, мертвоїда, гусениць совок, бурякової попелиці  в умовах господарства 

та доцільність і ефективність  захисних заходів у боротьбі з ними. Визначено 

біологічну ефективність інсектицидів для передпосівної обробки насіння Круізер, 

Гаучо та Фурадан, а також технічну ефективність препаратів для захисту посівів від 

попелиць у період вегетації. Вивчено вплив обробки насіння інсектицидами та 

обприскування рослин на заселеність шкідниками і врожайність цукрового буряка. 

За обробки насіння інсектицидами пошкодження їх довгоносиками 

(насамперед звичайним) було майже у сім разів меншим, при цьому 

непошкодженими залишалися від 10 до 20%  листкової поверхні, тоді як у 

контрольному варіанті залишалися лише «пеньочки».  

Впровадження у виробництво проекту дасть змогу господарству зберегти 

оптимально необхідну кількість рослин на період збирання цукрового буряка і 

сформувати досить високу врожайність коренеплодів – 46 - 47 т/га. 
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ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СЕЛЕРИ 

КОРЕНЕПЛІДНОЇ В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Вивчали й порівнювали продуктивність сортів та гібридів селери 

коренеплідної іноземної селекції в умовах ННДЦ Львівського НАУ й виявляли 

найкращі з них, рекомендуючи керівникам різних форм власності, які займаються 

овочівництвом. 

Протягом 2012-2013 рр. в умовах Навчально-науково-дослідного центру 

Львівського НАУ проводили дослідження з питань вивчення продуктивності сортів 

і гібридів селери коренеплідної іноземної селекції. Об’єктом дослідження були 

сорти та гібриди селери: Яблучна (Росія), Талор (ПНР), Максим (Чехія), Президент 

РЗ F1 (Нідерланди), Чіско РЗ F1 (Німеччина).  

Результатами трирічних досліджень встановлено, що найвищу середню 

масу коренеплодів одержали у голландського гібриду Президент РЗ F1 (785 г) та 

німецького Чіско РЗ F1 (743 г). Зазначені гібриди забезпечили найвищий урожай 

товарних коренеплодів – 69,1 і 65,4 т/га, тоді як у сорту Яблучна (контроль) 

урожайність була найнижча – 19,7 т/га. 

Високу товарність коренеплодів селери (97 %) забезпечили голландський 

гібрид Президент РЗ F1 та гібрид німецької селекції Чіско РЗ F1, тоді як у чеського 

сорту Максим вона становила 91 %, а у сорту Талор – 88 %. 

Найкращі біохімічні показники одержали за вирощування сорту Максим та 

гібриду Чіско РЗ F1, відповідно вміст сухої речовини становив 18,45 і 18,31%, 

загального цукру – 3,59 і 3,61%. Найвищий вміст вітаміну С показав сорт Талор 

(37,50 мг/100 г) та гібрид Чіско РЗ F1 (36,15 мг/100 г). Вміст нітратів у 

коренеплодах селери в усіх варіантах досліду знаходився в ГДК. 

На підставі одержаних даних у ННДЦ ЛНАУ пропонуємо вирощувати 

голландський гібрид Президент РЗ F1 та гібрид німецької селекції  Чіско РЗ F1. 

Використання зазначених гібридів дає змогу одержати з 1 га чистий прибуток у 

розмірі 150312 і 141607грн та рівень рентабельності – відповідно 286 і 278 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

УДК 633.44.631.82 

Максимишин Н., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Дидів І.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ СЕЛЕРИ КОРЕНЕПЛІДНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 

УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Підвищення життєвого рівня населення потребує поліпшення харчування. 

Овочам належить важливе місце в раціоні людини. Зростання обсягу споживання 

овочів передбачено за рахунок освоєння виробництва нових, малопоширених, 

пряно-смакових культур. І однією з таких є коренеплідна селера. 

Необхідно зазначити, що зростання урожайності та валові збори 

коренеплідної селери мають  бути забезпечені за рахунок інтенсивних факторів, 

серед яких важливе місце займає система удобрення.  Дослідження проводили з 

питання вивчення впливу різних норм і співвідношень мінеральних добрив на 

продуктивність коренеплідної селери. Об’єктом дослідження був сорт української 

селекції Рома (Науково-дослідний центр “Маяк”, Інститут овочівництва і 

баштанництва УААН). 

На основі проведених досліджень у 2012-2013 рр. встановлено, що 

ефективним способом підвищення врожайності коренеплодів селери є внесення 

мінеральних добрив у нормі N120P90K120, що сприяло приросту врожаю 

коренеплодів до 16,4 т/га, або 63,1% порівняно з контролем. Найвищу врожайність 

одержали за внесення мінеральних добрив у нормі N180P180K120 – 45,3 т/га. Аналіз 

структури урожаю показав, що найвищий вихід товарних коренеплодів одержано за 

внесення мінеральних добрив у нормах N120P90K120 – 91,5% та N180P180K120 – 92,2%, 

найнижчий – у контрольному варіанті (без добрив). 

Під впливом мінеральних добрив до певного рівня значно зростає 

біохімічний склад коренеплодів селери. Зокрема за внесення добрив у нормі 

N120P90K120 відзначено найвищий вміст сухих речовин (17,8%), загального цукру 

(6,8), проте найвищий вміст вітаміну “С” (23,9 мг/100 г) спостерігають у варіанті, 

де мінеральні добрива вносили у нормі N90P90K90. Вміст нітратного азоту в 

коренеплодах селери у варіантах із удобренням коливався від 91 мг/кг сирої маси 

(N60P60K60) до 182 мг/кг (N180P180K90). Проте вміст нітратів у всіх варіантах досліду 

був у межах гранично допустимої концентрації. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ВІД ОСНОВНИХ ХВОРОБ 

 

Зернові культури займають найбільші посівні площі не лише у країнах 

СНД, й у світовому рослинництві. Найпоширенішою зерновою культурою у країні 

є озима пшениця. Щорічні втрати зерна від хвороб сягають 10-20% потенційного 

врожаю. Використання фунгіцидів ефективне проти комплексу хвороб, які 

розвиваються на озимій пшениці під час вегетації. 

Упродовж 2011-2012 рр. в умовах АФ «Правда» Старовижівського району 

Волинської області на сорті пшениці озимої Фаворитка вивчали вплив почергової 

обробки рослин у фазу кущіння і по прапорцевому листку фунгіцидами Альто 

Супер, 33%, к. е., й Амістар Екстра, 28%, к. с., в одному варіанті, та Абакус, 12,5%, 

мк. е. і Рекс Дуо, 49,7%, к. е., в іншому, порівнюючи з контрольним варіантом. За 

результатами досліджень встановлено, що застосування запропонованих препаратів 

знижує розвиток основних хвороб листя у 3-3,7 раза порівняно з контрольним 

варіантом. Обприскування фунгіцидами Абакус, 12,5%, мк. е., і Рекс Дуо, 49,7%, к. 

е. максимально знизило розвиток фузаріозу колосу пшениці (розвиток хвороби 0,1-

0,2%). Використання досліджуваних фунгіцидів забезпечило технічну (біологічну) 

ефективність у захисті від основних мікозів пшениці на рівні 67-96,8% залежно від 

хвороби і варіанта досліду. Почергове обприскування пшениці озимої пшениці 

зазначеними препаратами забезпечило приріст врожаю порівняно з контрольним 

варіантом на рівні 11,1-11,5 ц/га.  

Застосування почергового обприскування рослин фунгіцидами Абакус, 

12,5%, мк. е., і Рекс Дуо, 49,7%, к. е., знизило собівартість продукції на 36,9 грн/га, 

що забезпечило найвищий рівень рентабельності – 45,3%. Використання препаратів 

Альто Супер, 33%, к. е. і Амістар Екстра, 28%, к. с. забезпечило рівень 

рентабельності на рівні 43,7%. 

За результатами досліджень почергове обприскування рослин пшениці 

озимої фунгіцидами Абакус, 12,5%, мк. е. + Рекс Дуо, 49,7%, к. е., або Альто Супер, 

33%, к. е. + Амістар Екстра, 28%, к. с., забезпечило достатній рівень технічної, 

господарської та економічної ефективності. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ 

МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ  

ОГЛЕЄНИХ ҐРУНТАХ 
 

Учені встановили, що на ґрунтах із середнім рівнем забезпеченості рослин 

рухомими формами основних елементів живлення оптимальною нормою 

мінеральних добрив є N80−120P60−90K60−90. 

Упродовж 2010 – 2013 років були проведені польові досліди з вивчення 

впливу рівня мінерального удобрення на врожайність та якість ріпаку озимого 

гібриду Артус на дерново-підзолистих оглеєних ґрунтах у ТОВ „Галичина – Захід” 

Стрийського району Львівської області. 

Агрохімічні властивості дерново-підзолистого оглеєного ґрунту 

характеризуються такими показниками:  гумусно-елювіальний горизонт завтовшки  

0 – 25 см, вміст гумусу в орному шарі (за І.В. Тюріним) − 1,6 %, що свідчить про 

невисоку природну родючість цих ґрунтів, реакція ґрунтового розчину слабокисла, 

рН сольової витяжки − 5,2, вміст легкогідролізованого азоту (за І.В. Тюріним, 

М.М. Кононовою) − 105 мг, рухомого фосфору й обмінного калію (за Кірсановим) 

відповідно – 78 і 98 мг на 1 кг ґрунту.  

Схема досліду передбачала такі варіанти: 1) контроль – без добрив; 

2) P60K80+N80 у підживлення; 3) N50P70K100+N50 у підживлення;  4) N60P80K120 + N60 в 

підживлення; 5) N70P90K140 + N70 у підживлення. 

Найбільшу урожайність – 34,1 ц/га – в середньому за роки досліджень 

одержали за внесення мінеральних добрив у нормі N70P90K140 + N70 у підживлення. 

Приріст урожайності у зазначеному варіанті становив 20,7 ц/га, або 154,2 %. 

Найбільший вміст олії − 45,1% − одержано у контрольному варіанті 

досліду, але найбільший загальний вихід олії − 13,7 т/га − з приростом до контролю 

7,7 т/га або 128,5%, одержали за внесення мінеральних добрив у нормі N70P90K140 + 

N70 у підживлення. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ НА  

ТЕМНО-СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТАХ 
 

Низка авторів вважає, що для повної реалізації високопродуктивних сортів 

пшениці озимої за інтенсивною технологією треба вносити по 90 - 120 кг/га азоту, 

фосфору й калію. 

До фази колосіння залежно від умов живлення азоту пшениця засвоює 70 – 

82%, а фосфору й калію – 75 – 85% максимальної кількості. 

Упродовж 2011–2013 років були проведені польові досліди з вивчення 

впливу рівня мінерального удобрення на врожайність та якість пшениці озимої 

сорту Зимоярка на темно-сірих опідзолених ґрунтах у ДП ДГ „Оброшине” 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України. 

Характеристика орного шару темно-сірого лісового ґрунту така: рН сольве – 

5,7 – 6,0, вміст легкогідролізованого азоту (за І.В. Тюріним і М.М. Кононовою) − 

117 мг, рухомого фосфору − 115 мг, і обмінного калію (за Кірсановим) − 129 мг на 

1 кг ґрунту. Вміст гумусу (за Тюріним) у таких ґрунтах становить 2,2%. 

Схема досліду передбачала такі варіанти: 1) контроль – без добрив;  

2) Р80К80;  3) N90Р80К80;  4) N60Р80К80 + N30 у підживлення  (ІІІ етап); 5) N30Р80К80 + 

N30 у підживлення (ІІІ етап) + N30 у підживлення (ІV етап). 

Найбільшу врожайність − 53,5 ц/га – у середньому за роки досліджень 

одержали за внесення мінеральних добрив у нормі N30Р80К80 + N30  у підживлення  

(ІІІ етап) + N30 у підживлення (ІV етап). Приріст урожайності у зазначеному 

варіанті становив 24,0 ц/га, або 81,4 %. 

Найвища маса 1000 зерен − 46,6 г, і натура зерна − 789 г/л − були у п'ятому 

варіанті досліду за внесення мінеральних добрив у нормі N30Р80К80 + N30 у 

підживлення (ІІІ етап) + N30 у підживлення (ІV етап).  

Вміст у зерні білка й клейковини − 13,8 і 31,7 % − був найвищим за 

внесення мінеральних добрив у нормі N30Р80К80 + N30 у підживлення (ІІІ етап) + N30 

у підживлення (ІV етап). 
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ВПЛИВ КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ЯБЛУНІ НА ВИХІД  

СТАНДАРТНИХ САДЖАНЦІВ В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Інтенсифікація плодівництва різко збільшила потребу в садивному 

матеріалі. Лише 25-30 років тому під час закладання яблуневих садів на 

сильнорослих підщепах висаджували 100-200 дерев на 1 га. Останніми роками у 

садах на карликових підщепах висаджують 1500-2000 до 3000 і більше дерев на 1 

га. Водночас переглядають питання про скорочення строків промислової 

експлуатації садів та заміни їх  на нові. Вирощування великої кількості 

високоякісного садивного матеріалу плодових культур, особливо на слаборослих 

клонових підщепах, − надзвичайно актуальне завдання сьогодення. 

Мета наших досліджень полягала у порівняльній оцінці вирощування у 

плодовому розсаднику саджанців нового перспективного сорту яблуні Аріва на 

різних клонових підщепах в умовах Західного Лісостепу України та виділенні 

кращих форм за комплексом біологічних і господарських властивостей для цього 

сорту. 

Протягом 2013 року спостерігали за показниками приживання підщеп у 

першому полі розсадника, їх силою росту, відставанням кори перед окуліруванням, 

приживанням вічок, відростанням окулянтів навесні, висотою однорічних 

саджанців та виходом стандартних саджанців з одиниці площі. 

У результаті досліджень встановлено, що найвищий вихід однорічних 

стандартних саджанців забезпечили підщепи 62-223 (69,1 тис. шт./га) та 70-20-21 

(67,7 тис. шт./га), що переважає показники контролю в 1,3 раза. 

 

 

УДК 635.21 : 531.35 

Петрук Д., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г.н., в.о. професора Завірюха П.Д.  

Львівський національний аграрний університет 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ НОВИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ 

УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 

У 2011-2013 рр. в умовах Любешівського району Волинської області на 

дерново-підзолистому супіщаному ґрунті (зона Волинського Полісся) проведені 

експериментальні дослідження з питань порівняльної оцінки сортів картоплі 

української селекції. Зокрема за урожайністю, якістю бульб та стійкістю проти 

фітофторозу вивчали такі нові сорти картоплі української селекції різних груп 

стиглості: чотири ранньостиглі сорти – Повінь (стандарт), Скарбниця, Щедрик, 
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Левада; два середньоранні – Забава (стандарт), Псельська; чотири середньостиглі – 

Слов’янка (стандарт), Дублянська ювілейна, Билина, Довіра. 

В умовах району нові сорти картоплі різних груп стиглості вітчизняної 

селекції Левада (Інститут картоплярства НААНУ), Щедрик (Інститут 

картоплярства НААНУ), Псельська (Сумський НАУ), Дублянська ювілейна 

(Львівський НАУ) за відповідної агротехніки спроможні забезпечити урожай бульб 

35-45 т з гектара. Зокрема у раннього сорту Левада середня урожайність за 2011-

2013 рр. склала 37,7 т/га або на 26,9 % більше, ніж у стандарту Повінь (29,7 т/га); 

сорту Щедрик – 34,8 т/га, або на 5,1 т/га більше, ніж у стандарту; середньораннього 

Псельська – 41,8 т/га, або на 11,2 т/га більше, ніж у стандарту Забава, і 

середньостиглого Дублянська ювілейна – 35,8 т/га проти 32,2 т/га у стандарту 

Слов’янка (понад 11,2 %). 

Дослідженнями встановлено, що сорти  картоплі вітчизняної селекції 

Левада, Щедрик, Псельська, Дублянська ювілейна одночасно поєднують високий 

потенціал продуктивності з підвищеною польовою стійкістю проти фітофторозу, 

що дає змогу обмежити застосування пестицидів для захисту їх посівів і одержати 

екологічно чисту продукцію. 

Отже, у господарствах державної й приватної форм власності 

Любешівського району Волинської області, які спеціалізуються на вирощуванні 

картоплі, доцільно провести часткову сортозміну: на дернових і дерново-

підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах господарств району вирощувати 

ранньостиглі сорти картоплі Левада, Щедрик, середньоранній сорт Псельська і 

середньостиглий сорт Дублянська ювілейна, які відзначаються високим 

потенціалом продуктивності й добре адаптовані до конкретних ґрунтово-

кліматичних умов Волинського Полісся.  

 

 

УДК 632.:633.494 

Пеценяк Ю., ст. 2-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: старший викладач Дудар О.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ  

У БОРОТЬБІ З АЛЬТЕРНАРІОЗОМ РІПАКУ ЯРОГО 

 

Незважаючи на кризу світової економіки, ріпак в українському сільському 

господарстві не здає своїх позицій, залишаючись однією з найрентабельніших 

культур. Відтак інтерес до технологічних аспектів вирощування ріпаку не 

зменшується. 

Захист рослин − один із найважливіших елементів технології вирощування 

сільськогосподарських культур. Особливе значення в захисті рослин має хімічний 

метод.  
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Як відомо, фунгіциди є хімічними речовинами, які використовують для 

контролю грибних хвороб рослин. Світове використання фунгіцидів щорічно 

збільшується. 

Асортимент фунгіцидів останніми роками значно розширився. 

Тому вивчення ефективності дії фунгіцидів у боротьбі з альтернаріозом та 

обґрунтування їх застосування для захисту ріпаку ярого від цієї хвороби актуальні. 

Дослід передбачав такі варіанти: 1. Контроль (без обприскування); 

2. Маестро, к.е. (0,5 л/га); 3. Амістар Екстра, с.к. (0,75 л/га). 

За результатами досліджень встановлено, що застосування фунгіцидів 

забезпечило істотний приріст урожаю порівняно з контрольним варіантом, де 

фунгіцидів не застосовували. 

Найефективнішим препаратом у боротьбі зі збудником альтернаріозу був 

препарат Амістар Екстра, с.к., ув нормі витрати препарату 0,75 л/га. Розвиток 

альтернаріозу на листках був меншим на 2,05% порівняно з контролем.  

Економічні розрахунки ефективності застосування фунгіцидів показали, що 

економічно найдоцільнішим є препарат Амістар Екстра, с.к., що забезпечив 

найбільший чистий прибуток з 1 га – 4945 грн, за рівня рентабельності 118,9%. 

 

 

УДК 633.11:632.954 

Пілсуцька Н., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к. с.-г. н., ст. викладач Іванюк В.Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ 

 

Проблема боротьби з бур’янами на посівах озимих зернових культур не 

пов’язана з таким високим рівнем шкодочинності, як для просапних культур. Тут 

ступінь забур’яненості залежить передусім від формування фітоценотично стійкого 

агроценозу за рахунок оптимізації умов розвитку рослин культури. Однак навіть 

незначне забур’янення пшениці негативно впливає на її урожайність, оскільки 

бур’яни агресивно конкурують із культурними рослинами за фактори життя. 

Мета наших досліджень − порівняння ефективності гербіцидів різних 

хімічних груп на забур’яненість та урожайність пшениці озимої. Зокрема вивчали 

вплив гербіциду 2,4 Д 500 (діюча речовина – 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота у 

формі диметиламінової солі 500 г/л.), з групи сульфенілсечовин – Гранстар Голд, а 

також гербіцид з осіннім внесенням Марафон 37%, к.с., який містить дві діючі 

речовини пендіметалін (250 г/л), хімічна група – динітроаніліни та ізопротурон 

(125 г/л ). 

Результати дослідження показали істотний вплив гербіцидів на кількісний і 

видовий склад бур’янів. Перед збиранням урожаю у варіанті без використання 

жодних засобів захисту кількість бур’янів становила 147 шт/м
2
, а у гербіцидних 
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варіантах − 30-43 шт/м
2
, більшість з яких була у фазі сходів (друга хвиля 

забур’янення). Найефективнішим виявився Марафон. 

За два роки досліджень найбільша врожайність зерна пшениці була у 

варіанті внесення Марафону і становила 60,5 ц/га. Приріст становив 10 ц до 

контролю, без використання гербіцидів. За внесення інших двох гербіцидів приріст 

урожаю становив 6,7-8,7 ц/га. 

Отже, в умовах Західного Лісостепу України доцільне осіннє внесення 

гербіциду Марафон 37%, к.с., який високоефективний проти основних дводольних 

бур’янів, контролює однодольний метлюг звичайний і вже на початкових фазах 

розвитку пшениці озимої регулює її забур’яненість.  

 

 

УДК 633.44.631.82 

Полюшинський А., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Дидів І.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ 

 ПАСТЕРНАКУ 

 

Західний регіон за своїми агрокліматичними умовами сприятливий для 

вирощування високих і сталих урожаїв коренеплідних овочевих рослин, зокрема 

пастернаку. Загальновідомо, що урожайність і якість овочів значною мірою 

залежать від багатьох чинників. Одним із суттєвих чинників підвищення 

урожайності овочевих культур, зокрема коренеплідних, є внесення органічних і 

мінеральних добрив.  

Тому з огляду удосконалення технології вирощування й одержання 

екологічно безпечної продукції коренеплодів пастернаку на сьогодні актуальне 

вивчення ефективності норм комплексних мінеральних добрив за гребеневого 

способу  вирощування в умовах ННДЦ Львівського НАУ. 

Дослідження проводили у 2012-2013 роках в умовах ННДЦ Львівського 

НАУ на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Метою досліджень було встановити 

вплив оптимальних норм комплексних мінеральних добрив марки 17:17:17 на 

урожайність, товарну якість та біохімічні показники пастернаку за вирощування 

гребеневим способом. Об’єктом дослідження був сорт Петрик селекції ІОБ УААН. 

У результаті проведених дворічних досліджень встановлено, що найвищу 

врожайність (50,1 т/га) коренеплодів пастернаку одержали за внесення  

нітроамофоски у нормі N102Р102К102. За підвищених норм добрив N136Р136К136 

спостерігали тенденцію до зниження урожайності та якості продукції. Найкращі 

біохімічні показники продукції одержали за внесення комплексних добрив у нормі 

N68Р68К68. і N102Р102К102. Вміст нітратів у всіх варіантах досліду був у гранично 

допустимій концентрації. 

Розмір чистого прибутку найбільшим був (60852 грн/га) за внесення добрив 

у нормі N102Р102К102. Найвищий рівень рентабельності (198,5%) одержали за внесеня 
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нітроамофоски в нормі N68Р68К68. Найвищий коефіцієнт біоенергетичної 

ефективності (1,87) одержали за внесення мінеральних добрив у нормі N102Р102К102. 

На підставі одержаних даних в умовах ННДЦ ЛНАУ пропонуємо за 

вирощування пастернаку гребеневим способом вносити мінеральні добрива у нормі 

N102Р102К102. 

 

 

УДК 633.16:631.84 

Процак Р., ст. 6-го курсу, Мацюк Ю.,ст. 4-го курсу факультету агротехнологій  

та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Вислободська М.М.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОБРЕННЯ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ 

 

У вирішенні проблеми збільшення і стабілізації виробництва зерна в 

Україні значну увагу приділяють підвищенню врожайності провідних ярих 

культур, у тому числі ячменю ярого, оскільки ця культура за посівними площами та 

валовими зборами займає друге місце після озимої пшениці. 

Зерно ярого ячменю використовують для фуражних цілей,  виготовлення 

круп, а також як сировину у виготовленні  солоду для пива. 

До зерна ячменю пивоварного висувають низку вимог якісного 

спрямування, а саме: воно повинно мати підвищений вміст крохмалю (60-70%) і 

екстрактивних речовин (78-82%), вміст білка має бути низьким – 9-11%, оскільки 

високий ускладнює фільтрацію та призводить до погіршення якості пива.  

На якість зерна ярого ячменю, яке б відповідало  вимогам пивоварної 

промисловості, впливає рівень мінерального живлення. 

Мета наших досліджень полягає у вивченні впливу мінерального живлення 

на закономірності формування продуктивності зерна ярого ячменю та його якість. 

Дослідження проводили на дослідному полі кафедри ґрунтознавства, 

землеробства та агрохімії на темно-сірому опідзоленому ґрунті, який 

характеризувався такими агрохімічними показниками: рН сольове – 5,8; вміст 

гумусу (за методом Тюріна) – 2,38; рухомого фосфору та обмінного калію (за 

методом Чирикова) відповідно 96 і 110 мг/кг ґрунту.  

Агротехніка вирощування ярого ячменю загальноприйнята для цієї зони. 

Сорт ярого ячменю пивоварного призначення – Сонцедар. Схема досліду 

передбачає варіанти: без добрив – контроль; N30P30K30; N60P60K60; N90P90K90. 

Мінеральні добрива згідно зі схемою досліду вносили навесні в передпосівний 

обробіток ґрунту.  

Результати досліджень показали, що внесення добрив під ярий ячмінь 

збільшує вміст органогенних елементів у ґрунті, позитивно впливаючи на якість 

зерна й урожайність.  

Найефективнішою була норма добрив N60P60K60 кг д.р./га, що забезпечила 

урожай  48,4 ц/га зерна, яке відповідало вимогам стандарту до пивоваріння. 
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УДК 631.8: 633.49 

Радчук С., ст. 5-го курсу, Гук В., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та 

екології 

Науковий керівник: старший викладач Неживий З.П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ  

І ТОВАРНІСТЬ БУЛЬБ КАРТОПЛІ 

 

Проблема збільшення врожайності картоплі хоч і є головною, але поряд з 

нею постає не менш важливе завдання − одержання екологічно чистої продукції. 

Підвищити продуктивність картоплі можна не лише селекційно-

генетичними методами, внесенням добрив та пестицидів, а й застосуванням 

регуляторів росту рослин, які все більше стають невід’ємними елементами 

інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

В умовах Навчально-науково-дослідного центру Львівського НАУ 

проводять дослідження щодо застосування регуляторів росту на низці 

сільськогосподарських культур, у тому числі на картоплі.  

Вивчали вплив біостимулятора потейтіну на врожайність і товарність бульб 

картоплі сорту Воля селекції ЛНАУ за обробки садивних бульб, обприскування 

рослин у фазі бутонізації та сумісного застосування обробки садивних бульб. 

Використовували норму потейтіну, рекомендовану заводом-виробником із 

розрахунку за обприскування 3 мл діючого розчину на 1 га, а за обробки садивних 

бульб – 5 мл на 8 л води на 1 т насіння. 

Дослідженнями встановлено, що в умовах темно-сірих опідзолених ґрунтів 

застосування біостимулятора росту рослин потейтіну позитивно впливає на 

збільшення кількості бульб під кущем, їх товарність та врожайність. Зокрема 

продуктивність рослин у сорту Воля склала 895 г/кущ, або 402 ц/га, що порівняно з 

контролем більше на 76 г/кущ (33 ц/га). 

Застосування у технологічному процесі вирощування районованого сорту 

картоплі Воля стимулятора росту потейтіну в рекомендованій заводом-виробником 

нормі дало змогу значно активізувати фізіологічні процеси у рослин, що істотно 

підвищило рівень реалізації генетичного потенціалу сорту. 
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УДК 635.652/654 

Стичик М., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Дидів І.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИВЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ СОРТІВ СПАРЖЕВОЇ 

КВАСОЛІ В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва одним із 

важливих завдань аграрної політики є збільшення виробництва бобових овочевих 

рослин. Впровадження квасолі спаржевої у виробництво потребує удосконалення 

деяких елементів технологій вирощування. Важлива роль належить сорту. На 

сьогодні актуальне введення у виробництво високоінтенсивних сортів квасолі 

спаржевої вітчизняної та іноземної селекцій. 

Необхідно зазначити, що зростання урожайності та валові збори квасолі 

спаржевої мають бути забезпечені за рахунок інтенсивних факторів, серед яких 

важливе місце займають система удобрення та сорти, а також диференційована 

система захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів. 

В умовах Навчально-науково-дослідного центу Львівського НАУ протягом 

2011-2013 рр. на темно-сірих опідзолених ґрунтах проводили дослідження з метою 

вивчення продуктивності сортів спаржевої квасолі вітчизняної та зарубіжної 

селекції. Об’єктом дослідження були сорти: Ювілейна 287 (контроль), Пантера 

(ПНР), Киліан (Голландія), Полька (ПНР), Ляура (ПНР), Скуба (Голландія). 

Встановлено, що з-поміж зарубіжних сортів спаржевої квасолі найвищу 

врожайність показав сорт польської селекції Полька – 20,4 т/га, а з-поміж 

голландської − сорт Киліан – 20,1 т/га, тоді як на контролі (сорт Ювілейна 287) – 

11,1 т/га. Найнижчу урожайність забезпечили польські сорти Ляура – 16,3  т/га та  

Пантера – 17,1 т/га. Високу врожайність показав голландський сорт Скуба. 

Найкращі біохімічні показники одержали за вирощування польського сорту 

Пантера та голландського Киліан. Високі показники якості продукції мав сорт 

Полька (ПНР). Вміст нітратів у всіх варіантах досліду був у гранично допустимій 

концентрації.  

Найбільший чистий прибуток − 61175 грн/га та рівень рентабельності 159% 

– забезпечив сорт польської селекції Полька. Високу  економічну ефективність 

показав сорт голландської селекції Киліан, чистий прибуток становив 63007 грн/га, 

а рівень рентабельності – 161 %. 
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УДК 632.938.1;633.111.1 

Тістечок М., ст. 6-го курсу факультету заочної освіти 

Науковий керівник: к.б.н., в.о. доцента Голячук Ю.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ДО НАЙПОШИРЕНІШИХ ХВОРОБ 

 

Серед найважливіших зернових культур озима пшениця за посівними 

площами займає в Україні перше місце і є основною продовольчою культурою. 

