
– Жнива пізньої групи у Кусто Агро розпочали на 2 тижні пізніше, 
ніж планували, оскільки культури були ще недозрілі. Причиною 
тому несприятливі погодні умови навесні. Прохолодна весна змі-
стила строки вегетації наших культур, відтермінувавши посівну 
кампанію, що і повпливало на початок їхнього збору. Попри це, 
сьогодні можемо сказати, що збирання культур проходить на ви-
сокому рівні насамперед завдяки власній і найманій техніці та ти-
танічним зусиллям аграріїв.
  Результатом задоволені. Він відповідає запланованим показни-
кам. Цього року під час других жнив на полях компанії  збирали 
три культури: сою на площі 2946 га, соняшник – 5149 га, кукурудзу 
– 9229 га. Наразі соняшник і сою зібрано. Сьогодні  в господар-
ствах закінчують збирати кукурудзу. Серед лідерів Калинівський 
Агрохім, який повністю закінчив всі польові роботи зі збору куль-
тур і посіву озимих. В інших господарствах ще кипить робота.

На жнивах працює 14 комбайнів – з них 6 власних. Вже зібрано 
32% кукурудзи. Якщо погодні умови не стануть на заваді, збір цієї 
культури плануємо  закінчити за 20 днів, тобто у перших числах 
листопада.

Окрім збору кукурудзи, аграрії Кусто Агро готують ґрунт під по-
сів ярих культур. В основному проводимо глибоке рихлення. На 
полях  залучено 8 глибокорозпушувачів, які працюють на глибину 

42 см, та 4 плуги.
Про результати жнив, про досягнення в роботі буде можливість 

поговорити і зробити відповідні висновки після закінчення польо-
вих робіт. А поки що сподіваємося на добру погоду та надійну, 
безперебійну роботу жнивної техніки.

ПРО КРАЩИХ 
СЕРЕД КРАЩИХ

СТОРІНКА 2 

НОВИНКИ ЯК 
СТИЛЬ ЖИТТЯ

СТОРІНКА 4

СКАРБНИЧКА 
ДОБРИХ СПРАВ

СТОРІНКА 5

НЕ ПІЗНО 

ВИПРАВИТИ

СТОРІНКА  6 

№7

ЖОВТЕНЬ

2021

МІЙ ГXYZ[X \]^ [_`, 
`[a b_cZ dX YZe]f

www.kustoagro.com

КУСТО АГРО ЖНИВУЄ
Про жнивну кампанію та урожайність розповідає

 директор ТОВ «Сервісагротех» Володимир СІРИЙ 
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Серед кращих сьогодні називаємо Олега 
Подольського, головного агронома СТОВ 
«Ліщинське». Не так давно компанія Ку-
сто Агро господарює на землях цього під-
приємства. Має в обробітку 4700 га, де ви-
рощує соняшник, сою, пшеницю, ріпак. У 
СТОВ «Ліщинське» переважають чорнозе-
ми. Для Олега Подольського це другі жнива 
у компанії. «Урожай-2021 видався набага-
то кращим, аніж торік. Дощі не дошкуляли. 
Погода сприяла, як у зборі зернових пер-
шої групи, так і пізньої», – розповідає го-
ловний агроном із 15-річним стажем.

Робота тут набрала максимальних 
обертів. Жодне поле не залишається поза 
увагою аграріїв. Сьогодні скрізь кипить ро-
бота одночасно. На одних полях збирають 
сою і сонях, на інших – готують ґрунт під  
посіви на наступний рік, проводять лущен-
ня решток соняшнику, на черзі глибоке 
рихлення 35-45 см, потім – культивація і 
підживлення аміаком. 

«Як вдається зорієнтуватися у такій 
круговерті справ і розставити правиль-

но акценти?», – цікавимося у Оле-
га Подольського. «Мій робочий день 
розпочинається о пів на сьому із під-
сумків зробленого за минулу добу, і 
лише ретельно опрацювавши і вив-
чивши дані, планую свій робочий день. 
Переконаний: коли ти максимально 
володієш інформацією, то вибудувати 
роботу легше», – пояснює. Про кожну 
рослину, що росте в господарстві, та 
її особливості агроном може годинами 
розповідати.   

