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Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 

На Львівщині реалізують 

важливий етап проєкту 

«ГорбоГори» 

23 липня  під головуванням заступника голови Львівської ОДА Юрія Бучка 
відбулось засідання робочої групи з координації та реалізації проєкту  «Розвиток 
сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного 
кластера  «ГорбоГори». 

Як зазначив Юрій Бучко, два роки не було поступу для реалізації проєкту 
«Горбогори», за останні два місяці ЛОДА напрацювала конкретні рішення для 
будівництва трьох інфраструктурних об’єктів: туристичного кемпінгу 
«Агросадиба» у Раковці, туристично-інформаційного центру «Горбогори» у 
Липниках туристичного кемпінг Центру «Місто Майстрів» у с. Віняви  та 
завершення проєкту до кінця року. 

«Цього місяця з державного бюджету на реалізацію проекту були 
спрямовані кошти в сумі 23 млн 497 тис грн. Незважаючи на дефіцит бюджету та 
пандемію Covid-19, видатки з обласного бюджету на співфінансування проекту 
не зменшені та скеровані у сумі – 1 млн 560 тис грн. Ці кошти дали можливість 
розпочати усі підготовчі роботи та не втрачати час на реалізацію проекту», –  
зазначив Юрій Бучко. 

За його словами, станом на сьогодні розроблено дорожню карту  по 
будівництві цих об’єктів, проводять роботи з виготовлення землевпорядної 
документації та проектно-кошторисну документацію. 

Якщо тендери по об’єктах, будуть оголошені вчасно, будівництво цих трьох 
об’єктів розпочнуть у вересні і здадуть в експлуатацію до кінця листопада. 

«Наша мета – здати ці об’єкти під ключ, щоб члени кооперативу могли 
успішно працювати, розвивати малий та середній бізнес, залучати туристичні 
потоки. Ми зі свого боку робимо все можливе для реалізації проєкту, натомість 
хочемо почути від представників кооперативу їхню стратегію розвитку з 
конкретними цілями, планами, зокрема щодо реалізації продукції, виплати 
заробітної плати та бюджетної частини проекту. Сподіваюсь на розуміння 
керівництва кооперативу та конструктивну співпрацю, адже працюємо спільно 
для розвитку агротуристичного кластеру. Це питання триматиму під особистим 
контролем», –  наголосив Юрій Бучко. 

Нагадаємо, агротуристичний кластер «ГорбоГори» створений в 2017 році з 
ініціативи місцевих фермерів, в тому числі учасників АТО, органів місцевої і 
обласної влади, наукових і навчальних установ на території 3 сільських рад 
Пустомитівського району (зараз, після виборів, Семенівської сільської ради та 
Солонківської ОТГ). 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львівській області відбувся 

 XXVI Регіональний Форум 

 «Органічна Україна 2020» 

24 липня на Львівщині агровиробники та фахівці галузі обговорили актуальні 
питання розвитку органічного сільського господарства в рамках Регіонального 
онлайн форуму «Органічна Україна 2020. Львів». 

Із вступним словом до учасників форуму звернулася директор департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Юлія Шопська, яка 
презентувала основні напрями підтримки аграріїв на регіональному рівні. За 
словами Юлії Шопської, підтримка виробників органічної продукції є одним із 
пріоритетів регіональної політики до 2027 року і на програму часткової компенсації 
витрат на сертифікацію виробників органічної продукції в цьому році передбачено 
140 тис.грн.  

Ще один регіональний проект департаменту агропромислового розвитку 
полягає у просуванні харчування органічною продукцією за бюджетні кошти у 
школах, що загалом є не властивою функцією даного регіонального органу 
державної влади. 

 Представник Львівської міської громадської організації «Екотерра» Наталія 
Чоловська розповіла про проект грантової підтримки виробників органічної 
продукції в Західній Україні. Крім того, за словами Наталії Чоловоської, в жовтні 
громадська організація проведе традиційний ярмарок виробників органічної 
продукції і міжнародну конференцію у Львові. 

Голова Громадської спілки виробників органічних сертифікованих продуктів 
«Органічна Україна» Олена Березовська акцентувала увагу на необхідність пошуку 
регіональних амбасадорів проекту для поширення позитивної інформації про 
органічні продукти.  

В рамках форуму успішний досвід розвитку органічного садівництва та 
овочівництва в регіоні представили керівники  ВК «Як Бджола», ТОВ «Органічний 
сад», СОК «Органік Гарден», які систематично є одержувачами фінансових 
ресурсів із державного бюджету.  

Спеціаліст  національного сертифікаційного органу ТзОВ «Органік Стандарт» 
у своєму виступі акцентувала увагу на основні вимоги, які висуваються до 
виробників органічної продукції, зокрема із врахуванням оновлених вимог країн 
ЄС. 

В рамках форуму начальник управління департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА Тетяни Борушок відзначила, що кількість виробників 
органічної продукції в області, які орієнтуються переважно на експортні ринки, 
збільшується. 
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Джерело: Львівське відділення Укрдержфонду підтримки  фермерських  господарств 

Регіональна комісія Львівського відділення повідомляє, що Український 
державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) оголосив 
проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за 
бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».  

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які 
мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, 
яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які 
перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного 
одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів. 

Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у 
розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо 
повернення бюджетних коштів на строк до 5 років. 

Заявки та документи для участі в конкурсі приймаються регіональною 
комісією Львівського відділення з 21 липня 2020 р. по 19 серпня 2020 р. за 
адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4, поверх 5, тел. (067) 78-18-287. 

 Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств, що 
отримали право на одержання фінансової підтримки – проводиться комісією  
Укрдержфонду (м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1). 