Проблема стабільного одержання достатнього обсягу якісної й екологічно чистої 

продукції пов’язана з проблемою захисту рослин, який є одним з найважливіших 

складників технології вирощування культур. Найдешевшим і найдоцільнішим 

заходом захисту є створення і впровадження у виробництво сортів, стійких до 

найпоширеніших хвороб. 

Упродовж 2011-2012 рр. в умовах Навчально-наукового дослідного центру 

Львівського НАУ у м. Дублянах Жовківського району проводили оцінку восьми 

сортів пшениці озимої на стійкість до найпоширеніших хвороб, порівнюючи з 

контрольним варіантом Циганка. Під час вегетації проводили чотири обліки 

ураження пшениці хворобами: фаза виходу в трубку, колосіння, цвітіння та 

молочної стиглості. Стійкість до септоріозу виявили сорти Єсаул і Росинка 

Тарасівська; до борошнистої роси – Северодонецька Ювілейна; до бурої іржі – 

Нота, Батько, сорт-стандарт Циганка; до комплексу хвороб – Фішт (темно-бура 

плямистість і септоріоз) і Краснодарська 99 (темно-бура плямистість та іржа). 

Найвищий приріст урожаю до сорту-стандарту в середньому за два роки 

виявлений у сортів Фішт (12,4 ц/га), Батько (8,3 ц/га) і Оградська (8,8 ц/га), середня 

врожайність яких була у межах 52,7-56,8 ц/га. 

Сорти Фішт, Оградська і Батько забезпечили найвищий рівень 

рентабельності – 104,9-120%, і прибуток на рівні 5655-6507 грн/га. У сорту 

стандарту ці економічні показники становили 72,8% і 3929 грн/га, відповідно. 

За результатами досліджень найкращими за стійкістю і врожайністю 

виявилися сорти Фішт і Батько, толерантним до хвороб – сорт Оградська, які 

забезпечили високий рівень рентабельності. Сорти Єсаул, Росинка Тарасівська, 

Северодонецька Ювілейна, Нота, Циганка, Батько, Фішт і Краснодарська 99 

забезпечують стійкість, а сорт Оградська – толерантність до основних грибних 

хвороб. 
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УДК 634.11 

Ткачук А., ст. 3-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Гулько Б.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ СУБСТРАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ МАТОЧНИКА КЛОНОВИХ 

ПІДЩЕП ЯБЛУНІ В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

За умов закладання сучасних садів з високою щільністю дерев на гектарі, 

коротким терміном їх експлуатації та необхідністю частого проведення 

сортозаміни як передумови отримання прибутку від реалізації продукції 

плодівництва, постійно зростає потреба у клонових підщепах. Сучасні підщепи для 

яблуні повинні відповідати низці вимог: добре вкорінюватися, бути достатньо 

зимостійкими, забезпечувати високий вихід стандартних відсадок у маточнику, 

контролювати ріст щеплених дерев, добре суміщатися зі щепленими сортами, 

забезпечувати високу врожайність і якість плодів. 

Мета наших досліджень полягала у порівняльній оцінці показників 

розвитку кореневої системи та продуктивності відсадків нових форм клонових 

підщеп яблуні в умовах Західного регіону України залежно від застосування тирси 

під час їх підгортання. 

Спостереження проводили за показниками росту надземної частини 

відсадок підщеп та розвитком їх кореневої системи. 

За застосування тирси середній бал укорінення відсадок клонових підщеп 

зріс із 4,2 до 4,5 бала, довжина кореневої системи − зі 11,0 до 13,7 см, тобто на 

2,7 см, а продуктивність стандартних відсадок для групи досліджуваних підщеп у 

середньому зросла з 90,3 до 103,9 тис. шт./га, або на 13,6 тис. шт./га більше. 

 

 

УДК 635:34:635-15 

Ходзінський В., ст. 7-го курсу факультету заочної освіти 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Андрушко О.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ РІЗНИХ 

СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

У роботі наведені результати трирічних досліджень, проведених протягом 

2010-2013 років, щодо  вивчення ефективних і раціональних прийомів формування 

насіннєвого матеріалу озимої пшениці за інтенсивної технології в елітному 

господарстві, а саме в Науково-виробничому підприємстві «Бульба», Кам’янка-

Бузького району у Львівській області.  

Досліди закладали на чорноземі опідзоленому глеюватому крупнопилувато-

легкосуглинковому, нормального атмосферного зволоження.  
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Під час проведення досліджень використовували такі сорти озимої пшениці: 

Поліська-90 (контроль), Перлина лісостепу, Миронівська 65. Ці сорти занесені до 

Державного Реєстру сортів рослин України і рекомендовані для вирощування в зоні 

Лісостепу. 

Дослідження показали, що найвищу урожайність в умовах господарства 

отримано в середньому за три роки у сортів Миронівська 65 (70,2 ц/га) та Перлина 

Лісостепу (66,3 ц/га).  

Найвища щільність продуктивного стеблостою впродовж трьох років 

досліджень була при вирощуванні сортів Миронівська 65 (704 шт/м
2
) та Перлина 

Лісостепу (672 шт/м
2
), які забезпечили найвищу урожайність – відповідно 70,2 ц/га 

та 66,3 ц/га. У цих сортів була і найкраща структура колосу. Найбільше білка (13,9 і 

13,1%) було у зерні сортів Миронівська 65 та Поліська 90, а клейковини – у сорту 

Миронівська 65 (28,5%) та Перлина Лісостепу (30,5%).  

Найменша собівартість (37,4 – 35,6 грн за 1 ц зерна) та найвища 

рентабельність (77,7 та 88,1%) були за вирощування сортів Перлина Лісостепу та 

Миронівська 65. 

На підставі проведених досліджень ми пропонуємо в умовах Кам’янка-

Бузького району вирощувати сорти озимої пшениці Перлина Лісостепу і 

Миронівська 65, та водночас здійснювати відповідні насінницькі заходи. 

 

 

УДК 635.34.36:631.526.36 

Хомишенець Н., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології  

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Дидів О.Й. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИВЧЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ГІБРИДІВ КАПУСТИ 

ПЕКІНСЬКОЇ В УМОВАХ ННДЦ ЛНАУ 

 

Пекінська капуста − цінна овочева рослина, виробництво якої останніми 

роками суттєво розширилося. В Україні вона перетворилася з малопоширеного, 

екзотичного овоча, який вирощували на присадибних ділянках, у важливу 

промислову культуру. Капуста пекінська характеризується високим вмістом 

поживних речовин і вітамінів.  

Протягом 2011-2013 рр. в умовах ННДЦ Львівського НАУ на темно-сірих 

опідзолених легкосуглинкових ґрунтах проводили дослідження з вивчення 

урожайності та якості гібридів капусти пекінської іноземної селекції. Предметом 

дослідження були гібриди: Білко F1, Ендуро F1, Таранко F1, Супрін F1. За контроль 

було використано гібрид Піонер F1. 

Результатами трирічних досліджень встановлено, що найвища середня маса 

головки капусти пекінської сформувалася у гібридів Білко F1 (1389,7 г) і Супрін F1 

(1343,8 г), приріст до контролю становив відповідно 337,2 і 309,6 г. Гібриди Білко 

F1 і Супрін F1 забезпечили найвищу врожайність, відповідно 84,3 та 82,7 т/га, 

приріст до контролю (гібрид Піонер F1) становив 19,7 та 18,1 т/га.  



84 

 

Високі біохімічні показники показали гібриди Білко F1 та Супрін F1:вміст 

сухих речовин (9,4 і 9,3%), суми цукрів (2,1 і 1,9%). Найвищий вміст вітаміну С 

(43,2 мг/100г) виявлено у корейського гібриду Ендуро F1. Вміст нітратів в усіх 

варіантах досліду був у межах ГДК. 
Аналіз економічної ефективності показав, що найбільший чистий прибуток 

− 153735 і 149995 грн/га, рівень рентабельності − 161 і 159%, коефіцієнт 

енергетичної ефективності − 1,71 і 1,68 − одержали за вирощування гібридів Білко 

F1  та Супрін F1.  

Отже, на підставі проведених досліджень можна дійти висновку, що в 

умовах ННДЦ Львівського НАУ пропонується вирощувати високоврожайні 

гібриди голландської селекції Білко F1  та  Супрін F1. 

 

 

УДК 635.21:631.526.32 

Шинкарук О., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Литвин О.Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

УРОЖАЙНІСТЬ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ ТА 

СТРОКІВ САДІННЯ 

 

Формування урожаю картоплі залежить від багатьох чинників, які умовно 

поділяють на регульовані й нерегульовані. До нерегульованих належать: 

температура повітря і ґрунту, інтенсивність сонячного світла, тривалість світлової 

частини доби, кількість опадів, тривалість морозного періоду року, відносна 

вологість повітря, швидкість повітря. Регульовані – це скоростиглість сорту, якість 

і фізіологічний стан насіннєвого матеріалу, строки садіння, удобрення, густота 

садіння, ураження шкідниками і хворобами, щільність та вологість ґрунту тощо.  

Завдання наших досліджень − вивчити основні агротехнічні прийоми 

вирощування нового сорту Дужа, зокрема встановлення оптимальних строків і 

густоти садіння для одержання високих і стабільних урожаїв картоплі в умовах 

Західного Лісостепу України. 

Досліди з вивчення впливу густоти та строків садіння на врожайність та 

якість бульб картоплі проводили впродовж 2012-2013 рр. на полях кафедри 

технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету. 

Висаджували сорт картоплі Дужа в три різних строки: третя декада квітня 

(контроль), перша декада травня і друга декада травня, за трьома схемами: 70 х 

20 см (контроль), 70 х 25 см, 70 х 30 см. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що в умовах Західного 

Лісостепу України на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах за 

вирощування картоплі сорту Дужа садіння доцільно проводити у третій декаді 

квітня з площею живлення 70 х 30 см, що дає змогу без додаткових затрат 

одержати найвищий урожай – 324 ц/га. Зазначені термін та густота садіння 
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забезпечують найвищий рівень рентабельності виробництва – 83,7%, найбільший 

чистий прибуток – 14760 грн, та найнижчу собівартість 1 ц продукції – 54,4 грн. 

Спізнення зі садінням на 20 днів та загущення посадок (70 х 20 см) 

призводить до значного зниження врожайності ‒ до 231 ц/га, що на 93 ц/га менше 

порівняно з кращим варіантом. У цьому варіанті собівартість 1 ц продукції була 

найвищою – 77,5 грн, чистий дохід найменший − 5190 грн, та рівень рентабельності 

найнижчий і становив лише 30,0%. 

 

 

УДК 631.51 

Щипанський О., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Бінерт Б.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ 

ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ  

 

Традиційні системи обробітку ґрунту в багатьох господарствах Західного 

Полісся й Лісостепу потребують значного удосконалення. Внаслідок систематично 

мілкої оранки в Західному Поліссі й на змитих ґрунтах Західного Лісостепу 

недостатня глибина орного шару. Через неякісну оранку поля мають нерівну 

(хвилясто-горбкувату) поверхню, дуже засмічені бур’янами, на схилах верхній шар 

ґрунту змивається, у весняний період  перезволожується. Крім того, внаслідок 

низької якості основного обробітку затрачають багато праці й часу на підготовку 

ґрунту до сівби. 

Мета досліджень − вивчити вплив системи основного обробітку ґрунту на 

темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах Західного Лісостепу України на 

врожай  і якість бульб картоплі. 

У досліді вивчали систему основного обробітку ґрунту – традиційну в 

умовах регіону: лущення стерні на глибину 6-8 см дисковими лущильниками БДТ-

3, оранка ПЛН-4-35 на глибину 28-30 см; комбінована – лущення дисковими 

лущильниками на глибину 6-8 см і лемішними лущильниками на глибину 12-14 см; 

оранка ПЛН-4-35 на глибину 28-30 см; енергоощадна– лущення стерні дисковими 

лущильниками на глибину 6-8 см; оранка ПЛН-4-35 на глибину 25-27 см. 

Ранньовесняний обробіток на глибину 3-5 см, передсадивний обробіток в усіх 

варіантах проводили фрезерним культиватором КВФ-4 на глибину 10-12 см. 

За результатами наших досліджень у 2013 р. система комбінованого 

обробітку ґрунту підвищує врожайність картоплі на 22,0 ц/га порівняно з 

традиційною. Щодо крохмалю, його найбільше отримали у варіанті комбінованої 

системи обробітку ґрунту − 35,2 ц/га. 
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УДК 631.526.3:634.723 

Юрчук О., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології,  

Івануса А., ст. 4-го курсу факультету заочної освіти 

Науковий керівник: к.с.-г. н., доцент Рожко І.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ ПОРІЧКИ  

В УМОВАХ ННДЦ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ 

 

Серед ягідних культур порічка – дуже поширена, і її площі зростають із 

кожним роком. Успіх у розвитку культури пояснюють передусім лікувально-

дієтичними якостями плодів, швидкоплідністю, урожайністю, зимостійкістю й 

можливістю механізації майже усіх процесів догляду за рослинами, у тому числі 

комбайнового збирання врожаю. Англійські вчені експериментальним шляхом 

довели, що саме порічка займає перше місце серед ягідних культур за вмістом 

оксикумарину – органічної речовини, яка розріджує кров. Окрім того, в ягодах 

порічки міститься чимало пектинових речовин, які виводять з організму надлишки 

холестерину і солі важких металів. 

Протягом 2010-2013 років на кафедрі плодоовочівництва, технології 

зберігання та переробки продукції рослинництва проведені експериментальні 

дослідження, що дало змогу зробити господарську оцінку п'яти сортів порічки: 

Рондом (к), Улюблена, Львів’янка, Любава, Святкова.  

Вивчення польової стійкості до найпоширеніших патогенів показало, що 

сорти Улюблена, Львів’янка, Любава та Святкова стійкі до фітопатогенів. За 

біохімічною цінністю ягоди виділено сорти Святкова – вміст вітаміну С становить 

116,0 мг%, що на 42,9 мг% більше, ніж у ягодах контрольного сорту, та Улюблена – 

цукрово-кислотний показник ягід − 4,0 порівняно з 3,2 ягід контрольного сорту. За 

врожайністю виділено високоврожайні сорти: Святкова (192,4 ц/га), Львів’янка 

(196,8 ц/га) та Любава (199,7 ц/га). Найвищі значення економічних показників 

отримано за вирощування сортів Святкова: прибуток становив 24,79 тис. грн/га, 

рівень рентабельності − 181,1%; Львів’янка: прибуток – 25,48 тис. грн/га, рівень 

рентабельності – 184,1%; Любава: 26,02 тис. грн/га, та 186,4%.  

За результатами вивчення пропонуємо в умовах Лісостепу Західного 

України на темно-сірих опідзолених ґрунтах вирощувати сорти порічки Святкова, 

Львів’янка та Любава, які істотно переважали контрольний сорт. 
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УДК 632.768.12:635.21 

Янішевська В., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Коханець О.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВОГО ПРЕПАРАТУ БРОНЯ  

ДЛЯ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА 

 

Жодному шкідникові не було приділено стільки уваги в науковій літературі, 

як колорадському жуку, оскільки він систематично шкодить картоплі понад 

150 років. 

Колорадський жук на сьогодні є однією з основних причин значного 

недобору урожаю картоплі, зниження її якості й лежкості. Характер і ступінь його 

шкідливості залежать від природних і господарських умов зони, рівня застосування 

агротехніки, стійкості сорту, родючості ґрунту, впровадження прогресивних 

технологій, системи захисних прийомів.  

У виробничих умовах господарства «Прогрес» Володимир-Волинського 

району Волинської області на чорноземах опідзолених у 2011-2012 рр. вивчено 

ефективність протруйників Престиж 29%, т.к.с., Матадор Супер, з.п., Броня, т.к.с., 

у боротьбі з колорадським жуком та іншими шкідниками картоплі.  

Проаналізовано агротехніку вирощування картоплі, шкодочинність 

колорадського жука в умовах господарства та доцільність і ефективність захисних 

заходів у боротьбі з ним. Крім визначення біологічної ефективності досліджуваних 

інсектицидів, встановлено їх вплив на врожайність картоплі. Зокрема 

найефективнішою виявилася передпосадкова обробка бульб картоплі 

протруйниками Престиж – 29%, т.к.с. – 1,0 л/т, і Броня, т.к.с. – 0,7 л/т. 

При цьому впровадження у виробництво дасть змогу господарству за 

врожайності картоплі 322,9 – 333,9 ц/га отримувати річний економічний ефект у 

сумі 25349-27186 грн/га порівняно з контролем, де за врожайності 211,0 ц/га 

економічний ефект становить 6609 грн/га. Перевага такого захисту полягає у 

безпеці для навколишнього природного середовища, а також у заощадженні 

ресурсів. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ  

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

 

УДК 528.004:332.3:711.3 

Смоляк Д., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: ст. викладач Кришеник Н.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У РОЗРОБЦІ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ  

В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 
 

Сучасний етап розвитку земельних відносин базується на розробці проектів  

землеустрою. Ключовим моментом їх розроблення є застосуванням 

геоінформаційних технологій. 

Найсучаснішим видом інформаційних систем, які використовують у 

кадастрі та землеустрої, є географічні інформаційні системи. Ці потужні системи, 

створені як для робочих станцій, так і мережевого використання з підтримкою 

різноманітних додатків. Вони містять блоки цифрування картографічного матеріалу 

в різних режимах, працюють із великою кількістю зовнішніх пристроїв, мають 

багатовіконний інтерфейс, припускають налагодження меню, дають змогу 

вбудовувати користувацькі програми, які написані на мовах високого рівня.  

Застосування геоінформаційних систем у розробці проектів землеустрою 

передбачає: оперативність формування проектів землеустрою; якість виконання 

робіт; пошук оптимальних варіантів вирішення проблем.   

Під час складання проектів землеустрою (організації території земельних 

часток (паїв), території індивідуального садівництва, садових товариств, 

фермерських господарств тощо) використання геоінформаційних систем дає змогу 

здійснювати цифрування картографічного матеріалу в різних режимах, 

використовуючи наявні растрові основи, а також працювати з великою кількістю 

зовнішніх пристроїв.  

Комп’ютеризація забезпечує не лише економічний ефект, одержання 

прибутку на витрачені кошти, а й низку ефектів, які неможливо обрахувати у 

грошовому еквіваленті. До них належать: покращання якості проектних рішень, 

підвищення виробництва праці проектувальників, скорочення термінів 

проектування, удосконалення системи типового проектування, системи 

документації тощо. 

Світовий досвід показав, що комп’ютеризація вимагає значних первинних 

затрат під час створення бази. Лише за таких умов можна скористатися новими 

послугами комп’ютеризації та якісними показниками, які вона забезпечує 

порівняно з відсутніми раніше. 
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УДК 504.004 (477) 

Ріжка О., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: ст. викладач Кришеник Н.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ 

 

Ідею створення Всеєвропейської екологічної мережі (European Ecological 

Network або EECONET) як системи взаємно поєднаних, цінних з екологічної 

позиції природних територій, запропонувала група голландських дослідників у 

1993 р. на Міжнародній конференції «Охорона природної спадщини Європи через 

створення Європейської екологічної мережі» (м. Маастріхт, Нідерланди). Вона 

органічно інтегрується в ідею сталого розвитку та є одним із потужних 

інструментів її втілення. 

Офіційне формування екологічної мережі на території України розпочато 

після набуття чинності Закону України від 21 вересня 2000 р. «Про затвердження 

Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України 

на 2000-2015 рр.».  

Екологічна мережа – єдина територіальна система, яка утворюється з метою 

поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-

ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та 

біорозмаїття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного 

світів, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу 

цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до 

законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні.  

Національна екологічна мережа складається з 14 природних регіонів і з 

восьми природних коридорів, які поєднують регіони.  

Відповідно до Загальнодержавної програми формування національної 

екологічної мережі України заплановано створення 29 національних природних 

парків і семи біосферних заповідників, збільшення площі 11 існуючих заповідників. 

Програма також передбачає такі заходи з формування національної екомережі: 

розроблення проектів створення, відведення земель для організації території 

об’єктів природно-заповідного фонду; ведення державного кадастру природно-

заповідного фонду України; збереження популяцій видів рослин і тварин; вживання 

заходів, що випливають з виконання зобов’язань України за міжнародними 

договорами; наукові розробки для забезпечення реалізації Програми. 
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УДК 332.2 

Чернецький П., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., професор Казьмір П.Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  

ПІДПРИЄМСТВ – ОСНОВА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

 

Усі дії з наведення порядку у використанні й охороні земель розробляють у 

проектах землевпорядкування, чим підтверджують, що землевпорядкування є 

практичною діяльністю з наведення порядку за використання й охорони земель. 

Процес землевпорядкування реалізують через землевпорядні проекти, зміст яких 

вивчає навчальна дисципліна «землевпорядне проектування», котра є серцевиною 

землевпорядкування. 

Об’єктом землевпорядного проектування є процес розроблення й реалізації 

проекту з організації раціонального використання й охорони земель з урахуванням 

ландшафтно-екологічних, технічних, юридичних вимог, господарських об’єктів, та 

обґрунтоване впорядкування їх території. 

Тому землевпорядному проектуванню у майбутньому належатиме 

організаційна роль держави в організації раціонального використання й охорони 

земель, для чого розроблятимуть проекти землевпорядкування агрохолдингів, які 

сьогодні здійснюють господарську діяльність на орендованих землях згідно «зі 

своїми програмами», котрі не завжди збігаються із загально прийнятими. Їх 

господарська діяльність здійснюється «вахтовим методом», й не завжди 

узгоджується із загальноприйнятими принципами використання орних земель у 

системі сівозмін. Агрохолдинги домагаються впровадження короткоротаційних 

сівозмін, за яких не завжди вдається забезпечити культури добрим попередником, 

чим порушується принцип правильної сівозміни. Цього можна уникнути, 

впровадивши динамічні сівозміни.   

Отже, розроблені проекти землевпорядкування кожного зі 

сільськогосподарських підприємств вирішуватимуть питання створення 

збалансованого ландшафтно-екологічного середовища, яке забезпечуватиме 

реалізацію передових природоощадних технологій виробництва 

сільськогосподарської  продукції й охорону земель. 
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УДК 332.6 

Похвата Г., ст. 6-го  курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о.  доцента  Солтис О.Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Відповідно до вимог Земельного кодексу України землями 

сільськогосподарського призначення визнають землі, надані для потреб сільського 

господарства або призначені для цих цілей. 

Це найважливіша з-поміж усіх категорій земель. Основною особливістю її є 

те, що земля тут є основним засобом виробництва продуктів харчування і кормів 

для тваринництва, а також сировини для промисловості. 

До складу земель сільськогосподарського призначення входять: 

сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та 

перелоги); несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, 

полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до 

земель лісового фонду; землі під господарськими будівлями і дворами, землі 

тимчасової консервації). 

З огляду на раціональність використання земель сільськогосподарського 

призначення на сьогодні існує гостра потреба у впровадженні обмеження площ 

сільськогосподарських культур, які завдають шкоди родючості ґрунтів. У світі така 

практика існує. Однак в Україні наразі немає дієвих механізмів, які б 

унеможливлювали нерозумне використання ріллі з погляду завдання шкоди саме 

родючості. Проте останнім часом робота в цьому напрямі активізувалася.  

Отже, правова охорона земель сільськогосподарського призначення має 

певні особливості, а саме: впровадження у законодавстві проекту посиленої 

охорони ґрунтів як структурної характеристики земель сільськогосподарського 

призначення; впровадження системи спеціальних заходів щодо охорони як 

кількісного, так і якісного стану земель; забезпечення раціональності 

землекористування.  

 

 

УДК 332.2.021.8 (477) (086.8) 

Гальчук Ю., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Солтис О.Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  

В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Соціально-економічний розвиток села визначають як процес змін, 

спрямованих на підвищення рівня розвитку економічної й соціальної сфер 
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сільських регіонів, із мінімальними втратами для природного середовища і 

найбільшим рівнем задоволення потреб сільського населення та інтересів держави. 

Сільські території досі перебувають у стані системного реформування, 

результати якого значною мірою впливатимуть на відродження усіх сфер 

життєдіяльності села, на процес державотворення загалом. На жаль, становище 

сучасного українського села аж ніяк не радісне, ба навіть загрозливе, адже 

занепадають усі види виробництва, зокрема й сільськогосподарського. 

Соціальний розвиток сільських територій відображає добробут, 

самодостатність селян, а знаряддям його досягнення у нашому випадку є 

економічний розвиток. Важливе значення у вивченні соціально-економічного 

розвитку села має розмежування сільської території та сільськогосподарського 

виробництва.  

Підпорядкування розвитку таких складних систем як сільські території 

лише виконанню завдань продовольчого забезпечення країни спричинює занепад 

економіки села загалом та сільськогосподарського виробництва зокрема, 

погіршення умов життя селян, розпад соціальної інфраструктури. 

Комплексний сільський розвиток повинен передбачати розвиток усіх 

функцій сільських територій, зокрема соціальної, економічної, демографічної, 

виробничої, історико-культурної, природоохоронної й рекреаційної, фінансової та 

управлінської. Ефективний сільський розвиток повинен стати стратегічною 

серцевиною державної аграрної політики. 

 

 

УДК 528.004:332:74 

Рисак В., ст. 5-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Солтис О.Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

 

ГІС – це потужні системи, створені як для робочих станцій, так і для 

мережевого використання із підтримкою різноманітних додатків. Вони містять 

блоки цифрування картографічного матеріалу у різних режимах, працюють із 

великою кількістю зовнішніх пристроїв, мають багатовіконний інтерфейс, 

припускають налагодження меню, дають змогу вбудовувати користувацькі 

програми, написані мовами високого рівня.  

Раціональне використання й охорона земель – два взаємопов’язані процеси, 

спрямовані на підвищення продуктивних сил землі. 

Для виготовлення проектів організації раціонального використання та 

охорони земель необхідні топографічні карти, плани, профілі, складені на основі 

геодезичних вимірювань.  

У сучасних умовах стан використання земельних ресурсів не завжди 

відповідає вимогам охорони, оскільки у результаті антропогенної діяльності 
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порушено екологічно безпечне природокористування, передусім допустиме 

співвідношення площ угідь, зокрема ріллі, пасовищ, сінокосів, земель водного та 

лісового фондів. 

Така господарська освоєність земельного фонду, без належних заходів щодо 

його охорони й відтворення як виробничого ресурсу та важливої складової 

навколишнього природного середовища, призвела до прогресуючої деградації 

земель. 

Однією з важливих проблем є відсутність схем землеустрою із техніко-

економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, що  значною мірою 

не дає змоги забезпечити планомірність і максимальну ефективність вживання 

відповідних охоронних заходів.  

За допомогою ГІС та ПК ми можемо аналізувати, візуалізувати й 

прогнозувати всілякі події та явища з охорони земель, створювати бази даних для їх 

моніторингу, точніше, ніж іншими методами, захоплювати більші площі, навіть на 

глобальному рівні. 

 

 

УДК 332.3.001.13    

Фік М., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Сивулька Г.І.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СІВОЗМІН  

ТА ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ  
 

Основним природно-ресурсним потенціалом України є її земельні ресурси, 

зокрема сільськогосподарські угіддя. Рілля в умовах господарства − найцінніше 

сільськогосподарське угіддя. Ріллею називають землі, які систематично 

використовують для вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі 

пари.  

Реформування земельних відносин протягом 1991-2013 років значною 

мірою вплинуло на розміри та сталість землекористувань сільськогосподарських 

підприємств, у результаті чого порушено і практично знищено сівозміни, що 

спричинило нераціональне й неефективне використання землі та її охорони. 

Нині близько 20 тис. землевласників та землекористувачів використовують 

сільськогосподарські угіддя для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, загальна площа яких перевищує 100 га. З-поміж них 

253 землевласники (землекористувачі) мають проекти землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, 

та ще понад 1000 землевласників (землекористувачів) замовили виготовлення таких 

проектів. 

Еколого-економічному обґрунтуванню сівозміни має передувати комплекс 

організаційно-виробничих заходів щодо впорядкування угідь. У складанні сівозмін 

необхідно враховувати нормативи оптимального співвідношення культур у 



94 

 

сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах. Розробники проектів 

землеустрою відповідно до чинного законодавства відповідальні за достовірність, 

якість і безпеку заходів, передбачених проектами землеустрою, що забезпечує 

еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Авторський 

нагляд і перевірку повноти та якості виконання заходів за виконанням цих проектів 

здійснює виконавець. 

Отже, проект землеустрою розробляють з метою організації та 

впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та 

землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, 

забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення 

сприятливого екологічного середовища.  

 

 

УДК 631.67:477.83 

Маломан А., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. т. н., доцент Ващик С.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ІЗ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИМИ 

МЕЛІОРАТИВНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

У результаті реформування аграрного сектору економіки меліоровані землі 

були формально передані на баланс територіальних громад, і 

внутрішньогосподарські основні фонди залишилися без господаря – належного 

догляду. Канали, гідроспоруди та дренажі не експлуатували: канали заросли 

чагарниковою й трав’яною рослинністю, дренажі понад 15 років не очищали від 

замулення, металеві частини гідроспоруд місцеве населення використовує як 

джерело металобрухту. Актуальним на сьогодні є питання консолідації 

розпайованих земель у межах діючих меліоративних систем у єдиний комплекс. 