«У чому секрет успіху», – цікавимося 
в агронома. «У любові до справи, яку 
робиш, – чуємо у відповідь, – я весь 
час мріяв стати медиком, та доля при-
вела у сільське господарство, але про 
це жодного разу не пошкодував».
   Одним із кращих механізаторів у  СТОВ 
«Ліщинське» є тракторист John Deere  
Олександр Стаднік. Він із захопленням го-
ворить про переваги сучасної техніки над 
тракторами старого зразка. Порівняти має 
з чим, адже досвід у механізатора за пле-

чима чималий. Розпочинав свою 
трудову діяльність у далеких 80-х 
помічником комбайнера, а вже у 90-х 
сам сів за кермо трактора. Отож сво-
го залізного «друга» знає «на відмін-
но». Говорить, що нинішня техніка і 
потужніша, і не ламається так часто. 
Працювати на такій лише в радість.

У цьому його підтримує Томашев-
ський Олексій, тракторист із майже 
тридцятирічним стажем. У 1994 році 
вперше сів за кермо трактора, відтоді 
із технікою на «ти». За зміну може 
140 га обробити. Роботи не боїть-
ся: культивує, оре, засоби захисту 
рослин розкидає тощо. Сучасною 
технікою так само задоволений, 
каже, що з тракторами радянських 
часів її не порівняєш. «Ми біля тих 
тракторів ходили «темні та чорні», з 
майстерень майже не виїжджали, а 
сьогодні від роботи отримуєш задо-
волення», – говорить механізатор. З 
2008 року він за кермом потужного 
Кейса, простого у використанні та 

здатного показати найкращий результат 
за найсуворіших умов. Із приходом Кусто 
Агро відзначає стабільність у роботі, хоро-
шу зарплатню і покращення ставлення   до 
працівників.

          (Продовження на 3-й сторінці).

ПРО КРАЩИХ СЕРЕД КРАЩИХ

Добігають завершення жнива-2021. І хоча про їх остаточний підсумок 
говорити зарано, проте вже сьогодні можна сказати, що вони видалися 
набагато кращими від попередніх. І цьому потрібно завдячувати не лише 
новітнім технологіям, високопродуктивній техніці, якісному насінню, а 
насамперед людям. Саме люди доклали максимум зусиль, щоб урожай був 
вдалий, а кожне зернятко зігріте любов’ю і турботою. 

Олег ПОДОЛЬСЬКИЙ, головний агроном 
СТОВ «Ліщинське»

Олексій ТОМАШЕВСЬКИЙ, тракторист 
  Олександр СТАДНІК, тракторист 
John Deere 
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По справжньому технічним серцем ком-

панії можна назвати ТОВ «Сервісагротех». 

Тут розташовані ремонтні майстерні Ку-

сто Агро, де проходить капітальні ремонти 

техніка будь-якої складності з усіх госпо-

дарств. Як правило, майстерні переповнені 

взимку, після жнив, під час підготовки до 

весняно-польових робіт, а ось навесні, 

влітку і восени у кустовців діє чітке прави-

ло: всі трактори повинні працювати у полі 

і бути відремонтованими. «Цього року під 

час жнив техніка ламалася набагато рід-

ше, аніж торік. Проте машина – це залізо, 

і від ремонтів ніхто не застрахований. Аби 

поламок було якомога менше, максималь-

но ретельно оглядаємо її у міжсезонний 

період. На жаль, через пандемію невчас-

но доставляють запчастини, що створює 

додаткові незручності і дещо уповільнює 

ремонтні роботи», – розповідає Едуард 

Лазарєв, технічний директор ТОВ «Серві-

сагротех», інженер року-2021.

 У ТОВ «Сервісагротех» працює близько 

80-ти осіб: трактористи, водії, інженери, 

слюсарі, зварювальники тощо. Колектив 

дружний, злагоджений і відповідальний. 

Люди розуміють, що прийшли сюди пра-

цювати, і чим краще виконуватимуть свої 

обов’язки, тим більшу зарплатню отрима-

ють. Крім того, за якісно виконану роботу 

тут преміюють.  