856 тис. га (86%) сільськогосподарських угідь Львівської області належать до 

земель меліоративного фонду. У меліоративному фонді області налічують близько 

12 тис. га земель із технічно несправними системами, які не забезпечують 

управління водним режимом ґрунтів і вимагають повної реконструкції. 

Незадовільний стан внутрішньогосподарської осушувальної мережі зумовлений 

недостатнім рівнем фінансування внутрішньогосподарських систем, які передані у 

комунальну власність, відсутня належна експлуатація внутрішньогосподарської 

мережі та гідроспоруд, недосконала чинна законодавча й нормативна бази з питань 

управління, контролю за використанням і охороною меліоративних земель. Для 

вирішення цих питань необхідне покращання технічного стану, забезпечення 

стабільного функціонування внутрішньогосподарських меліоративних систем. 

Сьогодні постало питання розроблення районних програм відновлення та догляду 

за внутрішньогосподарською меліоративною мережею, яка перебуває у 

комунальній власності територіальних громад районів. Меліоративні системи – це 
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єдиний комплекс, який не може функціонувати окремими частинами, тому 

землевласникам і землекористувачам необхідно об’єднатися у межах 

внутрішньогосподарських меліоративних систем. Для цього варто створити спілки, 

які були б власниками внутрішньогосподарської мережі й на умовах угоди 

підтримували б її технічний стан та взяли на себе відповідальність щодо 

впорядкування нової програми, яка вирішує ці проблеми. 

 

 

УДК 332.334:631.61 

Муховецька І., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Ващик С.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕЛІОРОВАНИХ 

ЗЕМЕЛЬ ЛЬВІВЩИНИ У РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

У Львівській області налічують 513,2 тис. га осушуваних земель, із них 

390,1 тис. га із закритим дренажем, 31,2 тис. га – з двобічним регулюванням 

водного режиму. До водогосподарсько-меліоративного комплексу області входить 

102 осушувальні системи: з них 98 міжгосподарських і 4 внутрішньогосподарські. 

Проведені осушувальні меліорації були недосконалими, що призвело до того, що 

місцями ґрунти переосушувалися, або осушувалися недостатньо. Великим 

недоліком була некомплексність меліорації.  

Меліоровані землі сьогодні – це цілий господарський комплекс. Вартість 

меліоративного фонду, який перебуває на балансі облводгоспу, становить 

391,1 млн грн, а на балансі у комунальній власності місцевих рад − 832,1 млн грн. 

На сьогодні меліоровані землі, як надійний і гарантований резерв виробництва 

сільськогосподарської продукції, повною мірою не затребувані народним 

господарством, передусім АПК. На державному рівні не вирішені правові та 

фінансові аспекти утримання її фінансування внутрішньогосподарських систем, які 

передані у комунальну власність. Держава також значно скоротила фінансові 

витрати на експлуатацію міжгосподарських систем. Недосконалими є чинна  

законодавча й нормативна бази з питань управління, контролю за використанням і 

охороною меліорованих земель, а також інвестиційно-кредитна система та 

відсутність мотивацій для залучення коштів у розвиток сільськогосподарських 

меліорацій. Загалом відзначені сучасні проблеми меліорованих земель суттєво і 

негативно впливають на продуктивність сільськогосподарського виробництва. Їх 

повне  усунення вимагає більшої уваги органів місцевого самоврядування до 

меліорованих земель узагалі, державної підтримки та зміни чинного законодавства 

відповідно до вимог реформованого сільського господарства. Значно підвищити 

ефективність використання меліорованих земель можна завдяки реконструкції 

старих осушувальних систем. На осушуваних землях важливо впровадити 

раціональну структуру посівних площ, сівозміни, систему обробітку ґрунту, 

прогресивні форми організації й оплати праці.  
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УДК 631.6:911.52:551.312.2 

Целюх О., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: доцент Ващик С.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ОСУШУВАНИХ 

ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ 

 

Загальна площа перезволожених і заболочених земель у Львівській області 

становила понад 850 тис. га, з них у Малому Поліссі – близько 200 тис. га. 

Використання перезволожених земель пов’язано з проведенням осушувальної 

меліорації. 

Структура використання меліоративних земель свідчить, що 40% 

осушувальної площі займає рілля, інша площа – сінокоси та пасовища. 

Економічна криза у країні й області негативно вплинула на стан 

осушувальних систем. Фактично повністю припинилися не тільки нове 

меліоративне будівництво, а й технологічна реконструкція та ремонти 

меліоративних систем. 

Проблеми, які виникли у зв’язку із погіршенням екологічного та технічного 

стану осушувальних систем у зоні Малого Полісся, можна об’єднати у три групи: 

1) припинення державного фінансування затрат на утримання 

меліоративних систем у робочому стані; 

2) неможливість цілісного функціонування меліоративних систем 

у зв’язку з розпаюванням та приватизацією осушуваних земель; 

3) погіршення екологічного стану осушуваних та прилеглих до 

них земель. 

Екологічна ситуація у Малому Поліссі ускладнюється погіршенням 

якісного стану земель. Розвиток негативних процесів на осушуваних землях 

призвів, з одного боку, до переосушення ґрунтів, втрат гумусу, вітрової й водної 

ерозії, з іншого – до вторинного затоплення й підтоплення земель, їх деградації. 

Вивчення екологічних проблем Малого Полісся вказує на те, що для їх 

вирішення необхідно розробити і втілювати в життя Комплексну програму заходів 

щодо покращання технічного стану осушувальних систем, упровадження 

агромеліоративних заходів (глибоке розпушення важких ґрунтів, вапнування 

кислих угідь) з одночасним підтриманням екологічної рівноваги агроландшафтів, 

оптимізацією водного режиму меліорованих земель. 
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УДК 631.563.8(477.83)  

Іванченко О., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. т. н., доцент Ващик С.М.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНСЕРВАЦІЇ МАЛОПРОДУКТИВНИХ  

І ДЕГРАДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

На сьогодні площа малопродуктивних та еродованих земель на Львівщині 

становить близько 110 тис. га, що перевищує площу такого розораного й 

високопродуктивного сільськогосподарського району, як Сокальський.  

Ареали деградованих земель розміщені здебільшого у межах басейну р. 

Дністер. Сучасна система землекористування, яку здійснюють практично за повної 

відсутності землеустрою та дотримання основ землеробства, зумовила 

незадовільний стан земельних ресурсів. Оптимізацію землекористування на 

сучасному етапі можна провести лише консервацією вже наявних деградованих чи 

малопродуктивних земель.  

Основними завданнями консервації земель є: встановлення критеріїв оцінки 

необхідності консервації та визначення кількісних і якісних нормативних 

показників ступеня деградованості; оцінка ступеня придатності земель для 

вирощування сільськогосподарських культур; визначення основних напрямів 

консервації земель для різних природних регіонів Львівщини; розробка на 

обласному рівні програми консервації земель. У чинних нині документах 

законодавчого регламентування використання деградованих чи малопродуктивних 

земель чітко не прописано. 

Консервацію земель варто проводити у чотири етапи: перший – підготовчий 

(це аналіз наявних наукових досліджень, систематизація даних бонітування, 

узагальнення даних про стан земельних ресурсів); другий етап – це складання 

картосхеми деградованих і малопродуктивних земель у масштабі 1: 100 000 та у 

крупніших масштабах; на третьому етапі треба проводити дослідження у межах 

ареалів земель; четвертий передбачає консервацію-регламентацію, яку проводять 

тимчасовим залуженням ґрунтів. Під час дослідження деградованих і 

малопродуктивних земель доцільно й потрібно застосовувати ГІС-технології для 

вивчення ерозійних процесів. З огляду на те, що стан земельних ресурсів 

погіршується, необхідно вдосконалювати методи й напрями консервації, залучати 

до цієї роботи ґрунтознавців, спеціалістів з екології та сприяти поліпшенню стану 

земельних ресурсів. 
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УДК  332.2.021.8 (477) (075.8)  

Яблонська О., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Гулько О.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

Методика проведення державної експертизи (землевпорядний документ) 

визначає організаційні засади й вимоги щодо організації та проведення  державної  

експертизи землевпорядної документації, ведення звітності у цій сфері.  

Державній експертизі відповідно до Закону України "Про державну  

експертизу землевпорядної документації" підлягають уся документація зі 

землеустрою, оцінки земель, а також документація й матеріали державного 

земельного кадастру, які розробляють на державному, регіональному та місцевому 

рівнях суб'єкти господарської діяльності,  що отримали ліцензію. 

Державну експертизу проводять з урахуванням вимог Земельного кодексу 

України, Законів України "Про державну експертизу землевпорядної документації", 

"Про землеустрій", "Про оцінку земель", інших нормативно-правових актів 

України, стандартів щодо складу і змісту землевпорядної документації з метою 

забезпечення її відповідності вимогам законів України, вихіднимданим і технічним 

умовам щодо розробки документації. 

Державну експертизу проводять або до затвердження органами державної 

влади, місцевого самоврядування, або власники землі відповідної землевпорядної 

документації до прийняття рішення про набуття, зміну та припинення прав на 

землю та видачі документів, що посвідчують права на неї. 

Проведення державної експертизи передбачає експертне дослідження, 

перевірку, аналіз і оцінку об'єкта державної експертизи та підготовку 

обґрунтованого й об'єктивного  її висновку. Процедура проведення державної 

експертизи складається з трьох стадій: підготовчої, основної та завершальної.  

 

 

УДК 332.2.021.8 (477) (076.8) 

Гальчук Ю., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Гулько О.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ПРОЕКТ – МОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОГО ЛАНДШАФТУ 

 

Під час землевпорядкування сільськогосподарських підприємств вирішують 

питання розміщення на території об’єктів інфраструктури, котрі забезпечують це 

виробництво. Організацією землекористувань сільськогосподарських підприємств 

внутрішньої організації їх території створюють необхідні територіальні умови для 
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встановлення, зміцнення й подальшого розвитку сільськогосподарського 

виробництва. 

У процесі землевпорядкування створюють відповідні територіальні умови 

для роботи машинно-тракторних агрегатів та здійснюють інші технологічні 

процеси з вирощування сільськогосподарських культур, тобто впорядкування 

території кожного сільськогосподарського угіддя. Щоб у процесі землеустрою 

досягти гармонійного розвитку території, необхідно всі проектні дії підпорядкувати 

законам природи, тобто у землевпорядкуванні кожного агроландшафту територію 

треба упорядковувати.  

Одноманітість у ландшафті вимагає застосування інтенсивних технологій 

вирощування, захисту від хвороб та шкідників. Проект землеустрою повинен стати 

моделлю майбутньої території, де гармонійно зможуть розвиватися природні 

процеси й господарська діяльність без шкоди для природи. 

У проекті землеустрою сільськогосподарського підприємства необхідно 

науково обґрунтувати диференційоване використання різних за рельєфом, якістю й 

розташуванням земель у системі різних угідь та сівозмін; враховувати взаємодію 

між культурами й середовищем, щоб створити відповідні умови для 

продуктивнішого використання земель та постійного підвищення їх родючості; 

враховувати просторові умови розміщення постійних елементів проекту та 

перспектив їх розвитку. 

 

 

УДК 332.3 

Антоняк А., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Смолярчук М. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДО ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ МІСТ 
 

Генеральний план – основний містобудівний документ, що визначає в 

інтересах населення умови формування середовища життєдіяльності, напрям і межі 

розвитку територій, зонування територій, розвиток транспортної та соціальної 

інфраструктур, містобудівні вимоги до збереження об'єктів історико-культурної 

спадщини й особливо охоронюваних природних територій, екологічного й 

санітарного добробуту. 

Відкритий доступ до містобудівної інформації дає змогу громадянам не 

тільки аргументовано захищати свої права за реалізації нових будівельних проектів, 

а й знижує соціальну напруженість.  

Інформація, яка міститься у генпланах міст, суспільно значуща. Вона 

містить стратегічні завдання та напрями розвитку території міст. В умовах, коли 

зазначені документи засекречені, проконтролювати законність і відповідність 

забудови територій генпланом громадськість міст не може. Процес містобудівного 

проектування та управління територіями досить складний. Традиційна 

містобудівна документація, яку створювали до появи комп'ютерів, мала істотні 
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недоліки (наприклад, практична неможливість оперативної коректури проектних 

пропозицій). Це призводило до численних містобудівних помилок, результати яких 

пожинають практично у всіх містах України. 

Незважаючи на вимогу закону, велика кількість генеральних планів досі 

зберігається у закритому доступі, й отримати інформацію про їх зміст непросто. На 

сьогодні тільки 74 населених пункти опублікували містобудівну інформацію на 

своїх веб-сайтах. Така ситуація, безумовно, негативно позначається на 

інвестиційній привабливості населених пунктів. 

Через недоступність містобудівної документації інвестор не може завчасно 

і в повному обсязі побачити конкретні параметри й обмеження забудови земельних 

ділянок, перспективи розвитку певного мікрорайону чи всього міста. Така ситуація 

не дає йому змогу раціонально планувати свої дії, а також створює підґрунтя для 

корупції та зловживань. Створення відкритого доступу до містобудівної 

документації – це давно очікуване бізнесом і громадськістю рішення, яке істотно 

сприятиме раціональній забудові населених пунктів. 

 

 

УДК 332.3 

Балик Т., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в. о. доцента Костишин О. О.  

Львівський національний аграрний університет  

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ  
 

Будь-яку організацію, фірму, установу, що займається управлінням 

земельних відносин (у тому числі державних) можна розглядати як сукупність 

взаємопов'язаних елементів, таких, як люди, структура, завдання, технології, 

орієнтованих на досягнення різних цілей в умовах мінливого зовнішнього 

середовища. Серед усіх елементів в організації основним є персонал. 

Ефективність управління персоналом полягає у: 

- спроможності забезпечувати потрібний ефект у вигляді економічної 

вигоди для організації;  

- характеристиці якості, корисності управління людськими ресурсами у 

межах організації;  

- удосконаленні адміністративного процесу в організації, праці та 

соціальної вигоди для працівників. 

Групи фактичних витрат на персонал (згідно з визначенням Міжнародної 

організації праці) поділяють на: 

- прямі (пряма оплата, оплата за невідпрацьований час, премії та інші 

нерегулярні виплати, заробітна плата в натуральній формі (пільги, послуги, 

допомоги в натуральній і грошовій формах); 

- непрямі (витрати на оплату житла працівників, на соціальне 

забезпечення працівників, на професійне навчання, на утримання громадських 
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служб, на робочу силу, які не віднесено до інших груп, податки, що належать до 

витрат на робочу силу). 

Застосування сучасної техніки та ГІС-технологій, швидке поновлення їх 

передбачає не тільки наявність висококваліфікованого персоналу й постійний його 

розвиток, а й пряму зацікавленість кожного працівника у сфері землеустрою у 

підвищенні якості так званих земельних послуг, досягненні вагомих загальних 

результатів. 

У результаті виконання студентської наукової роботи було досягнуто мети, 

поставленої на початку роботи, тобто виявлено коло заходів щодо удосконалення 

покращання роботи персоналу у сфері землеустрою. 

 

 

УДК 332.3 

Бардахівський М., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в. о. доцента Костишин О. О.  

Львівський національний аграрний університет  

 

ІНЖЕНЕРНИЙ ПІДХІД ДО ГІРНИЧОГО ЕТАПУ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 

 

Основною причиною порушених природних ландшафтів є діяльність 

гірничодобувної промисловості й використання нею відкритого способу добування 

корисних копалин, серед яких переважають буре вугілля, марганцеві та залізні 

руди, кольорові метали, будівельні матеріали тощо. Постійне удосконалення 

видобувної техніки з метою збільшення обсягу видобутку корисних копалин 

призводить до утворення глибоких кар’єрів, формування відвалів великих розмірів 

із непридатними фізико-хімічними властивостями. 

Здійснення рекультиваційних робіт залежить від вирішення сукупності 

завдань, пов’язаних із різними видами суспільної діяльності. Цю сукупність 

завдань можна згрупувати у три широких цикли: 

1) гірничий цикл спрямований на вдосконалення технології гірничих робіт 

у процесі експлуатації родовищ корисних копалин, створення умов для наступного 

цільового використання порушуваних територій з урахуванням вимог охорони 

навколишнього середовища; 

2) біологічний цикл охоплює розробку заходів агротехніки для 

специфічних умов порушених територій і регулювання ґрунтотворного процесу 

залежно від зональних особливостей місцевості;  

3) законодавчо-правовий та організаційно-керівний цикл охоплює систему 

управління рекультиваційними роботами і розчленовується на землевпорядний, 

географічний, соціально-економічний і юридичний аспекти.  

Вітчизняний і зарубіжний досвід показав, що успішна рекультивація з 

гармонійним поєднанням господарської діяльності та природних закономірностей 

можлива тільки за комплексного підходу до її проведення. Рекультивація земель як 

галузь діяльності людини в нашій країні належить до порівняно молодих. На 
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сучасному етапі існують усі можливості й передумови всебічного розширення й 

поглиблення рекультиваційних робіт. 

 

 

УДК 332.3 

Завірюха Н., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: д.е.н., професор Сохнич А. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗНАЧЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ  

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Земельна реформа, яку здійснюють в Україні, дала змогу громадянам 

реалізувати право власності на землю, перейти до ринкових організаційно-

господарських структур і наблизитися до впровадження ринку земель. Однак поряд 

із позитивними змінами є багато негативних наслідків. Зокрема це значна 

парцеляція земель сільськогосподарського призначення, руйнація 

землекористувань тощо. Тому виникає потреба у розробці науково-методичних та 

правових механізмів консолідації земель і комплексності в обґрунтуванні її 

впровадження. 

Упродовж земельної реформи відбулася істотна парцеляція масивів землі на 

ділянки від 3 до 5 га, що негативно впливає на використання 

сільськогосподарських земель: подрібнення сільськогосподарських 

землекористувань, нераціональна просторова організація землекористувань, 

скорочення і зниження ефективності великотоварного сільськогосподарського 

виробництва, неефективне використання розпайованих земельних ділянок тощо.  

На шляху консолідації земель в Україні ще багато невирішених проблем, 

зокрема недостатня законодавча й науково-методична база здійснення відповідних 

заходів, що спричинює невирішеність проблем землевпорядного забезпечення 

консолідації, захисту прав власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), 

координації діяльності органів влади та місцевого самоврядування й забезпечення 

сталого розвитку сільських територій тощо. 

Відпрацювання науково-методичних основ консолідації земель дасть змогу 

забезпечити сталий розвиток як сільського господарства загалом, так і управління 

земельними ресурсами зокрема, що створить умови екологічно безпечного й 

економічно доцільного використання земель. Однак для реальних змін у цьому 

напрямі необхідна розробка нормативно-правового забезпечення, щоб уникнути 

порушення прав землевласників та землекористувачів, забезпечивши надійну й 

ефективну роботу відповідних органів влади у сфері консолідації земель. 
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УДК 332.3 

Карпин І., ст. 5-го  курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Перун Н. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФО-ВІЗУАЛЬНИХ МЕТОДІВ  

У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Сучасну науку неможливо уявити без використання графіків – цієї 

своєрідної форми наукового мислення й узагальнення. 

Візуалізація інформації – це інтерактивне вивчення візуального подання 

абстрактних даних для посилення людського пізнання. Абстрактні дані охоплюють 

як числові, так і нечислові графіки, такі як текст і географічна інформація. 

Графічна форма інформації дає змогу усвідомити значення умовиводів, 

скорочуючи стадії мовного мислення; надає графічному образу узагальнювального, 

синтетичного характеру, що надзвичайно важливо для наукових досліджень. За 

формою графічного образу вирізняють діаграми, картограми, картодіаграми. 

Графіки використовують зокрема:  

- для характеристики структури і структурних зрушень; 

- у вивченні закономірностей розподілу; 

- як інструмент порівняльного аналізу; 

- у вивченні динаміки тенденцій розвитку, короткострокових коливань; 

- у вимірюванні взаємозв’язків; 

- у територіальних, географічних дослідженнях. 

Особливо цінні графіки у дослідженнях масових соціально-економічних 

явищ і процесів, виявляючи закономірності розвитку, розподілу й поширеності 

явищ. 

Аналітичні можливості графіків засвідчують, що кожен з них через 

узагальнення фактів забезпечує нове знання щодо предмета дослідження. І саме це 

нове знання має особливу інформаційну цінність для наукових досліджень. 

 

 

УДК 332.3 

Лідиховська Ю., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Перун Н. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ В ОБСТЕЖЕННІ  

ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Найсучаснішим видом інформаційних систем, які використовують у 

кадастрі та землеустрої, є географічні інформаційні системи (ГІС). 

Обстеження земель – складова частина кадастрових зйомок. Їхнє завдання – 

виявлення стану земельних ділянок, спостереження за розвитком несприятливих 
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процесів (засмічення, забруднення, засолення земель, ерозія ґрунтів тощо) та 

визначення можливості використання земель з певною метою.  

Дані дистанційного зондування, причому не тільки з високою роздільною 

здатністю, а й значно дешевші космічні знімки із розрізненням 10 – 30 м, у 

поєднанні з цифровими моделями рельєфу й цифровими моделями місцевості з 

успіхом використовують для вивчення процесів ерозії, підтоплення, заболочення, 

суфозії (лесових просадок), дефляції (вітрової ерозії) тощо. Наприклад, під час 

вивчення ерозії використання космічних знімків має суттєві переваги. Навіть на 

оновленій топографічній карті не завжди показані малі ерозійні форми (промоїни, 

рівчаки), яри, що швидко розвиваються, вторинний вріз у днища ярів і балок. Усі ці 

ерозійні форми дешифруються за космічними знімками. Дуже інформативні 

радіолокаційні знімки: за рахунок природних особливостей відбиття радіохвиль 

навіть невеликі ерозійні форми, перепади відносних висот легко читаються і під 

сільськогосподарською рослинністю, лісами, малоповерховою забудовою. 

При цьому такі матеріали дають змогу контролювати використання 

земельних ресурсів. Оперативність, об’єктивність, повне територіальне охоплення 

– переваги таких космічних зйомок. Тому вони можуть бути використані для 

контролю за використанням земель, у тому числі у водоохоронних зонах, зонах 

санітарної охорони, на землях природно-заповідного фонду тощо.  

Дані спеціальних обстежень земель – ґрунтових, агрохімічних, 

гідрогеологічних, геоботанічних, – також легко ув’язувати з цифровою 

картографічною основою, і отримуючи повну характеристику земель у 

господарстві, агрофірмі, районі. 

 

 

УДК 352:332.33 

Лускало О., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Ступень О. І. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ`ЄКТ  

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Із розвитком ринкових відносин земля, як один із найважливіших 

господарських ресурсів, потрапляє в орбіту інтересів усіх об’єктів господарювання. 

Неефективне використання таких ресурсів призводить до негативних економіко-

екологічних наслідків, що виявляються в соціальному та природному зубожінні. У 

цьому процесі одну з ключових ролей відіграють органи місцевого 

самоврядування, діяльність яких спрямована на розпорядження земельними 

ресурсами та їх використання. 

Сьогодні в Україні діє модель місцевого самоврядування, побудована на 

принципах потужної центральної влади. Але застосування цієї моделі не тільки 

себе не виправдало, а й загальмувало процеси децентралізації й деконцентрації 

державної влади, а також становлення публічної самоврядної влади. Місцеві 
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державні адміністрації, як і виконавча влада загалом, не змогли розв’язати кризову 

ситуацію в економіці. Органи місцевого самоврядування, позбавлені необхідних 

повноважень або можливостей для їх реалізації, а в підсумку й управлінської 

самостійності, були фактично усунуті від рішення місцевих проблем. Держава 

повинна делегувати їм свої повноваження у сфері місцевого правління й сприяти 

розвитку місцевого самоврядування, публічної самоврядної влади як інституту 

влади, яка функціонує й реалізується на локальному рівні, що є рівнем управління, 

найбільше наближеним до кожного жителя певної території. 

Отже, органам місцевого самоврядування потрібно передати всю повноту 

владних повноважень щодо управління землями сільськогосподарського 

призначення. Досягти цього можна у результаті децентралізації управління, 

забезпечення принципу повсюдності місцевого самоврядування, яке має 

здійснюватися на всій території держави. 

Тож у майбутньому, безпосередньо впливаючи на розвиток земельних 

відносин, місцеве самоврядування забезпечить найважливіший принцип 

землекористування – принцип раціонального використання земель. 

 

 

УДК 332.3 

Мірковець Ю., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Смолярчук М. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

 

Реалізація заходів земельної реформи за 20 років мала здебільшого 

стихійний характер. Упродовж її проведення так і не було розроблено програми 

здійснення реформи. Внаслідок відсутності належної координації й контролю з 

боку державних органів за процесом реформи, несвоєчасного вирішення низки 

організаційних і правових питань реалізація реформених заходів постійно 

стримувалася. Залишилися також нереалізованими  заходи, передбачені основними 

напрямами земельної реформи в Україні на 2001–2005 роки, схвалені Указом 

Президента України від 30.05 2001 р. № 372. 

Земля сьогодні знаходиться поза ринковими відносинами, тому її власники 

фактично не можуть отримати кредити чи інвестиції для її ефективного 

використання. Банківське кредитування ускладнюється тим, що  законодавчо право 

оренди землі не може бути предметом застави, а інвестори насторожено реагують 

на невизначеність держави у підході до права власності на землю та 

непрогнозованість подальших змін у законодавстві щодо цього питання. 

Особливо серйозні проблеми виникли під час проведення реформи з 

охороною земельного фонду, зокрема щодо сталості землекористування. У процесі 

перерозподілу земель, роздержавлення і приватизації земельного фонду порушено 

сівозміни, подрібнено земельні масиви сільськогосподарських угідь, втрачено 

рубежі та елементи контурно-меліоративної організації території. Не реалізовано 
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можливості вилучення з активного сільськогосподарського обігу майже 5 млн га 

малопродуктивних, сильноеродованих і деградованих угідь. Передача їх у приватну 

власність унеможливила реалізацію системи заходів щодо консервації зазначених 

земель одночасно в межах водозборів тощо. 

Саме тому земельна реформа, яку обговорюють уже багато років, привертає 

таку увагу суспільства. За впровадження земельної реформи потрібно зробити 

практично неможливе: з одного боку, відродити здорові ринкові відносини, які б 

дали змогу галузі розвиватися та допомогли подолати низку інших системних 

проблем, з іншого – необхідно захистити той ресурс, який Україна має на сьогодні 

від розбазарювання. 

 

 

УДК 332.2 

Сідорук С., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Ступень О. І. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Управління у сфері використання земель сільськогосподарського 

призначення, з одного боку, логічно вписується в загальні підходи до управління 

земельними ресурсами, а з іншого – має низку специфічних особливостей. Воно 

поєднано з можливими негативними проявами – розвитком земельного ринку, 

повсякденною господарською діяльністю і процесами природного характеру. 

Стратегічною метою державної політики у сфері управління земельними ресурсами 

є забезпечення умов для ефективного використання землі й розвитку ринку землі, 

що є однією з ключових умов стійкого економічного розвитку України й 

підвищення добробуту її громадян. Існуюча система управління земельними 

ресурсами має вираженіший адміністративний, контролюючий характер. Загалом 

економічний механізм управління землекористуванням є системою методів 

управління: економічного стимулювання, економічних гарантій та санкцій. До 

основних елементів економічного механізму належать: установлення 

диференційованих земельних платежів; економічне стимулювання раціонального 

землеволодіння й землекористування, застосування економічних санкцій за 

безгосподарне ставлення до землі, зниження ґрунтової родючості; економічний 

захист від вилучення земель сільськогосподарського призначення для інших потреб 

(промисловості, транспорту тощо); кредитно-фінансова й інвестиційна політика 

держави. 

Найважливішим методом підвищення ефективності сільськогосподарського 

землекористування є впорядкування платежів за землю у вигляді податку, орендної 

плати й компенсаційних платежів. Основним чинником цього є диференціація 

платежів не тільки на основі загальнопоширених особливостей якості й місця 

розташування земельної ділянки, а й з урахуванням регіональних умов і специфіки 
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землекористування. Зокрема треба розглядати зонування земель за придатністю, 

місцем розташування земельної ділянки, заходи щодо ліквідації забруднення 

земель, збереження й підвищення родючості ґрунтів, легітимність власників та 

користувачів земельної ділянки, результати економічної діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників. 

 

 

УДК 332.3 

Шулім Ю., ст. 5-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: д.е.н., професор Сохнич А. Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ГІС У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

У сучасних умовах погіршення стану земельних ресурсів України зумовило 

об’єктивну необхідність пошуку шляхів продуктивних зрушень. Настає нагальна 

потреба у розробці таких землевпорядних проектів, які б забезпечили науково 

обґрунтовану організацію території та використання земель з метою збільшення 

виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції, охорону земель 

від впливу водної й вітрової ерозії, деградації ґрунтів, поліпшення угідь та 

створення екологічно стійких агроландшафтів. Тобто є потреба в оздоровленні 

системи управління земельними ресурсами. Одним із надійних засобів успішного 

виконання такого завдання є наявність детальної та достовірної інформації про стан 

земельних ресурсів. Саме для отримання й обробки такої інформації 

використовують геоінформаційні системи (ГІС).  

ГІС дає змогу накопичувати, аналізувати, оперативно знаходити потрібну 

інформацію та відображувати її у зручному для нас вигляді; різко збільшити 

оперативність та якість роботи з просторово-розподіленою інформацією порівняно 

з традиційними паперовими методами, і в цьому її потрійний зиск: витрачається 

значно менше часу на роботу, використовується значно менше місця для зберігання 

інформації. Наприклад, ГІС комплексного територіального кадастру площею 3 км
3
, 

в котру ввійшли різноманітні матеріали зі землеустрою, геології, екології тощо й 

245 карт  у масштабах від 1:10 000 до 1:200 000. 

Аналіз використання ГІС, серед інших автоматизованих систем прийняття 

рішень для управління земельними ресурсами, свідчить, що комплексна 

автоматизована обробка інформації в ГІС не має прямих аналогів з технологією 

обробки в інших автоматизованих системах. Водночас ГІС поєднує властивості, 

притаманні іншим автоматизованим системам. Тільки розвиток ГІС-технологій, 

широке впровадження їх може дати новий поштовх для подальших істотних 

зрушень у реалізації земельної реформи. 
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УДК 332.3 

Балик Т., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в. о. доцента Костишин О. О.  

Львівський національний аграрний університет  

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ  
 

Будь-яку організацію, фірму, установу, що займається управлінням 

земельних відносин (у тому числі державних) можна розглядати як сукупність 

взаємопов'язаних елементів, таких як люди, структура, завдання, технології, 

орієнтованих на досягнення різних цілей в умовах мінливого зовнішнього 

середовища. Серед усіх елементів в організації основним є персонал. 

Ефективність управління персоналом полягає у: 

- спроможності забезпечувати потрібний ефект у вигляді економічної 

вигоди для організації;  

- характеристиці якості, корисності управління людськими ресурсами 

у межах організації;  

- удосконаленні адміністративного процесу в організації, праці та 

соціальної вигоди для працівників. 

Групи фактичних витрат на персонал (згідно з визначенням Міжнародної 

організації праці) поділяють на: 

- прямі (пряма оплата, оплата за невідпрацьований час, премії та інші 

нерегулярні виплати, заробітна плата в натуральній формі (пільги, послуги, 

допомоги в натуральній і грошовій формах); 

- непрямі (витрати на оплату житла й соціальне забезпечення 

працівників, професійне навчання, утримання громадських служб, робочу силу, які 

не віднесено до інших груп, податки, що належать до витрат на робочу силу). 

Застосування сучасної техніки та ГІС-технологій, швидке поновлення їх 

передбачає не тільки наявність висококваліфікованого персоналу й постійний його 

розвиток, а й пряму зацікавленість кожного працівника у сфері землеустрою у 

підвищенні якості так званих земельних послуг, досягненні вагомих загальних 

результатів. 

У результаті виконання студентської наукової роботи було досягнуто мети, 

поставленої на початку роботи, тобто виявлено коло заходів щодо удосконалення 

покращання роботи персоналу у сфері землеустрою. 
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УДК 332.3.003.13 (477.83) 

Антоняк А., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Черечон О.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

 

Проведено аналіз основних показників виробництва продукції 

рослинництва та тваринництва за останні шість років сільськогосподарськими 

підприємствами та господарствами населення Жовківського району Львівської 

області. 

Аналіз посівних площ основних сільськогосподарських культур 

Жовківського району показав: 

- посів озимого ріпаку сільськогосподарськими підприємствами за останні 

шість років зріс у 6,5 раза. Висока частка цієї культури надто шкідлива з погляду 

виносу поживних речовин і «втоми» ґрунту; 

- суттєво зменшилася питома вага кормових культур. Саме багаторічні 

трави нагромаджують органічну речовину у ґрунті, крім того, кормо виробництво 

безпосередньо пов’язане із тваринництвом, занепад якого означає відсутність 

органічних добрив, що прямо впливає на родючість ґрунту. 

Щодо урожайності сільськогосподарських культур, варто зазначити, що 

урожайність зернових та озимого ріпаку останніми роками зросла. 

Аналіз поголів’я худоби показує, що найбільшу кількість великої рогатої 

худоби утримують у господарствах населення, але порівняно з 2007 роком їх 

кількість зменшилася в усіх категоріях господарств.  

Щодо обсягу валової продукції сільського господарства: 

- обсяг продукції рослинництва загалом в усіх категоріях господарств 

упродовж 2007 - 2013 років значно зріс; 

- обсяг продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах 

останніми роками зріс, а у господарствах населення – значно зменшився. 

Основна роль у підвищенні ефективності використання землі належить 

державі, яка повинна розробляти і впроваджувати цільові програми зі збереження 

розмірів і стану земельних угідь, що створюють основу для розширеного 

відтворення й інтенсифікації сільського господарства, реалізації переваг нових 

відносин власності та механізму господарювання. 
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УДК 332.2 

Стельмах І., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Черечон О.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ СХЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 

 

В умовах соціально-економічних перетворень, зміни форм власності на 

землю й засоби виробництва, переходу до економіки ринкового типу, 

вдосконалення землекористування сільськогосподарських підприємств, 

формування системи сталого землекористування основне призначення схем 

землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання й охорони земель 

адміністративно-територіальних утворень полягають у виявленні 

найефективніших, екологічно безпечних і соціально орієнтованих напрямів 

використання земельних ресурсів. 

Схеми землеустрою й техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних утворень є документацією із 

землеустрою в галузі охорони земель. 

Такі схеми розробляють з метою визначення перспективи щодо 

використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих позицій у галузі 

земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель, 

перерозподілу їх з урахуванням потреби сільського, лісового й водного 

господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, 

історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення тощо. 

Схеми землеустрою є основними планувальними й передпроектними 

документами, що регламентують найважливіші питання використання та охорони 

земель на регіональному рівні. Вони не менше ніж 10-15 років визначають 

формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань. 

Завдяки реалізації заходів, передбачених схемами землеустрою, буде 

створена екологічно збалансована агроекосистема, що є головною запорукою 

збереження корисних властивостей землі для майбутніх поколінь, забезпечення 

високої якості довкілля та умов для проживання людей. Водночас це забезпечить 

високу економічну ефективність вкладених ресурсів, збільшення надходжень від 

плати за землю до місцевих бюджетів. 
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УДК 332.2 

Ахременко Є., магістр  землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Стойко Н.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КОНСЕРВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ  

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Екологізація землекористування спрямована на зменшення впливу 

дестабілізуючих чинників на стан навколишнього середовища через впровадження 

екологічних заходів, серед яких – консервація земель, яка передбачає виведення з 

господарського обороту земель для встановлення або повернення (відновлення) 

втраченої екологічної рівноваги у конкретному регіоні. Одним із способів 

консервації земель є заліснення, а ліс – це унікальна екологічна система, від якої 

значною мірою залежить якісний стан довкілля. Протягом останніх 

300 років площа лісів на Землі скоротилася приблизно на 40%. Ліси повністю 

зникли у 25 країнах, а ще 29 країн втратили понад 90% власної лісової рослинності. 

Україна належить до лісодефіцитних держав. Залісненість її території становить 

близько 16%, тоді як Іспанії – 26,7, Франції – 27,6, Польщі – 28,6, Німеччини – 30,1, 

Італії – 32,7, Швеції – 60,3. 

Для проведення організаційно-економічних заходів щодо екологізації 

землекористування через консервацію земель вибрано Зорянську сільську раду 

Володимир-Волинського району Волинської області, у межах якої рекомендується 

відвести під лісонасадження 31,9057 га орних земель із малопродуктивними 

ґрунтами. Обґрунтування ефективності рішень в екологізації землекористування 

через консервацію деградованих та малопродуктивних земель залуженням чи 

залісненням можна провести за допомогою аналізу суспільних вигод і витрат. 

Суспільні витрати (С) на заліснення ділянки та догляд за лісовими насадженнями 

становлять 145104,03 грн, суспільні вигоди (В) від заліснення ділянки – 

623930,2 грн. Отже, суспільні вигоди більші за суспільні витрати на 478826,17 грн. 

 

 

УДК 332.2 

Лясковська Т., магістр землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент  Стойко Н.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ  

 

На підставі узагальнення досвіду організації використання й охорони 

земель вважаємо, що домогтися оптимізації структури посівних площ і сівозмін з 

метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, попередження 

ерозійних процесів, відтворення родючості ґрунтів, оптимізації балансу гумусу, 
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вживання заходів щодо попередження забруднення ґрунтів, підвищення 

відповідальності власників землі та землекористувачів за раціональне використання  

й охорону земель можливо у проектах землевпорядкування сільськогосподарських 

підприємств.  

До початку розробки проектів землевпорядкування окремих 

сільськогосподарських підприємств у межах території сільських рад необхідно 

подати пропозиції щодо формування біоцентрично-мережевої структури (виділені 

біоцентри і біокоридори), виділити землі режимного використання, розробити 

пропозиції щодо просторового розміщення перспективних господарських структур; 

у межах сформованих сільськогосподарських підприємств виділити елементарні 

ландшафтно-екологічні територіальні одиниці, на яких розмістити поля динамічних 

сівозмін; для ведення динамічних сівозмін створити базу даних і формуляри 

(таблиці), в яких робити щорічні записи щодо розміщення посівів, внесення 

добрив, виконання технологічних процесів у полях; еколого-економічну оцінку 

раціональної організації використання й охорони земель у проектах 

землевпорядкування проводити з урахуванням існуючого рівня використання й 

охорони земель як за відносними показниками (коефіцієнтами: екологічної 

стабільності угіддя, антропогенного навантаження, стабільного агроландшафту, 

ерозійної небезпеки, екологічного розмаїття (мозаїчності) та підвищення 

допустимої розораності), так і за рівнем виробництва сільськогосподарської 

продукції. За рахунок ландшафтно-екологічної диференціації території сільської 

ради та наукового розміщення біоцентрів і біокоридорів забезпечують умови для 

збалансованого розвитку територій новостворених сільськогосподарських 

підприємств, про що підтверджують розраховані коефіцієнти. У розробленому 

експериментальному проекті збільшилося виробництво валової продукції у 2,0-2,5 

раза,  а затрати праці зменшилися в 1,0-1,5 раза на 1 га. Винос гумусу зменшився на 

3,0-3,5 ц/га.  

 

 

УДК 502.4:502.7 

Рижок З., магістр землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Стойко Н.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 

Для підвищення природно-ресурсного потенціалу території, збереження 

ландшафтного й біологічного розмаїття через поєднання територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу 

цінність для охорони навколишнього природного середовища, необхідно 

розробляти схеми формування екологічних мереж на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях. За формування екологічних мереж 

рекомендується використати комплексний підхід, який містить ландшафтно-

екологічний, біогеографічний, геоботанічний, агроекологічний 
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та репрезентативний підходи. Нормативно-правовою основою формування 

національної екологічної мережі є Закони України «Про екологічну мережу» та 

«Про загальнодержавну Програму формування національної екологічної мережі 

України на 2000-2015 роки». Фахівці Міністерства охорони навколишнього 

середовища України, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України та Національного 

екологічного центру України розробили проект «Методичних рекомендацій щодо 

розроблення схем регіональних екологічних мереж», які мають офіційний статус 

тимчасових рекомендацій. На їх основі підготовлено «Методичні рекомендації 

щодо розроблення схеми екологічних коридорів».  

Перспективні елементи екологічної мережі розроблено на прикладі 

Турківськго району Львівської області. Екологічні ядра, екологічні коридори, 

буферні зони та відновлювальні території у своїй безперервній єдності утворюють 

екологічну мережу району, яка об'єднує ділянки природних ландшафтів у 

територіально цілісну систему. Створення місцевої екологічної мережі забезпечить 

збереження, відтворення й невиснажливе використання природних ресурсів, 

біологічного й ландшафтного розмаїття, а також відновить саморегулювальну й 

самовідновну спроможність природних екосистем, поліпшить гідрологічний режим 

річок, зокрема р. Стрий.  

 

 

УДК 338.439:332.2 

Худняк Л., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент  Стойко Н.Є. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

В УКРАЇНІ 

 

Усі важелі впливу на землекористувачів і власників землі в Україні можна 

розділити на стимулюючі й караючі. До стимулюючих економічних важелів у 

досліджуваній сфері належать: надання податкових і кредитних пільг громадянам 

та юридичним особам, які вживають за власні кошти заходів, передбачених 

загальнодержавними та регіональними програмами використання й охорони 

земель; виділення коштів державного або місцевого бюджетів громадянам та 

юридичним особам для відновлення попереднього стану земель, порушених не з 

їхньої вини; звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії 

сільськогосподарського освоєння, або поліпшення їх стану згідно з державними та 

регіональними програмами; компенсація з бюджетних коштів зниження доходу 

власників землі та землекористувачів унаслідок тимчасової консервації 

деградованих та малопродуктивних земель, що стали такими не з їхньої вини. До 

караючих економічних важелів у досліджуваній сфері віднесено цивільну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність громадян та юридичних осіб, які 

порушили земельне законодавство. Найпоширенішим видом покарання є штраф як 

http://www.carpathians.eu/ekologija/ekokoridori/metodichni-rekomendaciji-shchodo-rozroblennja-skhemi-ekokoridoriv-spoluchnikh-teritorii.html
http://www.carpathians.eu/ekologija/ekokoridori/metodichni-rekomendaciji-shchodo-rozroblennja-skhemi-ekokoridoriv-spoluchnikh-teritorii.html
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грошове стягнення, яке накладає суд у випадках й у розмірі, встановлених в 

«Особливій частині» Кодексу про адміністративні правопорушення.  

Для ефективності функціонування механізму економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель в Україні пропонується: збільшити 

розмір штрафу за порушення земельного законодавства у сфері використання та 

охорони земель до розмірів, що дають змогу землекористувачу задуматися над 

вибором – платити штраф або вкласти кошти у землеохоронні заходи; 

диференціювати податок на землю залежно від ступеня екологічності 

господарської діяльності, зокрема впровадження біологічного й органічного 

землеробства; диференціювати податки, збори та штрафи залежно від рівня 

фактичного недотримання стандартів і норм у галузі використання й охорони 

земель. Ефективність економічного механізму землекористування залежить від 

збалансованого поєднання регуляторів примусово-обмежувального характеру з 

регуляторами стимулюючого й компенсаційного характеру. 

 

 

УДК 338.439:332.2 

Шуляк Ю., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н. Кришеник Н.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ  

 

Аналізуючи особливість плати за землю в Україні, варто зазначити, що вона 

виконує переважно фіскальну функцію, тобто наповнення дохідної частини 

бюджету для задоволення потреб суспільства. Ставки земельного податку 

визначено Податковим кодексом України. Для сільськогосподарських 

товаровиробників запроваджено фіксований сільськогосподарський, який можна 

вважати податком із диференційованою ставкою, оскільки він враховує якість 

ґрунту та місцезнаходження земельної ділянки (розташування у гірських зонах і на 

поліських територіях). Також податок на землю в Україні частково виконує 

стимулюючу функцію, яка створює орієнтири для розвитку або згортання 

виробництва, передусім екологічно безпечного. У ст. 55 Закону України «Про 

охорону земель» зазначено, що фінансування заходів з охорони земель і ґрунтів 

здійснюють за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, у тому 

числі коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського 

й лісогосподарського виробництва, від плати за землю, а також коштів 

землевласників і землекористувачів та інших джерел, не заборонених законом. У 

бюджеті України закладені кошти для вживання природоохоронних заходів за 

рахунок екологічного податку (53% цього податку надходить до спеціального 

фонду Державного бюджету України). Згідно зі ст. 209 Земельного кодексу 

України на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, 

поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм 
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та проектів землеустрою, на проведення інвентаризації земель та нормативної 

грошової оцінки землі використовують кошти, що надходять у порядку відшко-

дування втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва до 

спеціального фонду місцевих бюджетів України. 

За нецільове використання коштів, що надходять від земельного податку до 

відповідного бюджету, фінансові органи нараховують штраф у розмірі 100 % 

використаних сум, які надходять до Державного бюджету України. 

 

 

УДK 811.112.2:332.15 (07) 

Мазурик І., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. п. н., доцент Городецька Н.Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗЕМЕЛЬНА ОЦІНКА 

BODENSCHÄTZUNG 

 

Die Bewertung des Bodens dient dem Landwirt zur Beurteilung für die 

Bearbeitung und die mögliche Ertragsfähigkeit des Bodens. Darüber hinaus dient sie als 

Grundlage für die Besteuerung landwirtschaftlicher Betriebe. 

Bei der Bodenschätzung wird die naturgegebene Ertragsfähigkeit für jedes 

landwirtschaftlich genutzte Grundstück durch Ermittlung einer Wertzahl von Organen des 

Finanzamtes eingeschätzt.      

Das Schätzergebnis dient als Grundlage für die Einheitsbewertung der 

landwirtschaftlichen Betriebe. 

Um möglichst gerecht zu schätzen, werden nur jene objektiven Merkmale 

(Bodenart, Entstehung, Bodenzustand, Wasserverhältnisse, Geländeneigung und 

klimatische Verhältnisse) berücksichtigt, welche die natürliche Ertragsfähigkeit 

ausdrücken. 

 Dabei bedient man sich  eines eigenen Schätzungsrahmens für Ackerland und 

Grünland. 

Beim Ackerschätzungsrahmen werden folgende Bodenmerkmale berücksichtigt: 

• Bodenart: Es sind 8 mineralische Bodenartengruppen ausgewiesen, und zwar 

Sand i = S, anlehmiger Sand = Sl, lehmiger Sand = IS, stark lehmiger Sand = SL, 

sandiger Lehm = sL, Lehm = L, toniger Lehm = LT, Ton = T und das Moor = Mo als 

organische Bodengruppe. 

• Entstehung: Sie beinhaltet eine weitere Gliederung der mineralischen 

Bodenartengruppen. Diluvialböden, Lößböden, Schwemmlandböden und 

Verwitterungsböden. Ein hoher Steingehalt wird besonders gekennzeichnet (Dg, Alg und 

Vg) und wertmäßig berücksichtigt. 

• Wertstufe: Der Begriff Wertstufe kennzeichnet den Entwicklungsgrad 

(Entwicklungszustand) des Bodens. Insgesamt gibt es 7 Wertstufen. Wertstufe l = 

günstiger Zustand (optimale Entwicklung) und Wertstufe 7 = ungünstiger Zustand 

(geringste Entwicklung oder stärkste Entartung). 
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Mit Hilfe dieser Bodenmerkmale wird aus dem Ackerschätzungsrahmen die 

Bodenzahl als erste Wertzahl entnommen. 

 

 

УДК 332.64 

Горайчук І., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Добровольська С.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КАДАСТР 

CADASTRE 

 

A cadastre is a comprehensive register of the real estate or real property's maters 

and bounds of a country.  

A cadastre commonly includes details of the ownership, the tenure, the precise 

location, the dimensions (and area), the cultivations if rural, and the value of individual 

parcels of land.  The cadastre is a fundamental source of data in disputes and lawsuits 

between landowners. 

Some of the earliest cadasters were ordered by Roman Emperors to recover state 

owned lands that had been appropriated by private individuals, and thereby recover 

income from such holdings. With the fall of Rome the use of cadastral maps effectively 

discontinued. Only in the sixteenth and early seventeenth centuries did the use of 

cadastral maps resume, beginning in the Netherlands. With the emergence of capitalism 

in Renaissance Europe the need for cadastral maps reemerged as a tool to determine and 

express control of land as a means of production. 

A cadastral map is a map which provides detailed information about real property 

within a specific area. A simple example of a cadastral map might be a map of a village 

which shows the boundaries of all parcels or lots within the village.  

One key feature of a cadastral map is that it carries detailed information about 

location. These maps do not just show the boundaries of lot lines, they provide 

measurements on each lot, and may use GPS locations as well, so that people clearly 

understand where everything on the map is in the real world. These maps are updated on 

a regular basis 

The scale of cadastral maps is of great importance. Since the object of the map is 

to provide a precise description and identification of the land, the scale must be large 

enough for every separate plot of land which may be the subject of separate possession to 

appear as a recognizable unit on the map.  
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УДК 332.3 

Кудриль О., ст. 3-го  курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: викладач Карп М.А. 

Львівський національний аграрний університет 

 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 

NEW TECHNOLOGIES OF EFFICIENT LAND MANAGEMENT 

 

Land use is the human use of land. It involves the management and modification 

of natural environment or wilderness into built environment such as settlements and semi-

natural habitats, arable fields and pastures. 

Land management is a complex of technical and natural sciences directed on 

representation of the  model of the environment. System of land management includes 

different sciences such as geodesy, surveying, photogrammetry, some remote sciences 

and others, without which the functioning of the  system of land management is 

impossible.  

Together with the progress in all areas of human  life, land management also uses 

highly productive tools. The main aim of these innovations is to make the process of 

processing and analysis easier, faster and more productive.  

Development  of new software takes land management into new progress level. 

Different computer programs give us an opportunity to create maps in  raster form. You 

don’t have to use paper and pencils to create map of  land plot, all you need is to enter 

your data information in special computer program(GeoSat 1.5 , Digital 5.0 , Orbitron, 

Autodesk, Google Earth and others). 

Also we can compare the geodesy devices which people used many years ago and 

now. With the help of new electronic technology we can make the process of surveying 

faster, easier and accurate. World wide companies such as Trimble, Focus, Sokkia, South, 

Topcon and Leica produce devices of high accuracy which are famous all over the world. 

For example satellite  geodesy gives us a possibility to explore whole world from space. 

Military and civilian people use this technology which today do not have analogues. 

So we can see that the development of new technologies in land management 

gives us many possibilities to achieve given tasks.  Difference in accuracy, efficiency and 

simplicity today and 20 years ago gives us a chance to make work of land managers more 

productive, faster and even more interesting. 
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

THE STATE AGENCY FOR LAND RESOURCES OF UKRAINE 

 

The state agency for land resources of  Ukraine is a central body of executive 

power on land issues, survey and mapping activity. It is directed and coordinated by the 

Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Agrarian Policy and Food of 

Ukraine (hereinafter - the Minister). It is also part of the executive authorities and ensures 

the implementation of state policy in the sphere of land relations, survey and mapping. 

The main tasks of  the of Ukraine are: 

1) implementation of the state policy in the field of land relations, survey and 

mapping; 

2) submitting proposals to the Minister on formation of state policy in the sphere 

of land relations and survey and mapping. 

In line with assigned tasks state agency for land resources of Ukraine: 

1) carries out preparation of land-cadastral documentation; 

2) performs in the procedure established the Minister the organization of work 

related to the implementation of land reform; 

3) participates in preparation and implementation of measures for development of 

land market; 

4) issues extracts from the technical documentation of normative monetary value 

of land and provides other administrative services in accordance with the law; 

5) provides preparation and implementation of organizational, economic, 

environmental and other measures for sustainable use and protection of land; 

The main task of the state agency for land resources of  Ukraine is to manage the 

land resources of Ukraine in order to improve the economic situation and establishing 

market relations between citizens in Ukraine. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ НА ЗЕМЛЯХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

THE PROBLEMS OF  LAND BOUNDARY SURVEY IN AGRICULTURE 

 

At the present stage of social development protection and supply of well-disposed 

land management including agricultural land as a major social, economic and 

environmental problem of land owners , local community, country.  

Our country has the area of agricultural land of 43 million hectares and 97,7 per 

cent are occupied by cultivated land. According to boundary survey records in the process 

of land reform transferred to the ownership of 97,7 percent of producers area of 

productive land, which created 18,7 thousand agricultural enterprises and 1.9 million 

small farms. Most valuable arable land consists of     77 per cent of cultivated land.  

Ukraine holds leading position among soil types in the world. At the same time there are 

processes of degradation of soils and other negative attributes of land covering almost the 

entire territory of the state. The qualitative state of cultivated lands in many regions of 

Ukraine is unsatisfactory. More than 29 %  are eroded, 25% - wetlands, with a high level 

of humidity, about 50 % agricultural lands are concentrated in unstable, risky farming, 

35% - are contaminated. Economic losses from soil erosion are 10 billion USD per year. 

The number of problems during many years force  small farms, farmers and other 

tenants in the conditions under which it is necessary to consider whether to continue 

further agricultural production or not. In general we can distinguish        3 main problems 

of rational use of agricultural land. 

 

 

УДК 528.93 = 111 

Якимець У., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: викладач Панчишин С.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ 

TOPOGRAPHIC MAPS 

 

In modern mapping, a topographic map is a type of map characterized by large-

scale detail and quantitative representation of relief, usually using contour lines but, 

historically, using a variety of methods. Traditional definitions require a topographic map 

to show both natural and man-made features. A topographic map is typically published as 

a map series, made up of two or more map sheets that combine to form the whole map.  
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A topographic map is a detailed and accurate graphic representation of cultural 

and natural features on the ground. Topographic maps are also commonly called contour 

maps or topomaps.  

The most important feature of a topography map is that it shows the elevation (or 

height) of the land using contour lines. Essentially, it is a map that shows how high and 

low the ground is in relation to sea level.  

Contour lines are lines that connect points that are of the same elevation. They 

show the exact elevation, the shape of the land, and the steepness of the land’s slope. 

Contour lines never touch or cross – always a rough circle. Contour lines form V’s that 

point upstream when they cross a stream. It is important to remember that they point in 

the opposite direction as the flow of water. 

A contour interval is the difference in elevation between two contour lines that 

are side by side. Closely spaced contour lines represent steep slopes. Widely spaced 

contour lines represent gentle slopes. 

Index Contours are the bold contour lines which are labeled with an elevation. 

Index contours occur every fifth contour line. 

There are many hills on topographic maps. When two hills are put on a 

topographic map they look alike concentric circles that get smaller and smaller inside 

each other. These circles represent a hill or a mountain. 

Sometimes the land dips down and forms a depression. We show the depression 

with the help of little marks that are called hatch marks. The examples of depression are 

volcanic craters or meteor impact craters.  

Topo Maps use five basic colors to indicate various features.  

Map scales indicate how much area a map covers. The scale represents the ratio 

of a distance on the map to the actual distance on the ground.  
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ПРОЕКЦІЇ КАРТИ 

 MAP PROJECTIONS 

 

Having developed a coordinate system and measurement techniques for the Earth, 

the next problem map makers faced was how to transfer the information from the surface 

of a 3 dimensional (3D or spherical), irregularly shaped sphere (the Earth) to a 2-

dimensional (2D or flat) 'piece of paper'.  This is not a simple as it sounds. Over many 

centuries a vast number of techniques have been developed to do just this.  These are 

called projections.  

This describes the way an imaginary piece of paper (which will become the map) 

is laid on the Earth to obtain the latitude and longitude for the map. 
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Where the imaginary ‘piece of paper’ touches the Earth there is no distortion on 

the map.  However, as you move away from there, distortions increase with distance.  

Because of this, map makers usually choose for the piece of paper to touch the Earth in 

the middle of a map – thereby minimizing the amount of distortion. 

Using this concept of an imaginary ‘piece of paper’ touching the Earth there are 

three basic techniques used to create a projection and therefore a map.  These are: 

 Azimuthal – the imaginary ‘piece of paper’ is flat. This is usually used 

over Polar areas; 

 Conical – the imaginary ‘piece of paper’ is rolled into a cone. This is 

usually used in mid-latitude areas (approximately 20° – 60° North and South); 

 Cylindrical – the imaginary ‘piece of paper’ is rolled into a cylinder. This 

is usually used over Equatorial areas or for World Maps. 

These basic techniques have different distortions and therefore limitations to their 

use. Each technique type has a region of the Earth where it is usually used.  However, any 

of the three projection techniques can be used for any area of the Earth. 
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З ІСТОРІЇ КАРТОГРАФІЇ 

FROM THE HISTORY OF CARTOGRAPHY 

 

Cartography is a sphere of activity which helps humanity to be oriented on any 

territory, evidently passes the type of certain territory, location and spatial descriptions of 

objects, distribution of the natural and social phenomena. 

Cartography belongs to the number of the ancient fields of knowledge, existing 

already during a few millenniums. Development of it is closely related to development of 

geography, astronomy and geodesy. 

Cartography appeared yet to appearance of the written language in primitive 

society. However, it testifies that people which did not have the written language, in the 

moment of their opening, there were developed cartographic skills.  

We distinguish four periods of development of cartography: 

 Ancient period; 

 Epoch of medieval; 

 Renaissance age; 

 New time. 

The first cartographers were: Eratosthenes, Gipparkh, Claudius, and Ptolemy. 

The revolution in cartography becomes the use of magnetic compass at the end of 

the XIII and of the beginning of the XIV century.  
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Gerhardt Mercator created the first atlas of earth and developed the theory of 

cartographic projections.  

The important technical achievement of the XVIII century was the development of 

methods of measuring heights above a sea level and methods of image of heights on 

maps.  

At the end of the XIX century the exact instrumental surveys of large areas began 

to be made. The real topographical maps of the different states began to be given out. 

To the middle the XX century was complete survey of fine-scale topographical 

maps of the most countries of the world.  

The meaning of cartography is determined by the value of geographical maps as 

evident and detailed spatial models which are utilized in pertaining to national economy, 

cultural and educational and military aims. 
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КАДАСТРОВІ КАРТИ 

CADASTRAL MAPS 

 

The cadastre of a country is its register of property titles and is usually managed 

by government agencies – in Australia these are often called Land Titles Offices. The 

information recorded includes an accurate description of the location of a parcel of land 

and who owns it. It may also record what the land can be used for (eg residential or not, 

national park etc) and may also show the location and shape of buildings. In some 

countries it also records the value of a property, in these cases the cadastre may also be 

used for land taxation purposes. 

A cadastral map is a map which provides detailed information about real property 

within a specific area. A simple example of a cadastral map might be a map of a village 

which shows the boundaries of all of the parcels or lots within the village, although 

cadastral maps can show other types of areas as well. These maps are usually maintained 

by the government, and they are a matter of public record; anyone who wishes to go to 

the office which maintains the records can ask to see them. 