Щороку парк компанії поповнюється но-

вою технікою. Сьогодні тут розпочали ре-

монт майстерень. Не так давно ме-

ханізатори звернулися з питанням 

щодо покращення умов праці під час 

ремонтних робіт. Людей було почуто: 

вже замінено вікна на енергозберіга-

ючі. На зиму планують зробити опа-

лення. «Ми покращуємо умови з кож-

ним роком, але в одну мить виконати 

великий обсяг робіт дуже важко, тому 

робимо частинами. Проблеми є, про-

те такі, яких не можна було б виріши-

ти відсутні», – розповідає Едуард Ла-

зарєв. В умовах пандемії роботи не 

поменшало, а навпаки – працюють з 

дотриманням карантинних норм. Всім 

необхідним забезпечує компанія.

Екіпаж Вадима Которощука та 

Олександра Гумінсь-

кого вперше за час по-

льових робіт ремонтує 

свого трактора. Кажуть, 

що зазвичай справ-

ляються самотужки. 

У будь-якому випадку 

довго ще не простою-

вали. А тут електрика 

дала збій. Довелося зверну-

тися до сервісної служби. До 

машини ставляться береж-

но. За час роботи вивчили 

свого трактора John Deere, 

як рідного. «Великий плюс 

працювати у ТОВ «Сервіса-

гротех». Мені довелося бу-

вати у багатьох організаціях і 

можу з впевненістю сказати: 

такої командної роботи, 

такого злагодженого ме-

ханізму, як тут, важко від-

найти. І забезпечення  зап-

частинами, і оперативне 

сервісне обслуговування 

на відповідному рівні», – 

говорить Олександр Гумін-

ський.

«Робота подобається. Хоча вона і важ-

ка, часом, доводиться недосипати, пра-

цювати без вихідних, та коли сідаєш за 

кермо трактора, забуваєш про все на 

світі. І не лише виконуєш, але й переви-

конуєш норму. А відколи почав працюва-

ти у Кусто Агро, то задоволення від робо-

ти отримую ще більше: зарплата вчасно 

і ставлення до працівників гарне. Ко-

лектив молодий, дружний», – доповнює 

Вадим Которощук. Дружба між членами 

екіпажу продовжується і після роботи, 

попри різницю у віці, чимало спільного 

між ними, є про що поговорити.

Так само сумлінно працює у ТОВ 

«Сервісагротех»  досвідчений механізатор 

Захарчук Василь. З 2014 року водив сучас-

ного Кейса, а із 2019-го керує потужним 

Кейсом-4430. Не боїться жодної роботи 

працює і на обробітку грунту, і на обпри-

скувачі.  «З еволюцією техніки змінюється 

і якість роботи, – розповідає, –  техніка ви-

сокопродуктивна, якщо раніше ми робили 

в межах 100 га, то тепер я сам за зміну   об-

робляю 500 га і більше», - говорить.

(Закінчення на 4-ій сторінці).

 Едуард ЛАЗАРЄВ, технічний директор   

ТОВ «Сервісагротех»

Екіпаж Вадима КОТОРОЩУКА  та Олександра 

ГУМІНСЬКОГО 

ПРО КРАЩИХ СЕРЕД КРАЩИХ

Механізатор Василь ЗАХАРЧУК 
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Нещодавно на базі господарства ТОВ «Агролайн Україна», 

с. Липно, кустовці тестували нові агрегати. У центрі уваги були 

два потужні   причіпні комбіновані агрегати HORSCH Tiger 4MT, 

Amazone Ceus 4000 TX та глибокорозпушувач QUIVOGNE SSD R 

з шириною захвату 4 м (в Кусто Агро вже активно використовують 

сім таких глибокорозпушувачі із захватом 3 м). 

Причіпні комбіновані агрегати або дисколапові культиватори 

працюють за таким принципом: перший ряд дисків подрібнює і 

перемішує (не перевертає) пожнивні рештки. Лапи знищують 

плужну підошву, яка залягає на глибині 18-25 см. Каток вирівнює 

площу, після чого можна сіяти чи вносити безводний аміак. Таким 

чином агрегат за один прохід виконує три операції та є менш за-

тратним.

 Також було проведено демонстрацію двох марок тракторів 

FENDT 942 та Case IN Magnum 400, як варіанти тракторів по 

оновленню існуючого машинно-тракторного парку. Впроваджен-

ня новинок в аграрній сфері – це стиль життя команди Кусто Агро, 

саме тому охочих взяти участь у тестуванні було чимало.