Cadastral maps are produced by joining together individual cadastral plans. A 

cadastral map is a general land administrative tool which has no real legislative basis (as a 

cadastral plan does). It is often created on demand and therefore not necessarily up-to-

date. These maps are used by a broad range of people (public and professional) for all 

manner of things including real estate sales, valuation, Land Title Office management of 

the cadastre, planning etc. Cadastral mapping is one of the best known forms of mapping, 

because it is the mapping that shows all of the land parcels in relation to one another and 

to the adjoining roads. It is also one of the most ancient forms of mapping - for example 
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ancient Egyptians are known to have developed cadastral records so that land ownership 

could be reestablished after the annual flooding of the Nile River. 

Cadastre is a technical term for a st of records showing the extent, value and 

ownership (or other basis for use or occupancy) of land. Strictly speaking, a cadastre is a 

record of areas and values of land and of landholders that originally was compiled for 

purposes of taxation. In many countries there is, however, no longer any land tax and in 

practice the cadastre serves two other equally important purposes.  
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ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ? 

LAND REFORM: TO BE OR NOT TO BE? 

 

The land reform in Ukraine has been under discussion for years. For the years of 

independence private land ownership has been restored, leasing of land plots has been 

permitted and farm enterprises have appeared. Experts also point out the social effect of 

the reform: for the last 20 years, for example, Ukrainians have double the total area of 

their household plots. Now, 19,7 million hectares of farm land are in ownership and use 

of 25 million citizens and produce two third of the gross output of the agro-industrial 

complex. At the beginning of 1992 all land reserves were in state ownership, but at the 

beginning of this year the state share made 48,9%, and 51% of land were in private 

ownership. 

The official goal of the land reform as per the Economic Reform Program for 

2010-2014: “set up a transparent market for farmland on the basis of a consolidated land 

cadastre system”.  

There are problems: 

 The absence of a systemic view of land reform and the lack of consensus 

on the key issues related to lifting the moratorium on the sale of farmland  

 The role of the state in regulating land market has not been determined  

 No clear state policy and lack of information:  

 the Ukrainian society cannot understand the reform,  

 most rural residents are afraid of losing their land  

 No attempt has been made to inform and communicate with owners of 

parcels of land  

Let's hope that difficult moments will be fixed within further development of the 

reform. Meanwhile, the discussions continue, and experts expect new developments and 

results. 
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ПРОСТОРОВІ УМОВИ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ ТА ЇХ 

ВРАХУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

 

Земна поверхня – це просторова структура, в якій всі її елементи 

знаходяться у певному співвідношенні й займають відповідне місце у процесі 

виробництва. З посиленням залежності остаточного результату виробничого 

процесу від кількісних та якісних показників земельної площі зростає роль землі у 

тій чи іншій галузі виробництва. 

Сільське господарство потребує великого простору. Тому саме  розміщення 

елементів просторової структури один відносно одного має великий вплив на 

ефективність сільськогосподарського виробництва, що пов'язано із затратами на 

перевезення вантажів, переміщення тварин тощо. 

Просторова структура створює умови для сільськогосподарського 

виробництва. Оптимальне розміщення всіх її елементів у межах господарства 

зможе забезпечити високий рівень виробництва у ньому. Тому просторова 

структура сільськогосподарської території повинна формуватися у результаті 

цілеспрямованих дій щодо її оптимізації, яка полягає у раціональному 

співвідношенні площ різних типів господарського використання землі, у 

раціональному взаємному розміщенні цих площ, у їх просторовому малюнку, який 

відповідає потребам сільськогосподарського виробництва. 

Отже, формування просторової структури землекористувань 

(землеволодінь) досить динамічне і залежить від багатьох чинників, які існують у 

сільськогосподарському  виробництві, адже будь-які зміни в напрямі аграрної 

політики відображаються на територіальній організації. Нині важко визначити, які 

просторові структури домінуватимуть в нових формах господарювання, але 

очевидно, що основні пріоритети їх формування повинні враховувати природно-

економічні основи організації території. 
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ЗЕМЛЕУСТРІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Земельна реформа в Україні призвела до значних змін земельних відносин, 

організаційно-правових та організаційно-територіальних форм землекористування і 

власності на землю. Перерозподіл земель, поява різних форм власності сформували 



125 

 

основу нового земельного ладу. Але після проведення земельної реформи виникла 

низка негативних явищ, таких як далекоземелля, черезсмужжя, дрібноконтурність. 

Тому перед суспільством постало непросте завдання: як правильно 

організувати використання земель, щоб зупинити процес їх деградації, 

продуктивності, відновити й поліпшити їхній стан і домогтися високої 

ефективності виробництва за рахунок організації раціонального землеволодіння й 

землекористування. Основним інструментом держави, що покликаний забезпечити 

екологічно безпечне й економічно ефективне використання землі, є землеустрій. 

У сучасних ринкових умовах великого практичного застосування набула 

оренда земель. Після роздержавлення та приватизації людям були виділені земельні 

части (паї) для виробництва товарної сільськогосподарської продукції, зі середнім 

розміром 2 га. Орендарями в Україні через економічні обставини й неправильне 

регулювання земельних відносин з боку держави є великі підприємства, які у 

своєму складі мають понад 100 тис. га та беруть землі у короткострокову оренду 

(строком на п’ять років). Такі підприємства налаштовані на максимальний 

прибуток і мінімальні затрати, вирощують там найприбутковіші культури, які 

найбільше виснажують ґрунти. 

Першим кроком на шляху до виправлення помилок, допущених під час 

земельної реформи в Україні, має бути розроблення проектів землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін і впорядкування угідь. 

Тому землеустрій у сучасних умовах покликаний врегулювати земельні 

відносини в Україні, створити оптимальні умови для виробництва 

сільськогосподарської продукції незалежно від форм власності та господарювання, 

розробити і вжити заходів щодо формування раціональної системи землеволодінь і 

землекористувань та створення екологічно сталих ландшафтів. 
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ПРИРОДООХОРОННА РОЛЬ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ 

 

Сьогодні виникла потреба у підвищенні економічної та інвестиційної 

значущості землеустрою, його агроекологічної, ландшафтно-екологічної, 

природоохоронної ролі через упровадження у виробництво інноваційних проектів 

землеустрою. Упродовж проведення в Україні земельної реформи відбулися значні 

зміни у земельних відносинах, організаційно-правових і організаційно-

територіальних формах землекористування та формах власності на землю, зросла 

кількість землевласників і землекористувачів.  

Отже, можна констатувати, що визначені Законом України «Про землеустрій» 

його основні завдання: реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого 

перерозподілу земель, формування раціональної системи землеволодінь і 
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землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, організація 

територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що 

забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації 

управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення 

земельних угідь, системи сівозмін, сінокосів і пасовищезмін; розробка системи 

заходів зі збереження й поліпшення природних ландшафтів, відновлення й 

підвищення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель, захисту земель від 

ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення й заболочення, 

ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та 

інших видів деградації, з консервації деградованих і малопродуктивних земель, 

попередження інших негативних явищ, які мають інноваційний характер, не 

виконуються. Однак саме інновації й інноваційний розвиток є тією рушійною 

силою, яка спроможна забезпечити капіталізацію земельних ресурсів в Україні й 

підвищити їх роль в економіці країни. 

На сучасному етапі для подолання негативних наслідків земельної реформи 

варто надати землеустрою інноваційнішого спрямування в частині перерозподілу 

земель, упорядкування територій адміністративно-територіальних утворень та 

організації землекористування сільськогосподарських підприємств, еколого-

економічного обґрунтування організації угідь і сівозмін.  

 

 

УДК 332.2 

Гуменна Л., ст. 1-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента  Дудич Г. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

 

Земля − основний природний ресурс і засіб виробництва у сільському 

господарстві. Тут вона виконує функції предмета її знаряддя праці. Без неї 

неможливий процес сільськогосподарського виробництва. Тому розумний її захист 

та раціональне використання − обов'язкові складові комплексної системи, 

експлуатації та охорони природних ресурсів. 

Раціональне використання землі та її охорона − це два взаємопов'язані 

процеси, спрямовані на підвищення ефективності функціонування продуктивних 

сил у цьому важливому засобі виробництва. Важливість напряму посилюється ще й 

тим, що щороку із земельної поверхні зникає близько 5 млн м орного шару. 

Особливо актуальним завданням нині є охорона земель від водної та вітрової ерозії. 

Сільськогосподарська діяльність людини має бути спрямована на обмеження й 

усунення несприятливих природних чинників, що зумовлюють ерозійні процеси, на 

їх недопущення та відновлення еродованих ґрунтів. Лише раціональне 

використання продуктивних земель, тобто використання земель на науковій основі, 

− необхідна умова збереження й підвищення родючості ґрунту. 



127 

 

Продуктивність − це кількість органічної маси (або енергії), одержаної з 

одиниці площі за рік, як основної, так і побічної. Продуктивність угіддя 

виражається у продуктивності рослин, які культивуються на ньому. Тільки рослини 

спроможні утворювати органічну речовину. Їх життя і продуктивність визначається 

багатьма чинниками, які поділяють на три основні групи: 

1 − світло і тепло, яке надходить на поверхню землі з космосу (космічні 

фактори);  

2 − вода, повітря й поживні речовини ґрунту (земні фактори);  

3 − біологічні можливості виду рослин. 

Фактична продуктивність залежить від умов середовища вирощування, а 

також від біологічних можливостей, тобто чинників другої та третьої груп. За 

своїми властивостями сільськогосподарські культури дуже різняться, тому і їх 

продуктивність суттєво коливається. 

 

 

УДК 332.2 

Худняк О., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента  Дудич Г. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

В УКРАЇНІ 

 

Земельні відносини як суспільні відносини щодо володіння, користування і 

розпорядження землею на території сучасної України існують із найдавніших часів. 

Первісні люди з’явилися тут понад 1 млн років тому.  У VI - IV тис. до н.е., 

поряд із традиційними формами господарювання  (мисливством, рибальством і 

збиральництвом), зароджуються й поширюються нові – скотарство і землеробство.  

У Київській Русі територія поділялася на землі й волості. Землі поділяли на 

княжі й громадські (належали громадам), а волості входили до складу земель. 

Громадськими землями управляла громада та її орган – віче.  

Протягом другої половини XIV – XV ст. на українських землях почали 

формуватися магнатське і шляхетське землеволодіння. Найбільшими власниками 

землі були польський король, великий князь литовський, представники знатних 

родин – магнати. 

У XIX ст. земельні відносини зазнали змін, передусім внаслідок розвитку 

капіталізму в Російській імперії. Земля стала потрібна для будівництва заводів, 

фабрик. 

Після першої російської революції 1905-1907 рр. Царський уряд Російської 

імперії намагався стабілізувати становище в країні перебудовою земельно-аграрних 

відносин. У листопаді 1906 р. було впроваджено аграрну реформу. 

Сьогодні земельна реформа − основна складова аграрної політики.  Її 

основним результатом  є визнання інституту приватної власності на землю. 

Питання ж існування ринку землі залишається дискусійним. У зв’язку з 
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невизнанням легального земельного ринку землевласники не повністю 

усвідомлюють своє право володіння та користування землею. 

 

 

УДК 528.2 

Сенів О., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Біда О. Ю.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК СУПУТНИКОВИХ ВИМІРІВ 

 

Під час опрацювання супутникових вимірів виникає потреба у ретельному 

дослідженні впливів усіх можливих джерел похибок, особливостей їхнього 

виникнення й обґрунтування  їх обліку. Залежно від характеру впливу зазначених 

джерел, похибки, які виникають, поділяють на дві основні групи: систематичні та 

похибки випадкового характеру. 

На основі аналізу вимірювального процесу, характерного для системи GРS, 

усі джерела систематичних похибок можна ще умовно поділити на три групи: 

1) похибки, пов'язані з неточними вихідними даними, основними з-поміж 

яких є похибки ефемерид (місце розташування супутника на момент виконання 

вимірювання). Неточна інформація про ефемериди пов'язана насамперед із 

розбіжностями, які спостерігають на практиці, між прогнозованою й реальною  

орбітами; 

2) похибки, спричинені впливом зовнішнього середовища – вплив 

зовнішнього середовища на результати супутникового вимірювання виявляється як 

через зміни часу проходження радіосигналів від супутника до приймача, так і через 

виникнення багатошляховості, зумовленої відбиттям зазначених радіосигналів від 

тих чи інших поверхонь, розташованих у безпосередній близькості від приймача; 

3) інструментальні джерела похибок, до яких, як правило, відносять 

невідоме положення фазового центра антени приймача, невраховані тимчасові 

паузи під час проходження інформаційних сигналів через апаратуру, а також 

похибки, пов'язані з роботою пристроїв. Основні джерела інструментальних 

похибок пов'язані з похибками ходу годинників на супутнику чи приймачі, з 

особливостями роботи передавальної й приймальної антен, із врахуванням часових 

спізнень в апаратурі передавача і приймача, а також із недосконалістю роботи 

відлікових пристроїв, за допомогою яких визначають час (чи фазовий зсув), який 

відповідає проходженню радіосигналу від супутника до приймача. 
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УДК 528 

Дем’янович А., ст. 3-го землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.т.н., в.о. доцента, Смірнов Є.І. 

Львівський державний аграрний університет 

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ  

ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

Нові вимоги до точності визначення меж земель – це: підвищення точності 

визначення площ ділянок; приведення у відповідність площ, записаних у 

державних актах на право власності на земельну ділянку, з фактичними площами; 

обґрунтування точності запису площ у документах, що встановлюють право на 

землю. 

Основні вимоги до топографо-геодезичних даних зумовлені «Основними 

положеннями щодо створення топографо-геодезичних основ» та «Положенням по 

земельно-кадастровій інвентаризації земель населених пунктів». 

Розглянемо фігуру земельної ділянки (див. рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Форма земельної ділянки 

 

Істинна площа ділянки становить 4500 м
2
. Обчислимо середні квадратичні 

похибки площі залежно від значення середньої квадратичної похибки площ, якщо 

середня квадратична похибка положення межових точок становить 0,4 м. Було 

розраховано апріорну оцінку точності за різними формулами (всього 6), які 

запропоновані у різних джерелах. 

Було підраховано дійсні помилки визначення площ цієї ділянки за зміни 

координат межових точок, враховуючи рівномірний розподіл випадково 

визначених координат. Всього було задіяно 180 варіантів. Загальна середня 

квадратична похибка становила 14,4 м
2
. 
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УДК 512.033 

Збитковська М., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Біда О. Ю.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ПЕРМАНЕНТНІ СТАНЦІЇ, РОЗТАШОВАНІ 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Процес встановлення та роботи перманентних станцій поширився на країни 

Східної та Центральної Європи. У більшості європейських країн успішно 

працюють станції, об’єднані єдиною організаційною структурою – EUPOS 

(European Position Determination System). 

На сьогодні технологія RTK набуває поширення й на території нашої 

держави. Зокрема теоретичними і практичними питаннями отримання й передачі 

диференційних поправок у реальному часі займалися і продовжують займатися 

наукові центри м. Києва, Харкова, Львова. 

Українська мережа GPS-станцій створена з метою підвищення точності 

геодезичних вимірювань на території України та прив’язки координатної системи 

України до Міжнародної земної системи відліку. Ця мережа є частиною Державної 

геодезичної мережі України. Інформаційну й технічну підтримку діяльності мережі 

станцій спостережень супутників Глобальних навігаційних супутникових систем 

(GPS-мережі) України здійснює Український центр визначення параметрів 

обертання Землі. 

Українська мережа перманентних GPS-станцій, як і більшість національних 

мереж, створена спільними зусиллями декількох організацій та інститутів. Нині на 

території України існує низка перманентних станцій, дані яких загальнодоступні: 

Київ/Голосіїв (GLSV), Ужгород (UZHL), Полтава (POLV), Сімеїз (CRAO), 

Миколаїв (MIKL), Львів (SULP), Харків (KHAR), Євпаторія (EVPA), Алчевськ 

(ALCI), Сміла (SMLA), Чернігів (CNIV), Кацивелі (KTVL), Новгород-Сіверський 

(NOVS). 

У ГАО НАН України створено Операційний центр (OC, Operational Center) 

української перманентної GPS-мережі.  

Створення та функціонування Укргеокосмомережі дали змогу Україні взяти 

участь у багатьох міжнародних програмах досліджень у галузі астрономії, геодезії 

та геофізики й отримати відповідну інформацію, яка необхідна для забезпечення 

робіт з геодезії, картографії, навігації та служби часу в Україні. 
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УДК 528.528 

Сайчук Ю., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Біда О. Ю. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ТОЧКИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ GPS-ВИМІРЮВАНЬ 
 

Уся система позиціонування, на перший погляд, складна й не зрозуміла, 

ґрунтується на п’яти простих фізичних принципах: 

1) визначення місцезнаходження за відстанню до супутників; 

2) вимірювання відстаней до супутників;  

3) забезпечення чіткої прив'язки за часом; 

4) визначення положення супутника у просторі; 

5) компенсація похибок. 

Робота GPS ґрунтується на визначенні місцезнаходження за відстанню від 

нього до супутників, із прив'язкою до реального часу. Тобто координати 

розраховують за допомогою виміру відстані від об'єкта до групи супутників у 

космічному просторі. 

Для визначення місця розташування об'єкта системою проводять чотири 

виміри. Трьох вимірів достатньо, якщо не брати до уваги неправдиві рішення. 

Радіохвилі поширюються зі швидкістю світла. Якщо точно знайти момент 

часу, в який супутник почав посилати власний сигнал, і момент, коли він дійшов до 

об'єкта, можна обчислити час шляху. Тобто відстань до супутника визначається 

методом виміру проміжку часу, який потрібний радіосигналу, щоб дійти від 

супутника до нас. 

Якщо супутник і приймач мають різні шкали часу, з різницею навіть у 0,01 

с, то вимір відстані буде зроблено з похибкою у 2993 км. Супутники точні за часом, 

оскільки оснащені атомними годинниками. Годинник приймача може й не бути 

досконалими, тому що похибки можна уникнути за допомогою тригонометричних 

обчислень. Для отримання такої можливості потрібно зробити вимір відстані до 

четвертого супутника. 

Необхідність у чотирьох вимірах найбільше позначається на проектуванні 

GPS-приймачів. Якщо потрібно робити безперервне місцевизначення у реальному 

масштабі часу, то належить застосовувати приймач, який має щонайменше чотири 

канали вимірів, інакше кажучи, такий, у якого з кожним із чотирьох супутників за 

всечасовий відлік працює окремий канал прийому і первинної обробки сигналів. 
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УДК 528.931 

Мельник Х., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету, 

Науковий керівник: ст. викладач Хлян Я.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ  

У МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ ГІДРОГРАФІЇ 

 

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) – це спостереження та вимірювання 

енергетичних і поляризаційних характеристик власного й відбитого 

випромінювання елементів суші, океану й атмосфери Землі в різних діапазонах 

електромагнітних хвиль, що сприяють опису місцезнаходження, характеру та 

тимчасової мінливості природних параметрів і явищ, ресурсів Землі, 

навколишнього середовища, а також антропогенних об'єктів і утворень. 

У реальній ситуації водні маси поглинають майже все оптичне 

випромінювання у ближній і середній інфрачервоній ділянці спектра. Через це 

відбивання водою оптичного випромінювання незначне, особливо порівняно з 

відбиванням рослинних покривів і ґрунту. Така різниця у відбивальних 

характеристиках допомагає реалізувати дистанційну ідентифікацію й 

картографування водойм, які демонструють контрастні контури. 

Спектр відбивання води залежить від її каламутності, спричиненої 

наявністю суспендованих частинок. Можна стверджувати, що в ділянці 600 – 

700 нм відбивання води знаходиться у лінійній залежності від рівня каламутності. 

Значною мірою на спектральні характеристики води впливає в ній хлорофіл, 

збільшення концентрації якого призводить до зменшення рівня відбивання. 

З позиції дистанційного зондування забруднення водних середовищ 

перспективним є метод оцінки товщини нафтової плівки на поверхні води і 

розмірів нафтових частинок, а також ідентифікація типів нафти. Техніка 

дистанційного флуоресцентного зондування може бути використана для контролю 

якості води, визначення й оцінки стоків. За допомогою техніки дистанційного 

зондування на основі реєстрації комбінаційного розсіювання можливе вимірювання 

температури поверхні водойм. 

Сьогодні космічне знімання – необхідна складова комплексного 

дослідження й моніторингу багатьох природних та антропогенних процесів і явищ, 

які відбуваються на земній поверхні. Без дистанційного зондування неможлива 

жодна велика робота, яку присвячено оцінці ресурсного потенціалу території або 

перспектив її розвитку. 
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УДК 528 

Гречух Л., 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.т.н., в.о. доцента Смірнов Є.І. 

Львівський державний аграрний університет 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ  

ФОТОГРАММЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ 

 

Для геометричної рекультивації земель особливе значення має визначення 

об’єму землі, яка підлягає оновленню. Існує чимало способів визначення об’ємів 

земляних мас, таких як спосіб середнього арифметичного, вертикальних і 

горизонтальних перерізів. Із 60-х ХХ ст. почалися пошуки нових 

стереофотограмметричних способів, серед яких варто відзначити працю 

Н.  І. Іванова й Б. С. Пузанова, яка започаткувала дослідження у цьому напрямі. 

Цей спосіб отримав назву «зрізаних призм». 

Існує ще декілька способів, які фактично є частковими випадками способів 

зрізаних призм і способів перерізів. Розглянемо математичний апарат способу 

перерізів у тому вигляді, в якому його найчастіше використовують. Для цього 

запишемо об’єм тіла як визначний інтеграл: 

 

(1) 

де  – координати меж блока;  – функція, що характеризує площу 

перерізу. 

Використовуючи чисельні методи обчислення визначеного інтеграла, 

отримуємо 

 

(2) 

де Дх – крок інтерполювання;  – коефіцієнти Котеса;  

 

Обираючи кількість перерізів елементарного блока, можна отримати робочі 

формули для способу трапеції, Сімпсона і багатьох інших. Розрахуємо об’єм 

еліпсоїда з параметрами a = 330,0 м, b = 21,11 м, c = 9,55 м. Для цієї фігури об’єм 

становитиме V = 27,86 м
3
, для формули трапеції – V = 25,16 м

3
, для формули 

Сімпсона – V = 27,86 м
3
, за H = 5 – V = 27,86 м

3
. 
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УДК 528.024:93 

Люта С., ст. 1-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Харачко М.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТИПИ НІВЕЛІРІВ І НІВЕЛІРНИХ РЕЙОК ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

 

За геометричного нівелювання перевищення однієї точки місцевості або 

споруди над іншою визначають зі застосуванням горизонтального променя, який 

одержують за допомогою нівеліра та нівелірних рейок, які ставлять у цих точках. 

Сучасні нівеліри класифікують за точністю, призначенням, 

конструктивними особливостями й мірою автоматизації окремих операцій. За 

точністю нівеліри бувають високоточні, точні й технічні. За способом установлення 

лінії візування у робочий стан нівеліри поділяють на такі, в яких лінію візування 

встановлюють за циліндричним рівнем, що наглухо скріплений зі зоровою трубою, 

і нівеліри з компенсаторами зі самоустановлюваною лінією візування. Технічні 

нівеліри обладнують також лімбом для вимірювання горизонтальних кутів. 

Високоточні нівеліри Н-05 з оптичним мікрометром і нівеліри Н-05К з 

компенсатором призначені для нівелювання І та II класів. Точні нівеліри Н-3 з 

циліндричним рівнем, нівеліри Н-3К з компенсатором використовують у 

нівелюванні III та IV класів, інженерних розвідках та інженерно-геодезичному 

забезпеченні будівництва. 

Сучасні штрихові прецизійні й шашкові дерев'яні нівелірні рейки 

класифікують за точністю, конструктивними особливостями і призначенням. За 

точністю нівелірні рейки бувають високоточні, точні й технічні. За довжиною 

розрізняють три- та чотириметрові рейки, які можуть бути суцільними, складаними 

й розсувними. Поділки нанесені з одного або з двох боків. Рейки можуть мати 

круглий рівень для встановлення їх у прямовисне положення. Сучасні рейки мають 

шифри РН-05, РН-3 та РН-10 і входять до комплекту нівелірів відповідно Н-05, Н-3 

і Н-10. Літери означають: Р – рейка, Н – нівелірна, а цифри 10, 3 і 05 вказують 

середню квадратичну похибку нівелювання (у мм) на 1 км подвійного ходу. 

За результатами аналізу типів нівелірів і нівелірних рейок, їх метрологічних 

характеристик і галузей використання обирають нівелір і нівелірну рейку для 

інженерно-геодезичного забезпечення конкретного будівельно-монтажного 

виробництва або виконання розвідок. 
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УДК 528 

Олійник О., ст. I-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: ст. викладач Ващенко В.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ 

 

Основними елементами розмічувальних робіт під час будівництва 

інженерних споруд є побудова проектних горизонтальних кутів, відкладення 

проектних віддалей, перенесення на місцевість проектних висот, ліній і площин 

проектних ухилів. Розмічувальні геодезичні роботи – це дії, зворотні до тих, які 

виконують під час знімання. Це вирізняє процеси вимірювань, які виконують під 

час знімальних і розмічувальних робіт. Вимірювання лінії й визначення її довжини 

виконують між двома заданими точками, а під час розмічування задаються одна 

точка і проектна довжина, другу точку знаходять на місцевості. Вимірювання кута 

виконують між двома напрямами, а в розмічуванні задають тільки один напрям, від 

якого за заданим проектним кутом на місцевості знаходять інший. Під час 

вертикального знімання визначають висоти заданих точок, а під час розмічування 

за заданою висотою відомої точки і заданими проектними висотами точок 

знаходять їх висотне положення на місцевості. Наведемо  приклад процесу 

побудови проектного горизонтального кута. Стандартні геодезичні прилади, які 

виробляють серійно, за точністю призначені для вимірювань, а не для побудов. У 

результаті точність відкладання розмічувальних елементів нижча, ніж точність 

вимірювань ними. Тому для побудови на місцевості горизонтального кута з 

підвищеною точністю використовують спосіб наближень. У такому разі заданий 

кут спочатку будують у двох положеннях вертикального круга, а потім вимірюють 

його кількома прийомами й отримують середнє значення.  Кількість прийомів n 

визначають за наближеною формулою 

                                                              (1) 

де  – номінальна для теодоліта середня квадратична похибка вимірювання кута; 

m  – необхідна середня квадратична похибка відкладання кута. Середнє значення 

кута відрізнятиметься від заданого на величину поправки  = 1 -  ,  яку вводять 

для уточнення побудованого кута. Маючи проектну віддаль l, обчислюють лінійну 

поправку (редукцію) l:   

l=  ,                                                  (2) 
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УДК 004.352   

Цібере І., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: к.е.н. Бочко О.І.     

Львівський національний аграрний університет 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЛАЗЕРНИХ СКАНЕРІВ 

 

Лазерний сканер – прилад, який здійснює вимірювання за допомогою 

лазерного випромінювання. У результаті вимірювання відстаней від сканера до 

точок об’єкта та реєстрації відповідних напрямів (вертикальних і горизонтальних 

кутів) обчислюють просторові координати цих точок. 

На сьогодні лазерні сканери виготовляють кілька фірм геодезичного 

приладобудування, а саме: «Leica Geosystems», «Topcon», «Trimble», «Zoller + 

Froehlich», «RIEGL». Усі вони намагаються задовольнити вимоги користувачів 

щодо технічних можливостей лазерних сканерів, уважно стежать за тенденціями 

ринку геодезичних послуг і відразу реагують на їх зміни. Нині, на нашу думку, 

лазерні сканери за функціональними можливостями доцільно розділити на дві 

групи: автономні та інтегровані. 

Автономні – це клас лазерних сканерів, які у своїй комплектації мають усі 

стандартні функції та можливості роботи. До них належать практично всі сучасні 

лазерні сканери. Інтегровані – це клас лазерних сканерів, які, крім стаціонарних 

функцій, мають додаткові можливості, як-от: інтегрований GPS-приймач, цифрова 

камера з високою роздільною здатністю та інтернет-браузер. Результатом роботи 

лазерного сканування є множина точок із відомими тривимірними координатами. 

Такі набори точок прийнято називати хмарами точок або сканами. Кількість точок 

в одному скані може коливатися від декількох десятків тисяч до десятків і сотень 

мільйонів. Робота зі сканування найчастіше відбувається в декілька сеансів через 

форму об’єкта, коли всі поверхні не видно з однієї точки (наприклад, чотири стіни 

будівлі). Отримані з різних точок стояння скани суміщаються за допомогою 

спеціального програмного модуля в єдиний простір – хмару точок усього об’єкта. 

Основним напрямом застосування повітряного лазерного сканування є 

створення великомасштабних карт і планів. У сучасних технологіях, пов’язаних із 

моделюванням забудованих територій, інвентаризацією доріг, ліній 

електропередач, дослідженням гідрографічних об’єктів, широко використовують 

лазерне сканування місцевості.  
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УДК 528.74 

Стельмах І., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент  Здобицька Н.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ 

 

Матеріали дистанційного зондування (ДЗ) є частиною великої системи 

збору, переробки, реєстрації та використання даних. Правильно організована 

система дистанційних досліджень повина бути орієнтована на вирішення 

конкретних геологічних завдань, що зумовлюють вибір орбіт космічних 

носіїв,набір датчиків, характер збору, переробки й передачі на наземні комплекси 

первинних даних. 

Матеріали ДЗ одержують у результаті неконтактної зйомки з літальних, 

повітряних і космічних апаратів, судів і підводних човнів, наземних станцій. 