НОВИНКИ ЯК СТИЛЬ ЖИТТЯ 

ПРО КРАЩИХ СЕРЕД КРАЩИХ

ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ: ПІЛЬГИ ЩОДО СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ  ФІЗИЧНИХ ОСІБ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ

Статтею 281 Податкового кодексу України чітко визначено 

категорії фізичних осіб, що мають право на пільги щодо спла-

ти земельного податку, та надано вичерпний перелік видів зе-

мельних ділянок та їх розмір, щодо яких зазначені категорії фі-

зичних осіб мають право скористатись пільгами.

   До даного переліку не включено земельні ділянки, що утво-

рилися за рахунок переданих за рішенням відповідної ради зе-

мельних часток (паїв). Тобто земельний податок за такі ділянки 

справляється на загальних підставах.

   Разом з цим згідно з п. 281.3 ст. 281 ПКУ від сплати податку 

звільняються на період дії єдиного податку 

четвертої групи власники земельних діля-

нок, земельних часток (паїв) та землекори-

стувачі за умови передачі земельних діля-

нок та земельних часток (паїв) в оренду 

платнику єдиного податку четвертої групи.

Налагодити діалог із пайовиками, до-

помогти вирішити їхні проблеми, дбати 

про довіру до компанії Кусто Агро, яка 

прийшла працювати на їхні землі надов-

го, – ось основне завдання Олександра 

Францовича Косінського, провідного ін-

женера-землевпорядника у СТОВ «Лі-

щинське». І він з ним достойно справ-

ляється. Розповідає, що із приходом у 

господарство Кусто Агро люди відчули 

позитивні зміни. Насамперед відзнача-

ють командну роботу у всіх напрямках, 

що дозволяє збільшити довіру та повагу 

орендодавців. Змінилося на краще став-

лення до колективу і людей. «Нас чують, 

наші проблеми ніколи не залишаються 

поза увагою керівництва. Тут дбають по 

своїх працівників», – розповідає Олек-

сандр Францович. Оформити спадщину 

у СТОВ «Ліщинське» відтепер прості-

ше: працює адвокат і команда високо-

професійних юристів, які допомагають в 

оформленні документів. Орендна плата і 

соціальні виплати зросли.

У підприємства тісна співпраця із голо-

вою громади та старостами. Компанія 

нікому не відмовляє у допомозі на ро-

звиток соціальної сфери. Лише останнім 

часом допомогли навести лад на  кла-

довищі, долучилися до святкування Дня 

села. «Я люблю свою роботу. Вона цікава 

і різноманітна, вимагає бути обізнаним у 

різних сферах: і в аграрній, і в юридичній, 

і у соціальній. До прикладу, запрацював 

ринок землі, – говорить Олександр Косін-

ський, – люди запитують, чи потрібно 

продавати землю, і що буде із їхніми па-

ями? Намагаюся допомогти розібратися 

у цьому шаленому потоці інформації, де-

тально пояснити, щоб вони зробили пра-

вильний висновок і не потрапили у пастку 

до шахраїв».

  Сьогодні працювати аграріям доводить-

ся без вихідних,  мало часу залишається 

на сім’ю та відпочинок, але вони не втра-

чають оптимізму. Кажуть, що все це у 

них буде довгими зимовими вечорами, а 

покищо на часі польові роботи.

Олександр КОСІНСЬКИЙ, 
провідний інженер-землевпорядник  
СТОВ «Ліщинське»  
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СКАРБНИЧКА ДОБРИХ СПРАВ

З 21 ЖОВТНЯ В УКРАЇНІ  ДІЮТЬ НОВІ 
ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ 

МІЖ РЕГІОНАМИ.
Для того, щоб скористатись автобусом, 

поїздом чи літаком потрібно пред’явити 

або документ про щеплення, або негатив-

ний тест на COVID-19 (ПЛР-методом або 

експрес, який чинний 72 години).

У першу чергу, нові правила торкнулися 

подорожей Укрзалізницею.

Для зручності пасажирів потягів Укрзаліз-

ниця організувала на найбільших заліз-

ничних вокзалах пункти вакцинації та екс-

прес-тестування на COVID-19.

Зробити щеплення проти COVID-19 мож-

на на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, 

Одесі та Дніпрі. Одразу після вакцинації 

вам видадуть документ про одну дозу вак-

цини (форма 063-О), який можна пред’яви-

ти для подорожей.

Можливість пройти експрес-тестуван-

ня на коронавірусну хворобу стала до-

ступною також на залізничних вокзалах 

Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, 

Запоріжжя, Мукачево, Кривого Рогу, Вінни-

ці та Полтави.

Укрзалізниця планує збільшувати перелік 

вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та 

тестування.

Більше про нові правила перевезень 

можна прочитати за посиланням: https://

bit.ly/3Ce40ni

З додаткових питань щодо необхідних 

для поїздок документів можна звертатись 

на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19 та Укр-

залізниці 0 800 50 31 11

ЯК ТЕПЕР ДОТРИМУВАТИСЬ РЕЖИМУ 
САМОІЗОЛЯЦІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ 

КОРДОНУ? 
Як і раніше при перетині державного 

кордону невакциновані громадяни мають 

встановити застосунок «Вдома». При цьо-

му сама цифрова послуга частково змінює 

своє призначення – додаток більше не від-

стежуватиме геолокацію, а через 72 годи-

ни буде деактивований.

Українці, які повертаються з-за кордону 

та іноземці, які прибувають до України, і не 

мають свідоцтва чи сертифікату про вак-

цинацію, зобов’язані показати працівнику 

прикордонної служби активований дода-

ток «Вдома». Інакше – громадян України 

відправлятимуть на 14-денну обсервацію, 

а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на те-

риторію України.

Після реєстрації впродовж 72 годин в до-

даток має підтягнутися результат ПЛР або 

тесту на антиген, який ви зробили в одній з 

верифікованих МОЗ лабораторіях України 

по приїзду. Якщо будь-який із тестів покаже 

негативний результат, застосунок «Вдома» 

можна видаляти. У випадку ж позитивно-

го результату варто подзвонити своєму 

сімейному лікарю.

Якщо з будь-яких причин ви не здали тест 

після перетину кордону, через 72 години 

додаток деактивується. 

Раніше простежити чи знаходиться люди-

на на самоізоляції можна було з допомогою 

застосунку. Тепер після його деактивації 

інформація автоматизовано передається 

до правоохоронних органів. Вони надалі 

проводитимуть вибіркову перевірку того, 

чи людина перебуває в місці самоізоляції.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Добрі справи кустовців примножуються 

щомісяця. Так, нещодавно до керівника 

ТОВ «Агро Дністер» звернулася дирекція 

Вільховецької школи з проханням придба-

ти дві шини на шкільний автобус. Було ви-

ділено кошти у сумі 8000 грн.  

Не залишилася компанія осторонь про-

блеми нестачі води у с. Дібрівка, що вхо-

дить до Маловолицького старостинського 

округу, Вільшанської ОТГ. Понад  54730 грн 

виділено на облаштування свердловини. 

Підприємство СТОВ «Ліщинське» виділи-

ло 85 тис.грн на огорожу біля кладовища 

в с.Волиця, що входить до Новогуйської 

ОТГ, таким чином цього року завершено 

благоустрій довкола кладовища. 

Підприємство ТОВ «Аграрний фонд 

Терещенка» не забуває про дитячий 

садочок, що знаходиться в с.Троща. 

На прохання колективу дошкільного 

закладу придбано сушарку для сухофрук-

тів. Відтепер працівники їдальні заготовля-

тимуть смачні та корисні сухофрукти.

2000 грн надано матеріальної допо-

моги на святкування Дня села в Пряжеві 

Новогуйської ОТГ. 

На прохання священнослужителя 

с.Суємці, підприємство ТОВ «БТТ Агро» 

надало 5 080 грн на придбання риз та на-

стільного хреста в церкву. 

Зі своєю проблемою звернулася наш пай-

овик Сич Л.П. зі смт Іванопіль, в якої вна-

слідок пожежі згорів дах на сараї. Компанія 

надала 2000 грн матеріальної допомоги на 

його відновлення. 

Приємно дарувати людям добро, а ще 

приємніше чути слова вдячності та під-

тримки на адресу компанії!
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Кожній людині при народженні Бог дає 

талант. Кухар Дідик Оксана Григорівна 

володіє невимовним даром кулінарії. По-

над 30 років працює старшим кухарем 

у ТОВ «Калинівський Агрохім». Окрім 

традиційних борщів, супів і каш, Окса-

на Григорівна випікає смачнючі пончики 

і хліб. Близько 100 сніданків, обідів і ве-

чер механізаторам доводиться готува-

ти їй щодень. Каже, що впоратися було 

б важко, якби не помічниці Ірина Соло-

губ, Неля Зубаненко, Таня Прокопчук.