Отримувані документи дуже різноманітні за масштабом, геометричними, 

спектральними та іншими властивостями. Усе залежить від виду й висоти зйомки, 

апаратури, а також від природних особливостей місцевості, атмосферних умов 

тощо. Основні якості дистанційних зображень, особливо корисні для складання 

карт, – це їх висока детальність, одночасне охоплення великих просторів, 

можливість отримання повторних знімків і вивчення важкодоступних територій. 

Завдяки цьому дані дистанційного зондування отримали у картографії різноманітне 

застосування: їх використовують для складання та оперативного оновлення 

топографічних і тематичних карт, картографування маловивчених і 

важкодоступних районів (наприклад, високогір’я), для кращого розрізнення деяких 

об’єктів, виконаних в умовних кольорах. Треба відзначити особливі переваги 

зйомок у радіодіапазоні. Радіохвилі, майже не поглинаючись, вільно проходять 

через хмарність і туман. Нічна темрява –теж не перешкода для зйомки, її 

здійснюють за будь-яких погоди і часу доби. Основні переваги аерознімків, 

космічних знімків і цифрових даних, одержуваних у процесі дистанційного 

зондування, – їх велика оглядовість і одномоментності. Вони покривають великі, у 

тому числі важкодоступні території, вмить і в однакових фізичних умовах. Знімки 

забезпечують інтегроване і водночас генералізоване зображення всіх елементів 

земної поверхні, що дає змогу бачити їх структуру та зв’язок. 
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УДК 528.8.042 
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ПОБУДОВА ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РЕЛЬЄФУ НА ПІДСТАВІ ЛАЗЕРНОГО 

СКАНУВАННЯ МІСЦЕВОСТІ 

 

Окрім карт і планів,  земну поверхню можна зобразити у вигляді цифрових 

моделей рельєфу.  

Цифровою моделлю рельєфу називають дискретне, комп'ютерне подання 

об'єктів рельєфу у вигляді масиву точок із відомими їх просторовими 

координатами X, Y, Z. 

Технологією, яка дає змогу створити цифрову тривимірну модель об`єкта, є 

лазерне сканування. Ця технологія полягає у використанні нових геодезичних 

приладів – лазерних сканерів, які вимірюють координати точок поверхні об'єкта 

дуже швидко (кілька тисяч точок на секунду). В основу лазерного сканування 

покладено спроможність променя лазера відбиватися від наземних об'єктів або 

поверхні землі. Отриманий набір точок називають «хмарою точок», яку після 

візуалізації можливо подати у вигляді тривимірної  моделі об`єкта, плоского 

креслення, набору перетинів поверхні. 

Загалом у геодезії використовують два види робіт такого плану: наземне й 

повітряне лазерне сканування. 

Лазерне 3D-сканування робить можливою суцільну зйомку об'єкта з 

великою швидкістю й дає змогу за нетривалий час здійснювати знчний обсяг робіт 

із різними об'єктами. 

Повітряне лазерне сканування – зазвичай найшвидше, найдостовірніше, а 

іноді єдиний метод збору даних про реальну поверхню, у тому числі на 

важкодоступних територіях і територіях, вкритих різними угіддями.  

Повнішу цифрову картину неможливо уявити жодним іншим з відомих 

способів. Процес зйомки повністю автоматизовано, а участь оператора зводиться 

тільки до підготовки сканера на роботу. 

Основними перевагами побудови цифрової моделі рельєфу на підставі 

лазерного сканування місцевості є автоматизований збір і контроль якості даних, 

що гарантує швидке отримання результатів та їх високі якість і точністю. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХОДУ ФОКУСУВАЛЬНОЇ ЛІНЗИ НІВЕЛІРА SOUTH NL 20 

 

Дослідження ходу фокусувальної лінзи в нівелірах полягає у визначенні 

відхилень між виміряними перевищеннями за різних довжин плечей нівелювання з 

використанням перефокусування зорової труби та з точно визначеними 

перевищеннями, отриманими методом «із середини», тобто з однаковими плечами, 

де перефокусування неможливе. 

На точність досліджень ходу фокусувальної лінзи зорової труби 

впливатимуть такі чинники:  

 точність визначення точних перевищень між закріпленими точками;  

 точність відліків рейки у процесі досліджень;  

 точність визначення впливів зовнішніх умов у період спостережень 

(досліджень). 

У 2011 році ми провели дослідження ходу фокусувальної лінзи нівеліра 

South NL 20 на польовому компараторі ЛНАУ. Він побудований вздовж проїжджої 

частини вулиці, де в асфальт забиті костилі. На спеціальному забетонованому 

металевому стовпі встановлювали нівелір, а рейки на – костилях, які забили на 

різних відстанях від нівеліра. Електронним тахеометром Sokkia SET 630 R були 

визначені відстані до костилів , а точні перевищення між ними – методом 

нівелювання «з середини» нівеліром DNA 03 з комплектом інварних рейок. 

Дослідження ходу фокусувальної лінзи нівеліра South NL 20 виконували з 

комплектом складованих шашкових рейок. Перевищення між точками 

спостереження у процесі досліджень ходу фокусувальної лінзи визначали з одного 

положення нівеліра в прямому і зворотному напрямах нівелювання. 

Середньоквадратична похибка ходу фокусувальної лінзи становила 

, що відповідає точності відлічування нівеліра South NL 20 з 

комплектом складуваних шашкових рейок. 

Дослідження похибки ходу фокусувальної лінзи нівеліра South NL 20 

показали, що похибка практично відсутня і відповідає точності відлічування 

складуваних шашкових рейок. 
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Науковий керівник: асистент Жак І. Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ КАЛІБРУВАННЯ  

НАЗЕМНИХ ЛАЗЕРНИХ СКАНЕРІВ 

 

Сьогодні системи наземного лазерного сканування відіграють важливу роль 

серед сучасного геодезичного устаткування. Сфера застосування лазерного 

сканування постійно розширюється. Розв’язуючи за допомогою сканування задачі 

інженерної геодезії, важливо досягти максимально високого рівня точності. У такій 

ситуації виникає необхідність розроблення адекватної методики калібрування 

наземних лазерних сканерів. Передусім зазначимо, що треба чітко розмежувати 

умови, за яких необхідно виконувати калібрування. Основні випадки, в яких 

потрібно перевіряти сканер: міжсезонна перевірка здійснюється з метою 

профілактики у міжсезонний період; поточна періодична перевірка – перед 

виконанням польових робіт; почергова перевірка. Використовуючи камеральні 

методи, найчастіше такий полігон створюють у приміщеннях зі стабільними 

кліматичними умовами. Розмір приміщення залежить лише від конкретних умов і 

коливається у значних межах. Для калібрування за площинами використовують 

приміщення, яке має розмір 3 х 5 x 9 м з 18-площинними марками, та 3 x 9 x 12 м із 

25-площинними. Для кожного полігона процедура калібрування передбачає 

отримання щонайменше восьми сканів, по чотири з двох станцій сканування з 

розворотом на 90°. Реалізуючи польові методи, калібрувальний полігон створюють 

подібно до камерального. Особливість польових полігонів у тому, що можна 

значно збільшити відстані калібрування. Недоліком польових методів є складність 

урахування похибок, що найбільше виливають під час сканування в зеніті, а також 

вплив навколишнього середовища. Для калібрування сканера на великих відстанях 

і дослідження впливу зовнішніх умов створюють калібрувальні полігони значної 

протяжності. Калібрувальним полігоном є полігон, який складається з тестових 

об’єктів, що мають точні геометричні розміри. Виконане дослідження дає змогу 

надалі розв’язати дві задачі: вибір най адекватнішої моделі калібрування серед 

наявних і розроблення універсальної моделі похибок та методики калібрування, які 

б не залежали від моделі та принципу функціонування наземного лазерного 

сканера. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ GPS-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

До початку 70-х років ХХ ст. наявна у той час на озброєнні армії США 

супутникова навігаційна система TRANSIT мала істотні недоліки: відносно 

невисока точність визначення координат; великі проміжки часу між 

спостереженнями. 

З метою усунення цих недоліків було прийнято рішення розпочати роботу 

над створенням супутникової навігаційної системи нового покоління. Спочатку 

вона називалася «NAVSTAR» («NAVigation Satellite providing Time And Range»), 

тобто «навігаційна супутникова система, яка забезпечує вимірювання часу і 

місцерозташування». Тепер можна побачити подвійну назву: «GPS-NAVSTAR» – 

«високоточна навігація військових об’єктів». Безпосередня реалізація програми 

розпочалася в середині 1977 р. із запуском першого супутника. Із 1983 р. система 

відкрита для використання в цивільних потребах, а з 1991р. знято обмеження на 

продаж GPS-обладнання у країнах колишнього СНД. У 1993 р. система стала 

повністю розгорнутою. Витрати на її реалізацію перевищили 15 млрд USD. У Росії 

діє аналогічна система супутникової навігації «ГЛОНАСС» (глобальна навігаційна 

Супутникова система), принцип якої багато в чому схожий до GPS. На початку 

планували використовувати систему GPS тільки у навігаційних цілях, але 

дослідження, проведені вченими Массачусетського технологічного університету у 

1976-1978 рр., показали можливість геодезичного використання GPS, тобто 

визначення координат із міліметровою точністю. Відтоді почали використовувати 

систему для виконання геодезичних вимірювань. У навколишньому просторі 

розгорнута мережа штучних супутників Землі (ШСЗ), що рівномірно “покривають” 

усю земну поверхню. Орбіти ШСЗ обраховують із дуже високою точністю, тому в 

будь-який момент часу відомі координати кожного супутника. Радіопередавачі 

супутників безперервно випромінюють сигнали у напрямі Землі. Ці сигнали 

приймає GPS-приймач, який знаходиться у певній точці земної поверхні, 

координати якої потрібно визначити.  

Отже, для виконання необхідних навігаційних визначень необхідно 

забезпечити постійну видимість із неї, щонайменше до чотирьох супутників. Після 

повного розгортання сузір’я ШСЗ у будь-якій точці Землі можуть бути видимі від 5 

до 12 супутників у довільний момент часу.  Сучасні GPS-приймачі мають від 5 до 

12 каналів, тобто можуть одночасно приймати сигнали від такої кількості ШСЗ. 

Надлишкові виміри (понад чотири) дають змогу підвищити точність координат і 

забезпечити безперервність вирішення навігаційної задачі. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ПЛАНОВИХ МЕРЕЖ 

 

Планові опорні геодезичні мережі – це точки з відомими координатами (Xі, 

Yі), які фундаментально закріплені на земній поверхні  або на спорудах і визначені 

на основі лінійних та кутових вимірювань. 

Планові геодезичні мережі, які функціонують нині на території України 

(державні, мережі згущення, спеціальні мережі) створюють такими основними 

методами: тріангуляції, полігонометрії й трилатерації. 

Тріангуляція – побудова на місцевості у вигляді мережі трикутників, у 

кожному з яких вимірюються три кути. Крім того, у деяких трикутниках 

вимірюються сторони, які називають базисними. Базисних сторін у мережі має бути 

щонайменше дві. Полігонометрія – побудова на місцевості у вигляді системи 

ламаних ліній, у яких вимірюються сторони і кути при вершинах. Трилатерація – 

побудова на місцевості у вигляді мережі трикутників, у яких вимірюються три 

сторони. 

Система закріплених на місцевості постійними знаками пунктів, для яких 

визначені зі заданою точністю координати Х, Y, H, створює вихідну геодезичну 

мережу. Для зменшення  впливу похибок вимірювань на точність визначення 

координат пунктів геодезичної мережі її створюють “від загального до часткового”. 

Спочатку створюють на території країни рідку мережу пунктів максимально 

можливої високої точності. Далі така мережа поступово згущується, а точність 

вимірювань знижується. 

Висотні геодезичні мережі створюють: геометричним; тригонометричним 

нівелюванням; супутниковим способом. 

Найсучаснішим способом визначення координат пунктів геодезичних 

мереж є супутниковий – за допомогою супутникових навігаційних систем.   

Координати пунктів визнчаюєть за двома супутниковими радіонавігаційними 

системами: GPS (Global Position System) – глобальна система визначення 

місцеположення; ГЛОНАСС – Глобальна навігаційна супутникова система. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАММЕТРІЇ У ВІДТВОРЕННІ 

ВТРАЧЕНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

Чимало історичних архітектурних пам’яток через різні причини піддалися 

повному або частковому руйнуванню. Єдиним джерелом інформації про них 

слугують фотознімки, отримані звичайними фотокамерами. Труднощі у 

використанні таких знімків для архітектурних обмірів у тому, що невідомі 

елементи внутрішнього й зовнішнього її орієнтування. Використовуючи їх з метою 

вимірювання, необхідно визначити елементи внутрішнього й зовнішнього 

орієнтування, за відповідними фотограмметричними формулами, визначивши 

просторові координати точок будівлі. 

Якщо невідомі всі елементи орієнтування, необхідно знати координати X, Y, Z 

п’яти опорних точок, які не лежать в одній площині. 

Вирішенню завдання визначення елементів орієнтування поодинокого знімка 

присвячено багато праць. Низку оригінальних рішень запропонували радянські 

вчені Н.Г. Кель, А.С. Скирідов, Г.В. Романовський, В.М. Сердюков, 

В.Я. Фінковский та ін. 

У використанні архівних знімків виникає завдання спільного визначення всіх 

елементів орієнтування, але усі ці способи передбачають чітке горизонтальне 

розташування оптичних осей камери, що не завжди можливе. Тому доцільно 

спочатку трансформувати знімки, а потім змальовувати ситуацію. 
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ  

ЛАЗЕРНИХ СКАНЕРІВ 

 

У сучасний період лазерні сканери виготовляють фірми геодезичного 

приладобудування, а саме: «Leica Geosystems», «Topcon», «Trimble», «Zoller + 

Froehlich», «RIEGL». Усі вони намагаються максимально задовольнити вимоги 

користувачів щодо технічних можливостей сканерів, і уважно стежать за 

тенденціями розвитку геодезичних потреб. 

Весь процес сканування максимально автоматизований. Дані вимірювань у 

реальному часі накопичуються у спеціальній базі даних на вбудованому чи 

зовнішньому накопичувачі. На швидкість ведення робіт істотно впливає 
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кваліфікація оператора, оскільки від неї залежать кількість станцій і правильний 

вибір щільності (кроку) сканування. 

Але чи не однією з основних новинок та інновацій стала можливість 

використання для моделі «Leica ScanStation C10», «GPS Smart Antena», за 

допомогою якої можна визначати координати точки стояння, не прив'язуючись до 

опорної мережі, що дає змогу значно скоротити затрати часу на об'єкті сканування. 

Зберігання даних здійснюється безпосередньо на прилад або через 

вбудований інтерфейс на ноутбук. Інтегровані лазерні сканери укомплектовані 

цифровою камерою, завдяки чому можна попередньо візуалізувати об'єкт, що 

сканується, для спрощення вибору ділянки сканування та подальшої обробки й 

моделювання. 

Основними принциповими особливостями програм для лазерного 

сканування є можливість працювати зі значним обсягом даних і наявність 

розвинених функцій тривимірного моделювання, до яких входять функції, що 

дають змогу користувачеві без застосування додаткового обладнання створювати 

3D-моделі складних поверхонь або окремих їх елементів, отримувати креслення 

перерізів або сканованого об'єкта загалом. 

 

 

УДК 528.3:551.5 

Зубко В., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: ст. викладач Рій І.Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ГЕОМЕТРИЧНОГО 

НІВЕЛЮВАННЯ «ІЗ СЕРЕДИНИ» І «ВПЕРЕД-НАЗАД»  

НА ГЕОДЕЗИЧНОМУ ПОЛІГОНІ ЛНАУ 

 

На сьогодні нівелювання горизонтальним променем залишається одним із 

найточніших методів визначення перевищень. Із появою цифрових нівелірів, 

похибки відлічування, інструментальні й особисті похибки спостерігачів зводяться 

до дуже малих величин або відсутні взагалі. Вертикальна рефракція та 

нестабільність горизонтальності променя нівелювання найбільше впливають на 

точність високоточного геометричного нівелювання. На виконання високоточного 

нівелювання інструкція накладає жорсткі обмеження (атмосферні умови й періоди 

доби, за яких дозволено виконувати вимірювання, висота візирного променя над 

земною поверхнею, довжини та нерівність плечей нівелювання, чітке дотримання 

методики нівелювання – за двома парами костилів, і виконання нівелювання у 

зворотному напрямі). У 2013 році на експериментальному полігоні Львівського 

національного аграрного університету виконані порівняльні дослідження способів 

геометричного нівелювання “із середини“ і “вперед-назад”. Прокладені три 

нівелірні ходи між пунктами PG29-PG25, PG25-PG54, PG54-PG29 у прямому й 

зворотному напрямах, що утворили зімкнутий полігон. Для нівелювання  

використовували електронний нівелір DiNi 22 і комплект кодових складуваних 
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рейок, а також застосовували методику й допуски інструкції для нівелювання 

III класу. Експериментальні дослідження показали, що способи геометричного 

нівелювання “вперед-назад” і нівелювання “із середини” приблизно однакової 

точності. 

Спосіб “вперед-назад” значно спрощує процес нівелювання за рахунок 

встановлення лінії нівелювання (плеча), а отже, дає змогу контролювати положення 

променя візування нівеліра обчисленням значення сумарного кута 

негоризонтальності (рекомендується для цифрових нівелірів). Для зменшення 

впливу перефокусування зорової труби нівеліра у процесі нівелювання способом 

“вперед-назад” пропонується починати нівелювання на наступній станції з плеча, 

на якому завершили нівелювання на попередній станції. 

 

 

УДК 528.4 

Корденко Н., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: ст. викладач Рій І.Ф. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ТАХЕОМЕТРІВ  

У ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ 

 

Із кожним роком перед геодезичним виробництвом постають нові завдання, 

які потребують швидкого і правильного виконання. Це вимагає застосування нових 

технологій і засобів вимірювання. Поєднання можливостей сучасних геодезичних 

інструментів та нових автоматизованих систем обробки результатів польових 

топографо-геодезичних робіт дає змогу виконувати їх із високими точністю та 

якістю. Впровадження у виробництво геодезичних приладів з новими споживчими 

якостями, що істотно підвищують точність вимірювань, які останніми роками 

з’явилися на внутрішньому ринку країни, дає змогу істотно покращити точність, 

швидкість і продуктивність праці під час виконання топографо-геодезичних робіт. 

Одними з найважливіших характеристик віддалемірів та електронних тахеометрів є 

гранична відстань, що вимірюється, та похибка вимірювань. У більшості сучасних 

приладів гранична віддаль вимірювань за наведення на один стандартний відбивач 

становить 800-2500 м (за атмосферної видимості щонайменше 15-20 км), а похибка 

вимірювань перебуває в межах від (2+2х10 D) м до (5+5х10 D)мм, де D – відстань, 

що вимірюється, мм. Прецизійні прилади дають змогу вимірювати відстань із 

похибкою до 1 мм. 

Джерелами випромінювання у сучасних віддалемірах та електронних 

тахеометрах слугують напівпровідникові діоди інфрачервоного діапазону та 

лазерні діоди як інфрачервоного, так і видимого діапазонів (червоні). 

Практично всі прилади мають зв’язок із персональним комп’ютером через 

інтерфейс RS 232S, власну пам’ять на 100-4000 точок. Живлення приладів 

здійснюється як від зовнішніх джерел, так і від акумуляторів, які встановленні 

безпосередньо у прилад. Внутрішні акумулятори забезпечують роботу приладу 
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впродовж п’яти-восьми годин, що відповідає повному вимірюванню (відстань плюс 

кути) близько 600 точок. 

Впровадження сучасних геодезичних приладів у виробництво дасть змогу у 

мінімальний термін подати замовнику досить точну й достовірну інформацію про 

об’єкт, зменшити витрати людської праці на опрацьовування інформації та швидше 

й якісніше виконати поставлене завдання. Для цих приладів розроблено велику 

кількість програмного забезпечення, яке значно пришвидшує й полегшує 

опрацювання інформації, що істотно підвищує продуктивність праці. 

 

 

УДК 528.3 

Хомич А., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету  

Науковий керівник: ст. викладач Рій І.Ф. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХОДУ ФОКУСУВАЛЬНОЇ ЛІНЗИ НІВЕЛІРА SOUTH NL 20 

 

Дослідження ходу фокусувальної лінзи в нівелірах полягає у визначенні 

відхилень між виміряними перевищеннями на різних довжин плечей нівелювання з 

використанням перефокусування зорової труби та з точно визначеними 

перевищеннями, отриманими методом «із середини», «тобто з однаковими 

плечима, де перефокусування неможливе». 

На точність дослідження ходу фокусу вальної лінзи зорової труби 

впливатимуть такі чинники: 

 достовірність визначення точних перевищень між закріпленими 

точками; 

 точність відліків рейки у процесі досліджень; 

 точність визначення впливів зовнішніх умов у період спостережень 

(досліджень). 

У 2011 році ми провели дослідження ходу фокусувальної лінзи нівеліра 

South NL 20 на польовому компараторі ЛНАУ. Він побудований уздовж проїжджої 

частини вулиці, де в асфальті забиті костилі. На спеціальному забетонованому 

металевому стовпі встановлювали нівелір, а рейки – на костилях, які забили на 

різних відстанях від нівеліра. Електронним тахеометром Sokkia SET 630 R були 

визначені відстані до костилів, а точні перевищення між ними – методом 

нівелювання «середини» нівеліром DNA 03 з комплектом інварних рейок. 

Дослідження ходу фокусувальної лінзи нівеліра South NL 20 виконували з 

комплектом складуваних шашкових рейок. Перевищення між точками 

спостереження у процесі дослідження ходу фокусувальної лінзи визначили з 

одного положення нівеліра у прямому і зворотному напрямах нівелювання. 

Середньоквадратична похибка ходу фокусувальної лінзи становила m=0,57, що 

відповідає точності відлічування нівеліра South NL 20 з комплектом складуваних 

шашкових рейок. Дослідження похибки ходу фокусувальної лінзи нівеліра  South 
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NL 20 показали, що похибка практично відсутня і відповідає точності відлічування 

складуваних шашкових рейок. 

 

 

УДК 528.4 

Пархомчук К., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету   

Науковий керівник: ст. викладач Рій І.Ф. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ ЗАРИСІВ У КАДАСТРОВІЙ СЛУЖБІ 

АВСТРО-УГОРЩИНИ  
 

Перші кадастрові роботи були виконані в Австрійській (з 1867 року – 

Австро-Угорській) імперії ще у 1714 році. Після цього кадастр зазнав певних змін, і 

тільки після указу імператора Франца І від 23 грудня 1817 року був заснований 

стабільний кадастр із метою оподаткування й оборони. Це був перший у Європі й 

світі кадастр, створений на науковій основі.  

Виконували кадастрове картографування спочатку згідно з  детальною 

Інструкцією за вимірами 1786 року, потім за Кадастровою інструкцією 1824 року, і, 

насамкінець, за Інструкцією 1833 року. Оновлення застарілих кадастрових планів 

виконували згідно з Інструкцією з виконання землемірних робіт 1870 року. Усі 

Інструкції передбачали введення зарисів.  

Знімання виконували мензульним комплектом, який був зорієнтований за 

допомогою бусолі. Безпосередньо перед зніманням ад’юнкт виготовляв польові 

зариси на місцевості у різних масштабах. Зарис викреслювали чорною тушшю на 

мензулі водночас із закріпленням на місцевості кілками кутів повороту по 

периметру парцел. При цьому завжди був присутній  індикатор, тобто людина, яка 

знала місцеві приватні відносини. В оновленні або коректурі кадастру 

використовували індикаційні зариси. Це були копії кадастрових планів, на яких під 

час роботи на місцевості графічно наносили виміряні величини і зміни ситуації й 

які слугували для нанесення змін на кадастрові плани. Зариси не здавалися до 

картографічних  архівів.  

У результаті виконаних робіт складали землекадастрову документацію:  

- плани землекористування (земельнокадастрові), які зберігалися у 

земельних картографічних архівах, створених у 1822 році, наприклад, у Львові, 

Будапешті, Празі тощо.  

- імператорські, тобто другі примірники планів землекористування, які 

зберігалися у центральному картографічному архіві у Відні;  

- індикаційні ескізи (зариси), які використовували для роботи на місцевості 

і слугували для нанесення змін на планах землекористування; 

- плани населених пунктів, районів, для визначення меж лісів, угідь, доріг 

тощо;  

- плани землекористування як планова основа для військових карт. 
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УДК 93:528.531 

Шуляк Ю., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету   

Науковий керівник: асистент Жак І. Б. 

Львівський національний аграрний університет  

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ  ЕЛЕКТРОННИХ ТАХЕОМЕТРІВ  

 

Ще наприкінці XIX ст. угорський геодезист Тихі ввів термін "тахеометр", 

що у перекладі з грецької – "швидковимірюючий". Навіть у ті далекі часи 

геодезисти мріяли про прилад, за допомогою якого можна буде максимальну 

частину роботи виконувати в полі й бодай трохи зменшити камеральну обробку. 

Але оптичні тахеометри мають свою межу. До середини 70-х років у геодезії 

з'явилися перші моделі прототипів тахеометра. Були створені перші 

напівелектронні прилади, де оптичний теодоліт був оснащений світодалекоміром 

(SM-41, Zeiss West Germany; ЕОТ-2000, Karl Zeiss Iena). Потім УОМЗ створив Та-5, 

який мав загальний для теодоліта й далекоміра корпус, а також був оснащений 

панеллю керування для введення значень кутів. Цей пристрій давав змогу 

безпосередньо в полі визначати перевищення, горизонтальну проекцію, 

збільшення. Але все одно це вимагало додаткових зусиль і не особливо 

прискорювало процес польових робіт. Неабияким поштовхом у геодезичному 

приладобудуванні був випуск електронного тахеометра AGA-136 (Швеція), в якому 

оптична система відліку кутів була замінена на електронну. Але техніка йде вперед 

семимильними кроками. Тахеометри дуже швидко старіють. Куплений кілька років 

тому прилад не має можливостей більш молодих моделей. З’явилася ідея 

"омолоджування" тахеометрів. У режимі тестування тахеометрів ELTA 50R і 

пізніших моделей Zeiss був уведений рядок "UPDATE", що дає змогу вписати 

сучаснішу версію програмного забезпечення. Дедалі частіше застосувують і цілком 

автоматичні самонавідні тахеометри, обладнані ще й автоматичним фокусуванням. 

З'явилися прилади, спроможні працювати без відбивача на відстані до 500 м. Наразі 

ці моделі досить дорогі, але розроблювачі знайдуть можливість зробити їх 

конструктивно простішими а отже, знизити ціну. Сьогодні геодезист може вийти в 

поле без робітника, провести геодезичне знімання без польових журналів і, 

перекинувши інформацію на комп’ютер, одержати карту. Сучасний тахеометр дає 

змогу зробити планово-висотне обґрунтування, зйомку, обмірювання та 

високоточне нівелювання. У тахеометрах з’явилися величезні функціональні 

можливості, унаслідок чого різко скоротилася камеральна обробка. 
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УДК 528.2:521.9 

Рутар А., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.т.н. Поляковська Л.Л. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТЕОРІЯ ПРЕЦЕСІЇ – НУТАЦІЇ МНВ2000. ПАРАМЕТРИ  

ОРІЄНТАЦІЇ ЗЕМЛІ 

 

Прецесія – це повільне обертання земної осі по конусу, вісь якого 

перпендикулярна до площини земної орбіти, а кут між віссю й твірною конуса 

дорівнює близько 23º5'. Унаслідок прецесії точка весняного рівнодення рухається 

екліптикою назустріч уявному річному руху  Сонця, долаючи 50,24'' на рік, полюси 

світу зсуваються між зорями, екваторіальні координати світил постійно 

змінюються. Одночасно земна вісь зазнає нутаційних коливань із періодом 

18,6 року та амплітудою 18,42''. Нутація – рух твердого тіла, який відбувається 

одночасно з прецесією й під час якого змінюється кут між віссю власного 

обертання тіла й віссю, навколо якої здійснюється прецесія. Отже, взаємну 

орієнтацію міжнародних земних систем координат ITRS та ICRS задають 

параметрами орієнтації Землі. Модель прецесії-нутації МНВ2000 нетвердої Землі 

прийняло IAU у 2000 році. Теорія МНВ2000 ґрунтується на геофізичному 

моделюванні явищ прецесії та нутації. Використовують підхід, заснований на 

оцінці чотирикомплексних параметрів за даними VLBI. Розвиток моделювання 

нутації й прецесії забезпечує СКП  між теорією і спостереженнями VLBI на рівні 

0,16 кутової мс. Визначення загальної прецесії у довготі р'А = 50,2879225±0,000018 

для МНВ2000 представлено в  [Mathews P.M. et al. 2002], [McCarthy D, 2004], де 

подано рекомендації IAU для застосування двох версій моделі. Модель IAU 2000A  

містить 678 місячно-сонячних членів і 687 планетарних членів та забезпечує 

напрям полюса у геоцентричній небесній системі відліку (GCRS) з точністю 0,2 

кутової мс. Скорочена модель IAU 2000B містить 80 місячно-сонячних  членів  і  

планетарних  нахилів. Різниця між моделями – не більше кутової мс. МНВ2000 

враховує вплив  мантії, океанічних припливів, електромагнітну взаємодію між 

рідким зовнішнім ядром і мантією, між твердим внутрішнім ядром і рідким 

зовнішнім ядром та додаткові нелінійні члени. Матриця прецесії трансформує 

середню систему координат від референтної епохи tₒ до епохи t спостережень, а 

матриця нутації перетворює середню систему на істинну систему цієї епохи t. 
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УДК 528.004:332.74 

Баран О., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Ступень. М. Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У ГРОШОВІЙ  

ОЦІНЦІ ЗЕМЕЛЬ 

 

Виконання грошової оцінки на сьогодні неможливе без застосування 

інформаційних систем та комп'ютерних технологій. Але застосування у 

нормативній та експертній оцінці має свої особливості та специфіку.  

Геоінформаційна система – сучасна комп'ютерна технологія, що дає змогу 

поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, 

космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу 

(різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо). 

Загалом ГІС складається з двох баз даних: картографічної та семантичної 

(аналітичної, атрибутивної), а також підсистем маніпулювання цими даними. 

Графічна база даних формується на основі однієї, або декількох 

електронних карт, які вводять у комп'ютер методом дигіталізації (оцифрування), 

або сканування паперових носіїв. Під паперовими носіями розуміють будь-яку 

карту, або схему. Семантична база даних охоплює текстові та цифрові записи, 

таблиці, схеми, рисунки, що органічно пов'язані з графічною базою даних. 

Використання електронних карт і методів просторового аналізу ГІС дає 

змогу значно прискорити та підвищити якість збору, обробки вихідних даних 

грошової оцінки. На сьогодні у більшості проектів як нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів, так і земель сільськогосподарського призначення, 

застосовують лише окремі елементи ГІС-технологій. 

Перевага виконання грошової оцінки з використанням ГІС полягає не 

тільки у заощадженні часу, а й у можливості поєднати її з іншими містобудівними 

роботами: земельним і містобудівним кадастрами, генеральним планом, схемою 

приватизації земель населених пунктів тощо. 

 

 

УДК 349.418(477) 

Василько М., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: д.е.н., професор Ступень М.Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ  

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

Із 1 січня 2013 року вводиться в дію єдиний Державний реєстр речових прав 

на нерухоме майно, мета створення якого –зібрання в єдиному реєстрі даних про 
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власників, про права власності на нерухоме майно, земельні ділянки, про іпотеку, 

про податкову заставу, про накладення арешту. 

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно ‒ єдина державна 

інформаційна система, яка містить відомості про речові права на нерухоме майно, 

їх обмеження, а також технічні дані про об'єкти нерухомого майна (технічну 

інвентаризацію), суб'єкти речових прав, правочини, вчинені щодо таких об'єктів 

нерухомого майна. 

Системи Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний 

земельний кадастр працюватимуть паралельно. Державний реєстр речових прав на 

нерухоме майно міститиме всю інформацію про речові права на земельні ділянки, а 

Державний земельний кадастр – інформацію про земельну ділянку, так би мовити 

"технічну інформацію". Водночас варто зазначити, що такі інформаційні системи 

працюватимуть саме паралельно, а не розрізнено чи в противагу одна одній. 

Законами України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень"  і "Про Державний земельний кадастр" передбачено взаємодію органів 

державної реєстрації прав та органів, що здійснюють ведення Державного 

земельного кадастру, у тому числі відомості, які мають передаватися, підстави 

такої передачі тощо. На виконання зазначених законів прийнято Постанову 

Кабінету Міністрів України  від 22.02.2012 р. № 118 "Про інформаційну взаємодію 

органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру та органу державної 

реєстрації прав", яка детально регламентує таку взаємодію. 

 

 

УДК 332.74:34. 

Романів О., ст. 5-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: д.е.н., професор  Ступень М.Г.  

Львівський національний аграрний університет 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

Відомості про земельні ділянки, обмеження (обтяження) в їх використанні, 

які були зареєстровані до 1 січня 2013 року у державному реєстрі земель, 

підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому 

порядку, без подання заяв про це їх власниками, користувачами, та без стягнення 

плати за таке перенесення (п. 4 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про 

Державний земельний кадастр»). 

Державній реєстрації у ДЗК підлягають сформовані земельні ділянки. 

Земельні ділянки є сформованими тоді, коли вони набули ознак об'єкта цивільних 

прав — мають чітко визначену площу, межі та інформація про них внесена до ДЗК 

(ч. І ст. 79-1 Закону України). 

Земельній ділянці, відомості про яку внесені до ДЗК, присвоюють 

кадастровий номер (ч. 1 ст. 16 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»). 
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Варто зазначити, що кадастровий номер скасовують лише у разі скасування 

державної реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної 

ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового 

номера (ч. 6 ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр». 

Державну реєстрацію земельних ділянок здійснює за місцем їх 

розташування Державний кадастровий реєстратор територіального органу 

Держземагентства України відповідно до ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про Державний земельний 

кадастр», п. 4 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051. 

 

 

УДК 332.2 

Балик Т., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: доцент Микула О.Я. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

За даними Головного управління Держземагентства у Тернопільській 

області впродовж 2013 року в області  продано 149 земельних ділянок із земель 

державної та комунальної власності. Загальна їх площа становила 86,6 га, оціночна 

вартість – 6,89 млн грн, з них право оренди на дві земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 60 га, оціночна вартість  

73,96 тис. грн. Найбільше земельних ділянок продано у містах області – 85. У 

селищах продано 20 земельних ділянок, у селах – 32, а за межами населених 

пунктів – 12. Середня вартість 1 м
2
 у районах області склала 24,28 грн.  

Окрім прямих продажів за цей період, в області проведено земельні торги 

на конкурентних засадах. На земельних торгах продано сім земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення загальною площею 1,28 га вартістю 969,53 

тис. грн. Також відбувся продаж права оренди на чотири земельні ділянки 

загальною площею 60,06 га, з них продано право оренди на дві земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 60 га. За стартової ціни 

близько 59,18 тис. грн їх реалізовано на суму понад 100,15 тис. грн.  

За 2013 рік від продажу земельних ділянок у бюджетів усіх рівнів 

спрямовано близько 7,3 млн грн, тобто ці кошти надійшли на рахунки тих міських, 

сільських, селищних рад, на території яких відбувся продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 

Аналіз продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

засвідчує доволі динамічний розвиток попиту на земельні ділянки комерційного та 

виробничого призначення. Ціни на земельні ділянки виробничого призначення 

відзначаються значно нижчим рівнем, ніж на земельні ділянки комерційного 

використання. Щодо попиту, відбувається значний інтерес у придбанні земельних 
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ділянок фізичними, а не юридичними особами. Вони придбали 138 земельних 

ділянок, а юридичні – лише 11.  

Проведений аналіз засвідчує, що за минулий рік у Тернопільській області 

процеси наповнення місцевих бюджетів за рахунок продажу земель комунальної 

власності проходив доволі активно. Однак продаж земель через земельні торги 

варто активізувати. 

 

 

УДК 061.61.001.5:332.2(477.83) 

Циганенко Ж., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівний: доцент Гулько Р. Й. 

Львівський національний аграрний університет 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ» 

 

Державне підприємство «Львівський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою» створене у 2003 році перепідпорядкуванням та 

реорганізацією Інституту землеустрою Української академії аграрних наук. Нині 

інститут землеустрою – єдина державна науково-дослідна установа в області з 

проблем землеустрою, земельного кадастру та охорони земель, яка широко 

впроваджує наукові розробки у практику земельних відносин та здійснення 

земельної реформи в Україні. 

Упродовж своєї діяльності Львівський інститут землеустрою виконав 

значний обсяг проектно-вишукувальних, земельно-оціночних і розвідувальних 

робіт, спрямований на раціональне використання й охорону земельних ресурсів 

області. Серед найважливіших робіт із землеустрою, виконаних попередніми 

роками, – Регіональна програма захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших 

видів деградації земель Львівської області, проекти встановлення водоохоронних  

зон і прибережних смуг в усій області, проекти організації шляхової мережі у 

сільськогосподарських районах. На кожне із 465 сільськогосподарських 

підприємств розробляли проекти внутрішньогосподарського землеустрою, у 

102 господарствах – із контурно-меліоративною організацією території, на площі 

329 тис. га. Проведено економічну оцінку земель на площі 1148 га. Розроблено 

робочі проекти культуртехнічних заходів із поліпшення природних кормових угідь 

на площі 394 тис. га, будівництва протиерозійних споруд довжиною 451 км, 

рекультивації порушених земель і землюванні малопродуктивних угідь на площі 

1,1 тис. га. 

Отже, “Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” 

надалі залишається найпотужнішою установою у Львівській області, яка виконує 

різні види землевпорядних робіт. 
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УДК 332.64 

Гацко І., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гулько Р.Й. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ  

У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 

 

Дані державного земельного кадастру застосовують у вирішенні різних 

питань стосовно використання земельних ресурсів; під час складання картограми 

масиву економічної придатності земель для розміщення посівів 

сільськогосподарських культур. За даними оцінки земель у господарстві проводять 

аналіз і оцінку сучасного використання земель, які дають змогу виявити резерви 

подальшого підвищення ефективності їх використання. 

У господарстві важливі дані оцінки земель для територіального розміщення 

посівів сільськогосподарських культур на масивах, що забезпечують виробництво 

продукції зі збереженням і підвищенням родючості ґрунтів. 

Масиви екологічної придатності земель потрібно зараховувати в землі 

однакової якості. Залежно від територіальних умов у масиви менш родючих земель 

входять маленькі ділянки гірших земель і малі ділянки кращих. До масивів кращих 

земель не потрібно зараховувати малих ділянок гірших земель, їх бажано виділяти 

в самостійні масиви. 

Завдяки земельно-кадастровим даним можна встановити заходи з 

підвищення продуктивності використання й охорони земель, давати оцінку 

економічної ефективності запланованих заходів, обґрунтувати доцільність зміни 

характеру використання земельних ресурсів переведенням земель з однієї категорії 

земель в іншу, трансформації й поліпшення угідь та визначити місце земельних 

ресурсів у складі національного багатства країни. 

 

 

УДК  333.003.12 

Дудар М., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Шпік Н. Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ  

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 

В основу грошової оцінки земель населених пунктів покладено рентний 

дохід, який отримують залежно від місця розташування населеного пункту у 

загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, 

облаштування його території й якості земель з урахуванням природно-кліматичних 

та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної 

цінності, екологічного стану, функціонального використання земель. 
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Грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, у межах 

земель населених пунктів, здійснюють за диференціальним рентним доходом з 

гектара земель цих угідь сільськогосподарських підприємств, на території яких 

розташовані населені пункти. Достовірніше визначити диференціальний рентний 

дохід із гектара земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями 

й пасовищами у межах природного сільськогосподарського, земельно-оціночного 

району загалом. Географічна достовірність і картографічна забезпеченість 

територій сільських населених пунктів сприяє їх економічно-ефективній грошовій 

оцінці.  

Аналіз досвіду застосування географічного фактора доступності території 

населених пунктів до ринків збуту, адміністративних та культурних центрів 

України дає змогу дійти висновку про його високу ефективність. На сьогодні рівень 

упровадження соціологічних і екологічних методів у географічні дослідження – 

досить низький, що зумовлює необхідність подальшого вдосконалення. Одним із 

напрямів цього вдосконалення є створення серії карт (ґрунтових, екологічних, 

меліоративних та інших) на територію сільськогосподарських населених пунктів, 

які б достовірно обґрунтовували їх природну й економічну складові. Це дало б 

змогу об’єктивно визначити диференціальну ренту земельних ділянок з 

урахуванням природної родючості, зручності земельних угідь до інтенсивного 

виробництва географічного їх розташування. 

 

 

УДК 332.6:004.9 

Московчук Г., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Шпік Н.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ У КАДАСТРІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 

ГІС-технології у земельному кадастрі дають змогу використовувати для 

ведення й оновлення відомостей у базі даних сучасні електронні засоби геодезії та 

системи глобального позиціонування й завжди мати постійну точну і свіжу 

інформацію. У сучасних умовах неможливо відокремити способи й методи 

інформаційного забезпечення від процесу створення проектів землеустрою й 

земельного кадастру. Проведення цих робіт повинно базуватися на достовірних 

даних про топографічні умови місцевості, необхідно мати спеціальну систему 

обробки даних, яка дає змогу створити цифрові карти й вирішити завдання 

реєстрації нерухомості, власності, планування й великомасштабного 

картографування. Нині такі карти почали створювати й використовувати в 

автоматизованих системах, які базуються на географічних інформаційних системах 

(ГІС).  

Нині ГІС-технології поширені і під час оціночного зонування. На основі 

ГІС-технологій визначають метричні характеристики (площі, протяжність) об’єктів 
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облаштування та інженерних комунікацій для визначення витрат на освоєння та 

облаштування  території.  

Застосування ГІС-технологій у кадастровому зонуванні створює якісну 

проектну документацію й топологічно-коректну цифрову модель кадастрових зон 

та кварталів як основу автоматизації визначення кадастрових номерів земельних 

ділянок за їх реєстрації у кадастровій системі. 

Якість результатів та ефективність роботи ГІС у декілька разів вища 

порівняно з традиційними методами. Застосування ГІС на даному етапі дає змогу 

створити геоінформаційний ресурс на комп’ютерних носіях, що є ключовим для 

автоматизації завершального етапу використання ресурсів попередніх досліджень і 

розрахунків для грошової оцінки десятків тисяч окремих ділянок.  

 

 

УДК 332.64.006 /(088.27) 

Букартик З., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Шпік Н.Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ У КАДАСТРОВО-РЕЄСТРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

 

Створена в Україні єдина кадастрово-реєстраційна система передбачає 

облік нерухомого майна та державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обмежень. Причому реєстрація прав та їх обмежень повинна здійснюватися на 

підставі достовірної інформації щодо нерухомого майна, яка повинна міститися в 

базах даних державного земельного кадастру.  

Задля обліку та ідентифікації територіальних зон населених пунктів у базі 

даних кадастрово-реєстраційної системи необхідно мати уніфіковану систему їх 

класифікації. Такої системи класифікації територіальних зон, а саме єдиної, 

узгодженої та придатної для обліку в базі даних кадастрово-реєстраційної системи, 

а отже, і для міжвідомчого застосування, на сьогодні не існує.  

З метою розробки єдиної уніфікованої системи класифікації та кодування 

територіальних зон населених пунктів, яка була б придатною для цілей ведення 

кадастрово-реєстраційної системи й задовольняла б інформаційні потреби різних 

категорій користувачів, розглянемо деякі критерії, вимоги й підходи до 

структуризації територій населених пунктів та планування територіальних зон та їх 

класифікації. 

Завдання класифікації територіальних зон з метою кадастрово-

реєстраційної системи полягає у розробці переліку всіх різновидів територіальних 

зон у межах населених пунктів та присвоєнню їм відповідних кодів. 

Інформація про територіальні зони та відповідні планово-картографічні 

матеріали з визначеними межами зон слугуватимуть інформаційною базою для 

управління міськими територіями та земельними ресурсами, для здійснення 

проектних робіт із землеустрою, відведення земельних ділянок, та їх 
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використовуватимуть для встановлення цільового призначення земельної ділянки, 

здійснення робіт із грошової оцінки, моніторингу й контролю за раціональним 

використанням та охороною земель. 

 

 

УДК 322.13 

Прищевська В. ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий  керівник: к.е.н., доцент Ковалишин О.Ф. 

Львівський національний аграрний університет  

 

РОЛЬ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ У РЕГУЛЮВАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Оцінка обов'язкова складова усіх інвестиційних процесів. Тому від стану 

земельно-оцінкової діяльності, рівня розвитку її теоретичної та методологічної бази 

залежать темпи реалізації не тільки земельної, а й економічної реформи загалом. 

Відомості про експертну оцінку земель – основа регулювання земельних 

відносин. Оцінка передбачає визначення ринкової (імовірної ціни продажу на 

ринку) або іншого виду вартості об'єкта оцінки (заставна, страхова, для 

бухгалтерського обліку тощо), за яку він може бути проданий (придбаний) або в 

інший спосіб  відчужений на дату оцінки відповідно до умов угоди.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. № 231 було 

прийнято експертну оцінку вартості нерухомого та рухомого майна для цілей 

оподаткування й нарахування і сплати інших обов’язкових платежів. Цей Порядок 

визначає механізм проведення оцінки нерухомого та рухомого майна для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства, з метою обчислення доходу платника 

податку – фізичної особи від продажу (обміну) та іншого доходу такого платника 

податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого 

та рухомого майна (крім випадків його успадкування та дарування), а також 

обчислення суми державного мита, податків та інших обов’язкових платежів, які 

справляють відповідно до законодавства. 

Отже, грошова оцінка земель набуває функції економічного важеля, який 

дає змогу розширити економічні умови і стимули раціонального використання 

земель, створивши необхідну основу для економічного впливу на регулювання 

земельних відносин під час транзакцій із землею.  
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УДК 349.4.8 

Чернецька О., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковалишин О.Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ВИРОБНИКАМИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЛЬВІВЩИНИ 

 

Чільне місце у структурі земельного фонду України займає Львівщина. 

Географічне розташування у зонах Малого Полісся, Лісостеповій зоні, 

Передгірській та Гірській зонах Карпат сприяли різноманітності використання 

земельних ресурсів.  

Земельний фонд Львівської області станом на 1.01.2013 року складає 2183,1 

тис. га., 58% земель зайнято сільськогосподарськими угіддями, 31,8% займають 

ліси та площі, вкриті лісами. 

Упродовж останніх п’яти років відбулися значні зміни серед виробників 

сільськогосподарської продукції. Загальна їх кількість зменшилася на 

63 господарства. Передусім тих, що мають в обробітку 100-500 га земель ‒ 

зменшення на 55 (37,4 %), та 1000–2000 га ‒ на 8 (31 %). Кількість дрібних 

господарств, що обробляють до 50 га, зросла на 13, і кількість земель, що не 

обробляють, – на 7,4 тис. га, або на 53 %. Також спостерігається посилення процесу 

концентрації земель у господарств, що мають у власності понад 3 тис. га землі. 

Кількість земель у них зросла до 155 тис. га, або в 1,5 раза. Питома вага їх у 

загальному землекористуванні становить 61,8 %, або зросла на 89 %. 

За зазначений період кількість фермерських господарств зменшилася на 

25% , особистих селянських господарств ‒ на 1,0, садових та городніх господарств 

‒ на 2,6%. Найбільше зменшення фермерських господарств спостерігаємо у 

Дрогобицькому (54,9%), Золочівському (49,5 %), Пустомитівському (36,7%), 

Сокальському (31,7%), Жовківському та Кам’янка‒Бузькому районах ‒ на 25 %. 

Серед селянських особистих господарств найбільше зменшилося господарств  у 

Золочівському (4,1%), Перемишлянському (3,8 %), Сколівському (3,4%), 

Самбірському (2,5%) районах. Концентрація виробництва у великих господарствах 

та їх орієнтація на швидкоокупні культури, як-от озима пшениця, кукурудза, 

озимий ріпак, цукрові буряки, без розвитку галузі тваринництва створює серйозні 

проблеми щодо збереження родючості ґрунтів, адекватної орендної плати, 

зайнятості населення та розвитку сільських територій загалом. Земельний фонд 

Львівщини сприяє розвитку багатоукладних форм господарювання у галузі 

сільського господарства.  
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УДК 349.4/.8 

Муховецька І., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковалишин О.Ф. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ  

ЗА РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

В Україні впродовж останніх 17 років продовжується реформування 

земельних та майнових правовідносин. Особливої актуальності набуває правовий 

аспект реєстрації обмежень та обтяжень у використанні земель. Основна мета їх 

встановлення полягає у реалізації прав людини на сприятливе для її здоров’я і 

добробут довкілля через забезпечення збалансованого соціально-економічного 

розвитку, збереження якості довкілля й невиснажливе використання земельних 

ресурсів. Державна реєстрація прав на землю та їх обтяжень забезпечує сталість 

землеволодінь і землекористувань, використання земель відповідно до цільового 

призначення, до якого вони надані землевласникам і землекористувачам, у межах 

повноважень, визначених законодавством і визнаних державою.  

До 2014 року система реєстрації зводилася до реєстрації 

правовстановлювальних документів у Державному реєстрі земель. Земельним, 

Цивільним кодексами України. Законами України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний земельний 

кадастр» та порядками їх ведення впроваджено низку новацій у правовому 

регулюванні відносин у сфері державної реєстрації прав, у тому числі на 

обмеження (обтяження). Вперше право обмеженого використання земельних 

ділянок зареєстроване у Поземельній книзі системи Державного земельного 

кадастру на підставі відповідних проектних та технічних документацій. На основі 

Витягу з Державного земельного кадастру здійснюють повне узаконення прав 

обмеженого користування земельною ділянкою у системі Міністерства юстиції ‒ 

реєстрі речових прав на нерухоме майно. На сьогодні існують законодавчо визнані, 

нормативно затверджені форми договорів, де детальний опис обмежень та 

обтяжень прав на земельні ділянки ‒ обов’язкова складова договору. Існуюча 

система законодавчих та нормативно-правових актів регулює реєстрацію обмежень 

обтяжень, проте сьогодні немає інформаційної бази та матеріалів технічного 

забезпечення щодо їх встановлення.  
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УДК 332.3 

Манченко М., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Курильців Р.М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КАДАСТРОВА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 

 

Більшість країн світу побачили проблему відсутності загальної системи у 

роботі з геопросторовими даними ще у 60-х роках ХХ століття. Йшлося не тільки 

про неефективне використання ресурсів, а й про оптимізацію фінансових та 

людських ресурсів щодо збору, обробки, зберігання та оновлення інформації. Тому, 

як і у минулому, так і в сучасних умовах неможливий ефективний розвиток 

держави без якісних актуальних даних про землю. Геопросторові дані є основою 

для розробки та контролю за дотриманням стратегії розвитку країни, складовою 

практично всіх правових взаємовідносин у суспільстві та ефективним  

інструментом інтегрування у глобальний інформаційний простір. 

Існуючий стан створення геоінформаційних ресурсів та надання 

геоінформаційних послуг в Україні характеризується переважно відомчим 

принципом формування геоінформаційних ресурсів без належного рівня 

координації та взаємодії, дублюванням топографо-геодезичних та картографічних 

робіт, обмеженим доступ геопросторових даних, що накопичуються у відомчих 

фондах, а також відсутністю єдиної системи національних стандартів на 

геоінформаційну продукцію. 

У нашій державі 12 національних кадастрів: земельний, містобудівний, 

лісовий, мінеральних ресурсів, національний кадастр антропогенних викидів із 

джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, кадастр тваринного світу, 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду, водний, виноградний кадастр 

України, археологічний, вітровий кадастр України тощо. Щоб подолати проблеми, 

які об’єктивно виникають під час організації міжгалузевої взаємодії для збору, 

використання та інтегрування даних з різних джерел, у більшості країн світу 

створюють національні інфраструктури геопросторових даних.  

Отже, створена й реалізована система електронного земельного кадастру в 

Україні, на нашу думку, повинна в найближчій перспективі впорядкувати дані 

щодо інформації про земельні ділянки, інтегруванням геопросторових даних 

інформаційних шарів бази надр, водних просторів, лісу, комунікацій, будівель 

тощо. А це дасть змогу вивести державне управління ресурсами на якісно новий 

рівень.  
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Корбецька С., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Курильців Р.М. 
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ПЕРЕВАГИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

КАДАСТРОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

 

Історія кадастрів налічує п’ять-шість тис. років. За цей час сутність їх 

залишається незмінною. Ідеться про основні функції кадастру – облік прав 

власності, облік вартості, облік використання. Кадастрові системи різних країн 

різняться між собою залежно від того, які функції є первинними та на основі яких 

технологій вони побудовані.  

В Україні державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна 

система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, 

їх цільове призначення, обмеження в їх використанні,  а також дані про кількісну та 

якісну характеристики земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і 

користувачами. 

Донедавна в Україні паралельно існували близько півтори тисячі майже 

автономних місцевих систем координат, які описували межі земельних ділянок. 

Також не було єдиної картографічної основи України, на якій би були відображені 

всі ці ділянки. Це спричинювало численні помилки у визначенні меж земельних 

ділянок. Упровадження автоматизованої Національної кадастрової системи дало 

змогу не тільки виявляти та виправляти такі помилки, а й упровадити єдину 

систему координат, яка унеможливить їх виникнення. 

Процедура реєстрації земельної ділянки у територіальних органах 

Держземагентства скоротилася, причому для обох сторін процесу – як для 

заявників, так і для кадастрових реєстраторів. А також завдяки державному 

земельному кадастру кожен власник землі може бути впевнений у правильності 

розташування його ділянки на карті країни. Кадастр забезпечує гарантію, що вона 

не накладається на сусідню власність, що землю ніхто не зможе чи то помилково, 

чи то з умислу передати комусь іншому. Кадастр потрібен і для зменшення 

кількості махінацій, попередження корупції, створення основи для чесного й 

прозорого ринку землі. 

Створена й реалізована система електронного земельного кадастру в 

Україні дасть змогу впорядкувати дані щодо інформації про земельні ділянки та 

сприятиме прискоренню проведення інвентаризації й розмежування земель, 

розвитку ринку і забезпеченню родючості земель сільськогосподарського 

призначення. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Сучасний стан земельних ресурсів незадовільний, земельні відносини не 

врегульовані, відсутні механізми та інструменти ефективного управління 

землекористуванням. Основними причинами цього є відсутність науково 

обґрунтованої методології використання земельних ресурсв, що призвело до 

значного погіршення якісного стану земельного фонду, зокрема до погіршення 

екологічного стану ґрунтів, родючість яких знижується. У зв’язку з цим виникає 

необхідність формування концепції організаційно-економічного регулювання 

землекористування, тобто системи організаційних та економічних засобів впливу 

на землекористування, що забезпечить високу соціально-економічну й екологічну 

ефективність охорони земель. 

Організаційними інструментами є система засобів впливу на 

землекористування для досягнення організованого, планомірного середовища 

функціонування суб’єктів господарювання на землі. До блоку організаційних 

інструментів належать три групи  інструментів: інструменти ринкової 

інфраструктури, нормативно-правового забезпечення та контролю за 

використанням землі. 

Економічні заходи регулювання землекористування мають на меті 

досягнення умов раціонального використання й охорони землі. До таких заходів 

належать групи фіскальних, фінансово-кредитних та інструментів економічного 

регулювання. У свою чергу до групи фіскальних інструментів належать плата за 

землю, орендна плата за використання землі, податкові пільги; до групи фінансово-

кредитних – довгострокове пільгове кредитування, іпотека, інвестиції. Групу 

інструментів економічного регулювання формують економічне стимулювання, 

державне субсидування продукції агропромислового комплексу, відшкодування 

збитків і втрат. 

Розробка, всебічне обґрунтування та впровадження організаційно-

економічних заходів дали б змогу досягти ефекту раціоналізації 

землекористування, а відтак – подолати незадовільний стан землекористування та 

отримати якісні зрушення у галузі економіки.  
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ЯК ЗАРОБИТИ НА РЕЄСТРІ НЕРУХОМОСТІ 

 

Основна мета реформи системи реєстрації прав на нерухомість – зробити 

всі пов'язані з нею процедури простими й дешевими. Задля цього держава 

встановила відносно стислі терміни для цієї процедури, єдиний для всіх тариф на 

витяги з Реєстру речових прав на нерухоме майно та державне мито за реєстрацію. 

Як цю процедуру проводили раніше? Перед посвідченням договору 

відчуження нерухомості нотаріус повинен перевірити в електронних реєстрах 

відомості про арешти та заборони на відчуження, що можуть бути накладені на 

майно, яке є предметом угоди. До 2013 року ці обтяження шукали у трьох 

електронних реєстрах: Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (податкова 

застава), Державному реєстрі іпотек та в Єдиному реєстрі заборон відчуження 

об'єктів нерухомого майна. Пошук за адресою забезпечував інформацію про 

обтяження, накладені безпосередньо на об'єкт нерухомості. В усіх трьох випадках 

імена та адреси в поля для пошуку вводили одночасно, тому достатньо було 

зробити лише один платний пошук. У кожному з перших двох реєстрів він 

коштував 34, а в третьому – 51 грн. 

Сьогодні з-поміж чотирьох реєстрів залишилося лише два: Державний 

реєстр обтяжень рухомого майна, пошук у якому становить 34 грн, і Реєстр речових 

прав на нерухоме майно, вартість пошуку в якому становить 68 грн, і який замінив 

решту. Отже, для повної перевірки треба здійснювати щонайменше два пошуки, 

крім того, якщо власників-продавців кілька, платний пошук доводиться робити для 

кожного з них. Отже, у новому реєстрі треба здійснювати щонайменше два 

пошуки. Користування двома реєстрами за наявності одного власника-продавця 

коштує 170 грн, якщо ж співвласників-продавців більше, то ще плюс 68 грн на 

кожного з них. Усі ці кошти сплачують клієнти нотаріусів через банк на рахунок 

Міністерства юстиції України. За даними "Інформаційного центру", одночасний 

пошук за адресою та іменами співвласників неможливий, оскільки це призведе "до 

інформаційної надлишковості отриманих даних, особливо враховуючи те, що одній 

особі може належати кілька об'єктів нерухомості". 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО  

КАДАСТРУ В УКРАЇНІ 

 

Законодавчим актом, який визначає зміст і складові державного земельного 

кадастру в Україні, є Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. 

Документ подає визначення державного земельного кадастру як єдиної державної 

системи земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту 

виникнення або припинення права власності та права користування земельними 

ділянками й містить сукупність відомостей і документів про місце розташування і 

правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну 

характеристики, розподіл серед власників землі та землекористувачів.  

Передбачено, що державний земельний кадастр має бути основою для 

ведення кадастрів інших природних ресурсів, але нині він практично не виконує 

цієї функції. До основних недоліків державного земельного кадастру можна 

віднести такі:  

 не забезпечується повнота відомостей про всі земельні ділянки; 

 не впроваджено єдину систему земельно-кадастрової інформації та її 

достовірності; 

 не застосовано єдиної системи просторових координат; 

 не забезпечено оперативного доступу до земельно-кадастрової 

інформації; 

 не застосовано єдиної системи ідентифікації земельних ділянок; 

 не забезпечено повноти земельно-кадастрової інформації; 

 не передбачено достатнього фінансування, необхідного для подальшого 

вдосконалення державного земельного кадастру. 