Оксана Григорівна, товарознавець за 

освітою, ніколи не думала, що стане ку-

харем. Пригадує, як вперше переступи-

ла поріг їдальні, як хвилювалася, коли 

готувала свою першу страву на робочо-

му місці – печеню зі свининою... Відтоді 

минуло багато часу, але й сьогодні кухар 

щоразу хвилюється за кожну страву, аби 

вдалася? «Головне, – каже, аби продукти 

були. У компанії з цим жодних проблем.  

Щоб не попросили відразу доставляють», - розповідає кухар.

Родина О. Дідик також полюбляє смаколики, приготовлені її дбайливими жіночими ру-

ками. Особливо смакують вареники, відбивні і … квасолянка, яку Оксана Григорівна го-

тує, по-особливому відомому тільки їй рецепту. Має кухарка і свій особливий секрет 

приготування страв. У кожну порцію щедро додає щіпочку душі та пригорщу любові.

ГАРНІ ЮВІЛЕЇ 

ЗУСТРІЧАЮТЬ 

НАШІ НАЙПОВАЖНІШІ 

ПАЙОВИКИ У ЖОВТНІ:

85-річчя – Бойко Ганна 

Михайлівна – жителька Дібрівки;

80-річчя – Манзевита Євгенія 

Євгенівна – жителька Дібрівки;

80-річчя – Пронь Марія 

Костянтинівна –

 жителька Лихосілки;

80-річчя – Іванюк Надія Іллівна – 

жителька Іванопільського 

         старостинського округу; 

80-річчя – Гладиш Зінаїда 

Павлівна – жителька 

Грушковець;

95-річчя – Панченко Надія 

Павлівна – жителька Ліщина;

80-річчя – Стороженко Таміла 

Іванівна – жителька Ліщинського 

старостинського округу;

85-річчя – Хацановська Марія 

  Михайлівна –  жителька Липне; 

80-річчя – Кирилюк Євгенія 

      Іванівна – жителька Липне; 

95-річчя – Ковальчук Віра 

Романівна – жителька Коросток

Комапнія Кусто Агро щиро 

вітає ювілярів: нехай ваші роки 

будуть гордістю для Вас, не-

хай життя триває спокійно і 

рівно, нехай Вас оточує щастя і 

любов. Бажаємо Вам завжди пе-

ребувати в прекрасному стані 

здоров’я і радісному настрої, мі-

цного здоров’я Вам та стабіль-

ного добробуту.
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Визначено порядок виправ-

лення помилок стосовно зе-

мельних ділянок в кадастрі: 

Постанова КМУ від 20.10.21 

№ 1098.

 Зміни, прийняті на засіданні 

уряду полягають в тому, що 

під час проведення інвента-

ризації земельних ділянок та виявлення по-

милок у відомостях Державного земельного 

кадастру, вони можуть виправлятися.

 Якщо під час інвентаризації виявлені по-

милки, допущені у відомостях Державного 

земельного кадастру щодо меж земельних 

ділянок, на кадастрових планах відповідних 

земельних ділянок зазначаються виправлені 

відомості про них, а саме існуючі межі зе-

мельних ділянок, існуючі координати пово-

ротних точок меж земельної ділянки та про-

позиції щодо виправлення меж земельних 

ділянок, проектні координати поворотних 

точок меж земельної ділянки.

 Кадастрові плани земельних 

ділянок з виявленими помилка-

ми погоджуються з власниками 

таких земельних ділянок (якщо 

земельна ділянка перебуває в 

користуванні — також із зем-

лекористувачем) до внесення 

змін до відомостей до Державного земель-

ного кадастру. Тобто тільки за умови погод-

ження з власниками/землекористувачами 

виправлених помилок, відомості про нові 

межі вносяться до Державного земельного 

кадастру.

Усунення численних помилок у Держав-

ному земельному кадастрі через такий ме-

ханізм дасть змогу мінімізувати ту кількість 

«неправильно лежачих» земельних ділянок 

на карті. Тепер ми маємо хоч якийсь порядок 

«боротьби» з помилками геометрії земель-

них ділянок.

 НЕ ПІЗНО ВИПРАВИТИ

У КОЖНУ СТРАВУ –
ПРИГОРЩУ ЛЮБОВІ