Через низку проблем державний земельний кадастр в Україні досі не став 

ефективно функціонуючою складовою інфраструктури ринкової економіки. Майже 

всі складові кадастру мають певні труднощі з їх реалізацією, а сам кадастр не 

можна вважати джерелом достовірної, оперативної та об’єктивної інформації.  

Для покращання стану державного земельного кадастру в Україні необхідно 

вжити низку конкретних заходів. 
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УДК 332.64(477) 

Брик В., ст. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., в. о. доцента Радомський С.C. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РОЛЬ ДАНИХ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ПРАВИЛЬНОМУ 

ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 

 

В Україні протягом останніх років вживали заходів щодо створення умов 

для переходу до сучасного цивілізованого ринку землі.  

Ключовим компонентом земельної реформи є земельний кадастр – офіційне 

підтвердження кількості й вартості об’єктів земельної власності у будь-якому 

районі. Державний земельний кадастр має важливе значення. Його дані слугують 

організацією ефективного використання земель, їх охороні, правильному 

розміщенню виробництва, а також для здійснення інших заходів, пов’язаних із 

використанням земель. Кожна земельна ділянка повинна мати встановлений 

правовий режим її використання або правовий статус і характеризуватися 

відповідною сукупністю земельних угідь за категоріями земель. Цільове 

призначення земель або нормативне цільове їх використання можна уточнювати 

або змінювати сервітутними обмеженнями, впровадження яких є важливою 

функцією управління земельними ресурсами, а реєстрація й облік – складовою 

державного земельного кадастру. При ньому може змінюватися структура 

земельних угідь відповідно до змін нормативного цільового використання земель. 

Основне призначення державного земельного кадастру спрямоване на 

оподаткування, організацію раціонального використання й охорону земель. 

Державний земельний кадастр містить сукупність необхідних відомостей і 

документів про правовий режим земель, їх розподіл серед власників землі й 

землекористувачів, за категоріями земель, про якісну характеристику, 

природогосподарську цінність земель тощо. 

  

 

УДК 334.78:631.15 

Бренько І., ст. 5-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Таратула Р.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ДОВКІЛЛЯ ЗА 

ДОПОМОГОЮ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ 

 

На жаль, масштабне реформування земельних відносин приймає спектр 

проблем не повністю. У результаті виникає низка питань щодо якості ресурсів, які 

потребують оцінки. Із незалежністю в Україні розпочалася земельна реформа, яка 

досі незавершена. Сьогодні діє мораторій на продаж сільськогосподарських земель, 

що гальмує залучення інвестицій у сільськогосподарський сектор. Великі приватні 
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компанії обробляють лише 17% загальної території сільськогосподарських угідь. 

Отже, процес формування земельних фондів в Україні тільки починається. 

Стрімких темпів зростання він набуде з моменту зняття мораторію на продаж 

сільськогосподарських угідь.  

За умов мораторію на продаж сільськогосподарських земель в Україні 

власники земель не можуть користуватися своїм правом на землю повністю, що 

суперечить Конституції України. Крім того, власники не можуть залучати кошти на 

розвиток своєї діяльності, оскільки вони неспроможні передати свої ділянки під 

заставу комерційним банкам і отримати кредит. Відсутність ринку 

сільськогосподарських земель – одна з причин низьких орендних ставок. З іншого 

боку, вирішенням проблеми відсутності земельного ринку є оренда земельних 

ділянок, але за таких умов нівелюється принцип приватного господаря, що 

зумовлює нераціональне використання ресурсу, адже орендар користується 

ресурсом певний час та незацікавлений у інвестуванні в нього. 

Розвиток сільського господарства можна забезпечити за рахунок залучення 

інститутів фінансового сектору, оскільки саме він – безпосередньо рушій економіки 

країни. Вважають, що фінансовий сектор не впливає безпосередньо на довкілля, 

оскільки не пов'язаний із виробництвом продукції. З іншого боку, фінансовий 

сектор представлений в усіх галузях економіки через кредитні портфелі своїх 

клієнтів. 

На сьогодні в Україні практика залучення приватного сектору для 

вирішення екологічних проблем недосконала й має великий потенціал для 

розвитку. Водночас необхідна мотивація представників сільськогосподарських 

підприємств до впровадження такої практики й переходу до сталого 

землекористування на основі системного підходу. 

 

 

УДК 528.4 

Заграй О., ст. 1-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Таратула Р.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ СІРКИ       

НА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 

 

Унаслідок виведення з експлуатації значної кількості родовищ самородної 

сірки на території Західного регіону України виникли значні екологічні проблеми. 

Розробка родовищ сірки, як і інших корисних копалин, відкритим і підземним 

способами часто супроводжувалася негативним впливом на навколишнє природне 

середовище. Тому на територіях, де проводили промислове видобування сірки, 

питання відновлення порушених земель, їх раціонального та ефективного 

використання – одна з найгостріших та актуальних проблем сьогодення.  

У результаті огляду наукових праць і законодавчої бази у сфері ліквідації 

негативних наслідків під час видобування сірки, покращання екологічної ситуації, 
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проведення кадастрової інвентаризації земель доведено, що на сьогодні немає 

чіткого механізму виконання кадастрової інвентаризації порушених земель, яка б 

відображала всю інформацію про кількісний та якісний стан земель, форми 

власності, обмеження й обтяження,  дані про власників, користувачів землі. Саме 

тому виникає необхідність удосконалити процедуру виконання кадастрової 

інвентаризації порушених земель і встановити точність кадастрового знімання цих 

земель. 

Визначено, що вплив розробок родовищ сірки на земельні ресурси можна 

поділити на ландшафтні й екологічні порушення, що має негативні наслідки, серед 

яких – знищення та забруднення ґрунтового покриву, погіршення здоров’я людей, 

що в свою чергу впливає на економічну привабливість регіону й на вартість землі. 

Встановлено основні напрями впорядкування порушених земель та 

покращання екологічного стану й економічної привабливості цих територій, 

основними з-поміж яких зокрема є вдосконалення методики землеоцінювальних 

робіт на порушених землях. 

 

 

УДК 528.4 

Килиба І., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Таратула Р.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КАДАСТРОВА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Кадастрова інвентаризація земель дає змогу отримати дані про стан 

земельних ресурсів з огляду їх якості, екологічного стану, кількості й прав 

власності на них. 

Перед початком робіт із кадастрової інвентаризації порушених земель 

потрібно попередньо вивчити наявні документи, існуючий картографічний матеріал 

на об’єкт дослідження, а також створити робочу схему з інвентаризацій заданої 

території. 

Під час проведення кадастрової інвентаризації порушених земель потрібно: 

 визначити типи  порушених земель; 

 враховувати площі порушених земель; 

 нанести об’єкти техногенного рельєфу на картографічний матеріал; 

 скласти характеристику порушених земель; 

 дати оцінку порушених територій; 

 розробити попередні пропозиції щодо подальшого використання 

порушених земель. 

Під час інвентаризації порушених земель належить звернути увагу на 

категорії земель, які передували порушенню. За результатами кадастрової 

інвентаризації формується межовий план, який містить необхідні землевпорядні 

дані й карту (план) території.  На карті зазначають місце розташування, розміри, 
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межі земельних ділянок, або їх частин, а також пов'язані зі землею об'єкти 

нерухомості, які знаходяться на них. 

Кадастрова інвентаризація порушених земель за такою технологічною 

моделлю дає змогу об’єктивно й достовірно оцінити стан земельних ділянок, їх 

місце розташування, площі та конфігурацію, склад агровиробничих груп ґрунтів, 

ступінь порушення території та перспективи майбутнього її використання. 

 

 

УДК 528.4 

Забор М., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Таратула Р.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

РИНОК ЗЕМЕЛЬ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Проблема ринку землі існує давно. Її досить довго й широко обговорюють в 

українському суспільстві і стосується вона не лише позиції влади, й долі мешканців 

кожного окремо взятого українського села. Тому принципово важливе формування 

системного підходу до бачення всієї проблеми земельних відносин на основі 

аналізу окремих взаємопов’язаних і взаємозумовлених чинників розвитку як 

сільськогосподарського виробництва і сільських територій, так і аграрного сектору 

загалом. 

Нині очевидно, що проблема впровадження сталого землекористування в 

Україні потребує подальшого посилення дієвості державного регулювання 

ринкових земельних відносин. Протягом 2012 року, станом на 1 січня 2013 року, в 

області продано 273 земельні ділянки площею 166,26 га, вартістю 49,85 млн грн. 

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на 

них до бюджетів надійшло 50,08 млн грн, з них до державного бюджету – 4,82, до 

місцевих – 45,26 млн грн, що становить 40,14% від суми, доведеної 

Держземагенством України. 

Упродовж зазначеного періоду на земельних торгах продано у власність 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 13,68 га, 

вартістю 13,29 млн грн (Стартова ціна земельних ділянок – 6,68 млн грн) та 

продано право на оренду 14 земельних ділянок площею 2,31 га, вартістю 366,09 тис 

грн. 

Регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській 

області продало одну земельну ділянку під об'єктом незавершеного будівництва 

площею 0,06 га, вартістю 13,54 тис грн. 

Упровадження ефективного державного регулювання ринку земель в 

Україні – основна передумова високої соціально-економічної ефективності 

земельних відносин, утвердження значущості земельних ресурсів як суспільного 

надбання.  

Чітке дотримання норм чинного законодавства щодо захисту економічної 

конкуренції на ринку земель належить розглядати як важливу запоруку 
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попередження можливих негативних наслідків повноцінного введення землі в 

економічний оборот. 

 

 

УДК 332 

Лук’янчук О., ст. 5-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Малахова С. О.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

КАДАСТРОВОЇ КАРТИ 

 

Із 1 січня 2013 року в Україні запрацювала Публічна кадастрова карта. 

Відтоді відомості про земельні ділянки, що містяться у Державному земельному 

кадастрі України, опубліковані в мережі Інтернет, відкриті й доступні. 

Сьогодні кожен бажаючий на Публічній кадастровій карті у режимі он-лайн 

може віднайти земельну ділянку, яка його цікавить, та отримати про неї вичерпну 

інформацію, виявивши помилки й неточності на ній. Двадцять років в Україні 

інформація про земельні ділянки містилася на паперових носіях. Потрібно було 

звести докупи дані про десятки мільйонів ділянок. Труднощі полягали в тому, що 

кожен район здійснював реєстрацію й облік землі у зручній для нього формі. 

Альтернативних систем координат в усій країні налічувалося понад півтори тисячі. 

Публічна кадастрова карта України виконує дві основні функції: 

- перевірка наявності земельної ділянки у Державному земельному кадастрі 

України та відсутність помилок і невідповідностей у її відображенні; 

- можливість надіслання електронної заяви про відсутність ділянки або 

помилки і невідповідності в її відображенні. 

До основних недоліків можна віднести такі: 

- там, де повинна бути Ваша земельна ділянка, взагалі немає жодної; 

- кадастровий номер не знайдено; 

- у конфігурації ділянки допущено помилки; 

- межі земельної ділянки перетинаються з межами іншої ділянки; 

- місцезнаходження ділянки помилкове; 

- частина ділянки на дорозі, у воді тощо. 

Створення публічної кадастрової карти – значне досягнення у сфері 

земельних відносин, яке дасть змогу остаточно сформувати кадастрову карту та 

підвищити гарантії прав власності на землю. Побудова сучасної кадастрової 

комп’ютерної системи дасть змогу суттєво скоротити строки проведення операцій 

із землею, значно знизити рівень корупції, зменшити витрати громадян. 
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УДК 332.74:34. 

Сайчук Ю., cт. 3-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к. е. н., в.о. доцента Малахова С. О.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 

Проблема грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в 

Україні – одна з центральних як для економістів-аграрників, так і для інших 

фахівців, пов’язаних прямо чи опосередковано зі сільськогосподарським 

виробництвом. Пояснюється це тим, що земля є не лише основним засобом 

виробництва у сільському господарстві, а й важливою складовою виробничого 

капіталу, тобто активом, який використовують у процесі сільськогосподарського 

виробництва. 

Із часу проведення грошової оцінки земель в Україні  відбулися значні 

природно-кліматичні, ґрунтові, організаційні й економічні зміни, що зробили її 

результати необ’єктивними й унеможливили їх подальше застосування. Зокрема 

відбулися значні зміни погодних умов, що спричинило певну зміну структури 

вирощуваної рослинницької продукції. Унаслідок реформування відносин 

власності та земельних відносин змінилися організаційно-правові форми 

сільськогосподарських підприємств, характер використання земель, частина 

продуктивних сільськогосподарських земель із різних причин була вилучена з 

господарського обороту. Відповідно значно змінився стан ґрунтів. Реальний їх стан 

у більшості господарств невідомий, оскільки масові ґрунтові обстеження не 

проводили. Зміна економічних умов господарювання стосується передусім 

поглиблення диспаритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію та 

невиправданого й незбалансованого коливання цін. 

Аналіз проблемних аспектів проведення грошової оцінки 

сільськогосподарських земель в Україні показав, що грошова оцінка потребує 

корегування її показників, удосконалення методичних підходів та законодавчої 

бази на новій інформаційній основі з урахуванням ринкових умов. Необхідно 

детальніше продумати  механізм накопичення  та доступу до сучасних вихідних  

даних, зокрема розширення баз земельного кадастру, що сприятиме використанню 

землі на належному екологічному та економічному рівнях. 
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УДК 631.332.64 

Сулим О., ст. 6-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Малахова С.О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 

Серед напрямів нормативної грошової оцінки оцінка земель, населених 

пунктів займає особливе місце. Незважаючи на порівняно незначну частку, яку 

становлять землі населених пунктів, саме тут зосереджені основний виробничий і 

соціальний потенціали нашої держави. Більшість земельно-майнових операцій 

відбувається на земельних ділянках, розташованих у населених пунктах. Тому 

вивчення закономірностей здійснення грошової оцінки земель населених пунктів 

має велике теоретичне й практичне значення. 

Нормативну оцінку земель населених пунктів проводять з метою: 

- визначення розміру земельного податку; 

- орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, 

справляння державного мита та в інших випадках, встановлених законодавством. 

В умовах переходу до ринку землі грошова оцінка земель населених пунктів 

здійснюється на основі витрат на освоєння та облаштування території з 

урахуванням: 

- природно-кліматичних та інших інженерно-геологічних умов; 

- адміністративно-ландшафтної та історико-культурної цінності; 

- екологічного стану; 

- функціонального призначення. 

В основу грошової оцінки земель населених пунктів покладено витрати на 

освоєння та облаштування території, норму прибутку і норму капіталізації доходу, 

функціональне використання та місце розташування земельної ділянки. 

Організацію робіт із грошової оцінки земель населених пунктів покладено 

на Державний комітет України по земельних ресурсах. Грошову оцінку земель 

населених пунктів здійснюють переважно проектні організації – розробники 

генеральних планів. 

Процес виконання грошової оцінки земель міста визначено "Порядком 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених 

пунктів".  
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УДК 349.418:332.64 

Антоняк А., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник:  асистент Черевко З.Ю. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУЧАСНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ 

 

Державну реєстрацію земельних ділянок здійснюють на підставі Закону 

України «Про Державний земельний кадастр» від 07 липня 2012 р № 3631-VI; 

державну реєстрацію прав на земельні ділянки – на підставі Закону України “Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 

01.07.2004 р. № 1952-ІV (у редакції Закону від 11.02.2010 р. № 1878-VI). 

Сучасні проблеми реєстрації земельних ділянок у Державному 

земельному кадастрі: 

- невідповідність меж земельної ділянки, зазначених у Державному 

реєстрі земель, її дійсним межам; 

- невідповідність площі земельної ділянки, зазначеної у Державному 

реєстрі земель, її дійсній площі у зв’язку зі зміною методів підрахунку 

(округлення); 

- присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових 

номерів тощо; 

- технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи 

інша помилка), допущена не з провини органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру (у тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких 

внесені відомості до Державного земельного кадастру); 

- помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру 

внаслідок помилки у документації зі землеустрою та оцінки земель; 

- помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, 

внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку 

інформаційної взаємодії. 

Отже, систему реєстрації земельних ділянок потрібно удосконалювати до 

європейських стандартів, враховуючи закони України щодо встановлення меж 

земельних ділянок, дотримання та впровадження одного методу підрахунку 

(округлення) площ, надання єдиного, неповторного кадастрового номера тощо. 
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УДК 349.418(477) 

Поліщук А., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Черевко З.Ю. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОЦЕДУРА ОБМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

КАДАСТРОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр» та статті 28
1
 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 

22.02.2012р. № 118 «Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав». 

Постанова затверджує Порядок надання інформації про зареєстровані 

земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані речові 

права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного 

кадастру, та Порядок надання органом, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру, органу державної реєстрації прав доступу до перегляду 

кадастрових карт (планів). 

Відповідно до Порядку надання інформації про зареєстровані земельні 

ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані речові права на 

земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, 

розроблено Регламент надання інформації про зареєстровані земельні ділянки 

органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки 

органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, а також Регламент 

надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно інформації про 

земельні ділянки. 

Зміни  у системі державної реєстрації прав стосуються також і порядку 

оформлення права власності на нерухомість, у тому числі на земельні ділянки, з 

видачею відповідних свідоцтв. З 01.01.2013р. замість державних актів про право 

власності на земельну ділянку органами державної реєстрації прав видаватимуть 

свідоцтва про право власності на нерухоме майно, які формуватимуться у процесі 

державної реєстрації прав та видаватимуть державні реєстратори разом із витягом 

із Державного реєстру прав. 

При цьому варто зазначити, що порядок оформлення права власності на 

землю з видачею відповідних свідоцтв не розрізняють залежно від цільового 

призначення земельної ділянки. 
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УДК 349.418(477) 

Текинюк І., ст. 4-го курсу землевпорядного факультету, 

Науковий керівник: асистент Черевко З.Ю. 

Львівський національний аграрний університет 

 

НОВІ ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  

ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

КАДАСТРОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Із 1 січня 2013 року набули чинності Закони України "Про Державний 

земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень". Повноваження територіальних органів Держземагентства у частині 

державної реєстрації земельних ділянок дещо змінилися, а саме: 1. З’явився новий 

державний орган – Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр). 

2. Права на земельну ділянку виникають саме з моменту реєстрації їх прав. 

3. Державний реєстр прав – це нова інформаційна система, в якій реєструються: 

права власності, права користування, інші речові права на нерухоме майно та їх 

обтяження. 4. Суб’єктами реєстрації стали: державні реєстратори Укрдержреєстру, 

нотаріуси, які виконують функції реєстратора на вторинному ринку. У свою чергу 

Державний земельний кадастр, який юридично почав функціонувати з 1 січня 

2013 року, є єдиною геоінформаційною системою відомостей про всі землі, 

розташовані на території України. Саме в цій інформаційній базі реєструють 

сформовану земельну ділянку. Державну реєстрацію земельної ділянки здійснюють 

у кілька етапів: формування земельної ділянки за результатами складення 

документації із землеустрою; внесення відомостей до Поземельної книги. Саме з 

цього моменту земельну ділянку вважають зареєстрованою. Підтвердженням того, 

що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі, є витяг з 

цього кадастру. Громадянам не потрібно ходити по інстанціях, усю належну 

інформацію фахівці передають за допомогою захищених систем зв’язку. 

Формування земельних ділянок фіксуватимуть у Державному земельному кадастрі, 

а оформлення прав на земельні ділянки – у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

Із 1 січня 2013 року в Україні відкрито доступ до Національної кадастрової 

системи (НКС). Один із її важливих елементів – публічна кадастрова карта. Саме 

через неї громадяни мають доступ до кадастрової інформації. Публічна кадастрова 

карта має функцію зворотного зв’язку. Одне з важливих її призначень – виявлення 

та виправлення помилок у кадастрі.  У разі виявлення помилки можна одразу ж 

оформити офіційний лист-запит щодо її виявлення. 
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УДК 332.2 

Ісанський В., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Дума Ю.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МУНІЦИПАЛЬНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

 

У всьому світі зростає потреба в інформації про землю як основу для 

планування, розвитку і контролю за природними ресурсами. Земля, що так чи 

інакше є основним джерелом матеріальних благ, має критично важливе значення і 

вимагає створення ефективної системи керування й обліку. Але як можна 

планувати і керувати без детальної інформації безпосередньо про земельні ресурси? 

Загальних знань недостатньо – потрібна детальна інформація про 

землекористування тощо. Це очевидна причина для створення земельно-

інформаційних систем. 

ЗІС призначена для оперативного збору, накопичення, збереження й 

використання земельно-кадастрових даних, здійснення оперативного управління 

земельними ресурсами. 

Система дає змогу впроваджувати довідкову інформацію про 

землекористувачів, земельні ділянки, правові документи, операції, проведені зі 

земельними ділянками, а також прив'язувати цю інформацію до електронних карт і 

виконувати деякі розрахункові задачі з видачею звітних матеріалів. 

 Кадастрова інформація про земельні ділянки зберігається у геобазі даних. 

Отримана за допомогою містобудівного кадастру інформація гарантує 

інвесторові надійність його вкладень, дає змогу раціонально розпоряджатися 

засобами, не побоюючись випадкових "відкриттів" у процесі земельних робіт. 

Створення муніципальної геоінформаційної системи забезпечить 

організації, що проводять кадастровий облік об'єктів нерухомості й реєстрацію 

прав на об'єкти нерухомості, інформацією, необхідною для проведення ними 

масової й індивідуальної оцінки об'єктів нерухомості, даними про стан і розвиток 

територій населених пунктів. 

Світова практика показує, що комплексні інформаційні системи в області 

містобудування є невід'ємною частиною сучасного управління, без їхнього 

створення неможливий оптимальний розвиток міст, формування ринку землі й 

нерухомості, а також розвиток інвестиційного процесу. 
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УДК 349.414 

Каганов В., ст. 2-го курсу землевпорядного факультету 

Науковий керівник: асистент Дума Ю.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

3D-МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Необхідність підвищення якості сприйняття візуальної інформації про 

міський простір, розширення складу муніципальних завдань, для вирішення яких 

використовують географічні та інформаційні технології, нині зумовлює 

необхідність створення тривимірного міського геоінформаційного простору 

(ТМГП). Основною метою побудови ТМГП є побудова тривимірних віртуальних 

моделей міст, які дадуть змогу вирішувати широкий спектр завдань, пов'язаних із 

містобудівною діяльністю в масштабі: 

- планування розвитку міських територій; 

- проектування, реконструкції й експлуатації будівель та споруд; 

- вдосконалення і проектування транспортних систем; 

- ведення міського кадастру, рієлторської діяльності. 

Крім того, створення ТМГП дасть змогу вирішити низку прикладних 

завдань, як-от: 

- забезпечення безпеки перебування на міській території; 

- забезпечення застосування транспортно-навігаційних систем; 

- забезпечення моніторингу екологічної обстановки в межах міської те- 

риторії; 

- вирішення інформаційно-пошукових завдань; 

- забезпечення туристичної й інвестиційної привабливості міської території 

тощо.  

Застосування ТМГП у сфері муніципального управління дасть змогу 

привернути широке коло потенційних інвесторів, консультантів, експертів і 

забезпечити заходи, спрямовані на стійкий розвиток міста, а також створення 

сприятливого середовища помешкання, підвищити ступінь архітектурної й 

інвестиційної привабливості міських територій. Тривимірна фотореалістична 

візуалізація міських територій методами комп'ютерної графіки і створення 

муніципальних тривимірних ГІС спроможні змінити технологію і практику 

управління містом, міського планування навколишнього середовища, розробки й 

ведення проектів. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СКАНЕРА FaroFocus 3D 

  

Метою лазерного сканування є візуалізація просторового об'єкта та 

прив’язування до державної геодезичної мережі. Останнім часом технологія 3D-

наземного лазерного сканування все більше використовують для вирішення 

широкого кола завдань у різних галузях будівництва, промисловості, архітектури. 

Застосування лазерних сканерів FaroFocus 3D у багато разів збільшило 

повноту та інформативність даних, що особливо актуально під час зйомки 

архітектурних об'єктів і у проведенні маркшейдерських робіт. Якщо у вимірюванні 

нескладних фасадів можна обійтися безвідбивачевим тахеометром, то в разі 

проведення реставраційних робіт і вирішення завдань реконструкції, без наземного 

лазерного сканера вже не обійтися, оскільки він дає змогу в короткі терміни зібрати 

весь необхідний масив даних, і, пофарбувавши точки лазерних відображень у 

істинний колір, підготувати їх до камеральних робіт. При цьому сама методика 

повністю унеможливлює помилки оператора, які неминуче виникають під час 

роботи з тахеометром. 

Лазерний сканер FaroFocus 3D широко застосовують у маркшейдерії. При 

зйомці кар'єрів є можливість побудувати тривимірну цифрову модель і оперативно 

підраховувати обсяги підірваної породи до і після вибуху, накладенням один на 

одного відповідних моделей. 

Модель Focus 3D 120: від 0,6 до 120м;  

системна помилка: ± 2 мм за виміру в діапазоні від 10 до 25 м,  

швидкість зняття даних: 976000 точок на с;  

горизонтальне поле зору: 360°;  

вертикальне поле зору: 305°;  

потужність лазера: 20 mW (Клас лазера – 3R);  

довжина хвилі: 905 нм;  

Загальні характеристики:  

габаритні розміри: 240 x 200 x 100 мм;  

вага: 5,0 кг;  

датчик відхилення по двох осях: точність – 0,015 °; діапазон – ± 5 °;  

час роботи від батареї: до 5 год.;  

температура навколишнього середовища: 5-40° C;  

Зйомка доріг – надзвичайно складний процес, оскільки економічно не 

вигідно зупиняти весь рух. Тут просто неможливо обійтися без застосування 
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лазерного сканера. Навіть якщо по ділянці дороги безупинно їдуть автомобілі і в 

результаті буде безліч вимірів, відбитих від автомобілів, то під час обробки у 

програмі можна просто вибрати одну точку, що належить дорожньому покриттю, і 

ввімкнути функцію побудови згладженої поверхні. 

Отже, під час використання системи лазерного сканування FaroFocus 3D 

з'являється можливість істотно скоротити трудовитрати у проведенні 

маркшейдерських і архітектурних робіт, підвищити їх економічну ефективність, 

збільшити безпеку, підвищити наочність кінцевих результатів. 

Наземний лазерний сканер FaroFocus 3D використовують у будівництві та 

експлуатації інженерних споруд. Виконавши лише кілька сканів, можна швидко 

визначити відповідність елементів споруди з проектом, обчислити дефорації 

об’єкта. 

Сканування внутрішніх приміщень промислових об'єктів дає змогу 

вирішувати задачі розрахунку обсягу, розміщення великогабаритного обладнання, 

складати схеми інженерних комунікацій усередині будівлі. Цікаві можливості 

забезпечує сканування в сфері оцінки руйнувань, деформацій поверхонь, 

спостереженні за зсувами, оцінки наслідків аварійних і катастрофічних подій. 

У процесі вироблених досліджень технологія наземного лазерного 

сканування показала себе з позитивної боку, адже вона є дуже перспективною за 

рахунок значного скорочення трудовитрат і високої точності отриманого 

результату. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ 
 

Лазерний сканер – портативний, високошвидкісний лазерний 3D прилад для 

проведення високоточного сканування і запису вимірювань. У процесі 

використання технології лазерного сканування створюється тривимірна цифрова 

модель навколишнього простору і предметів, що охоплює геопросторові дані за 

лічені хвилини. Сканер оснащений сенсорним екраном для управління 

параметрами сканування. Отримане зображення – це хмара з мільйонів 3D-точок у 

кольоровому форматі, що створює точну кольорову цифрову 3D-модель існуючої 

ситуації.  

Суть технології лазерного сканування полягає у визначенні просторових 

координат точок поверхні об’єкта. Це реалізується через вимірювання відстаней до 

всіх визначуваних точок за допомогою безвідбивачевого віддалеміра. 
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Сама технологія лазерного сканування відкриває низку нових, раніше 

недоступних можливостей. Пов'язано це передусім із повнішим використанням 

сучасних комп'ютерних технологій. 

Тривимірну модель можна швидко пересувати, масштабувати й обертати. Є 

можливість віртуальної подорожі зі зображення із записом у стандартний 

мультимедійний файл для подальшого показу. Такого повного уявлення про об'єкт 

не може забезпечити жоден інший метод. При цьому ми працюємо не просто зі 

зображенням, а саме з моделлю, що зберігає повну геометричну відповідність форм 

і розмірів реального об'єкта. Це забезпечує можливість проведення вимірювання 

реальних відстаней між будь-якими точками або елементами моделі. Незважаючи 

на виняткову новизну, технологія передбачає можливість автоматичного або 

напівавтоматичного отримання інформації та документів у звичному вигляді – 

креслення профілів, двовимірних креслень, планів, схем. Обмін через 

загальноприйняті формати графічних даних дає змогу легко вбудувати технологію 

лазерного сканування у схему вже використовуваного програмного забезпечення.  

Технологія лазерного сканування відкриває нові можливості й забезпечує 

необхідну інформацію для розвитку сучасного методу тривимірного проектування. 

Сфери використання лазерного сканування: міське планування та 

архітектура; управління дрогами; гірнича промисловість; будівництво та 

експлуатація інженерних споруд; енергетика. 

 

 

 

 

 

 