Заявки та документи подаються керівником фермерського господарства 
(уповноваженою особою) особисто або надсилаються рекомендованим листом на 
адресу регіонального відділення Укрдержфонду. Заявки, що надійшли після 
закінчення строку їх подання, не розглядаються. 

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі, передбачений п. 8 
Постанови Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2008 р. (зі змінами). 
З ним можна ознайомитися на офіційному сайті Укрдержфонду (www.udf.gov.ua) 
або отримати особисто в регіональних відділеннях Укрдержфонду. 

Документи на одержання пільгових 

кредитів фермери Львівщини 

 можуть подати до 19 серпня  
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У Львівській ОДА обговорили актуальні 

питання фінансової підтримки аграрїів 

20 липня у Львові за участю заступника голови Львівської 
облдержадміністрації  Юрія Бучка відбулася тематична зустріч із агровиробниками 
та представниками фінансово-кредитних установ щодо питань фінансової 
підтримки агровиробників області. 

Участь у нараді прийняли голова управи Львівської Аграрної палати Ігор 
Вуйцик та уповноважений ЛАП в Старосамбірському районі Леонід Олійник. 

В рамках наради директор Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської ОДА Юлія Шопська відзначила хід реалізації заходів фінансової 
підтримки агровиробників в цьому році. 

Згідно із програмою підтримки шляхом здешевлення кредитів, компенсація 
надається в розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, зменшених на 5 відсоткових пунктів, 
на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, які 
здійснюють  діяльність у галузях тваринництва або провадять діяльність за іншими 
видами сільськогосподарської діяльності (крім тваринництва).  
Джерело: Львівська Аграрна палата 

Ярмарок агровиробників  

у Львові 

18 і 25 липня на Площі Ринок у Львові відбулися ярмарки виробників  
фермерської продукції. Жителі міста задоволені, оскільки мають змогу придбати 
продукцію агровиробників із різних районів області. На ярмарку представлений 
широкий асортимент овочів, фруктів, молокопродуктів, продукції пасічництва. 

Проте ціни на продукцію поступово зростають, оскільки значна частина 
витрат для участі у ярмарку агровиробників лягає на локального виробника 
продукції. Можливим вирішенням проблеми, на думку голови управи Львівської 
Аграрної палати  Ігора Вуйцика, є часткова компенсація витрат (наприклад,  до             
70 % витрат) для участі у ярмарках із обласного або міського бюджету. Дане 
питання повинен вирішувати департамент агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації у співпраці із Львівською міською радою.  

Тоді і ціни на продукцію не будуть зростати, а кількість фермерів 
збільшиться. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

16 липня голова Асамблеї Аграрних палат України Ігор Вуйцик зустрівся із 
шейхом Абу Алруб Емадом, та його командою з Українсько-арабської ділової 
ради Олегом Березюком – віце-президентом, Вадимом Дроботом – радником, 
Андрієм Куценко – заступником  директора Інституту глобальної політики і 
права аби продовжити напрацьовані напрями подальшої співпраці в галузі 
сільського господарства. 

 Ігор Вуйцик запропонував партнерам кілька цікавих проектів для спільної 
діяльності у сфері сільського господарства, а саме: проект з переробки зернових 
культур у західному регіоні України з використанням новітніх підходів та 
технологій до його вирішення та забезпечення переробки відходів 
борошномельного виробництва (пшеничних висівок) для виготовлення 
одноразового екологічного посуду.  Наступний проект з переробки та реалізації 
натурального меду, а ще проект з виробництва цукатів, концентрованого соку та 
пасти з Херсонських кавунів.  

Представники Українсько-арабської ділової ради зацікавлені можливістю 
інвестувати в наш агропромисловий комплекс без посередників із можливістю 
гарантій при реєстрації контрактів на поставку сільгосппродукції через біржовий 
механізм. 

Актуальні проєкти розвитку АПК 

обговорили із представниками 

Українсько-арабської ділової ради 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Аграрна палата обговорила актуальні питання   

доступності кредитних ресурсів 

 для фермерів Львівщини 

29 липня голова управи Львівської Аграрної палати  Ігор Вуйцик обговорив 
актуальні питання забезпечення доступності фінансових ресурсів для 
агровиробників із представниками регіонального  відділення АТ «Креді Агріколь 
Банк». 

Робоча зустріч дозволила сформувати «дорожню карту» для координації і  
співпраці щодо забезпечення фермерів області доступними кредитними 
ресурсами для розвитку виробництва і реалізації проєктів із врахуванням досвіду 
країн ЄС. 

Крім того, важливо допомогти фермерам у наданні дорадчих послуг із питань 
фінансового менеджменту, сприяння у заповнені документації для одержання  
бюджетної підтримки виробників та ін.     
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Джерело: www.zurab.lviv.ua 

E-TENDER  це торговельний майданчик  для 

державних закупівель PROZORO, комерційних 

тендерів та аукціонів з продажу та оренди державного 

і комунального майна PROZORRO.Продажі. 

E-TENDER – займає лідируючі позиції серед 

учасників системи PROZORRO. Продажі. Майданчик 

акредитований за всіма її рівнями, що означає 

офіційне право надавати послуги користувачам в будь 

яких сегментах системи.  

Західно-Українська регіональна агропромислова біржа  спільно з E-TENDER – 

торговельним майданчиком  для державних закупівель PROZORRO організовує та проводить 

навчання для сільгосптоваровиробників, переробних підприємств, фермерів, представників ОТГ 

(та інших категорій потенційних користувачів) з метою розширення ринку збуту їх продукції                                

(в тому числі органічної) визначення можливостей участі у державних та комерційних закупівлях, 

використання онлайн-платформи для комерційних закупівель.  
 

Теорія закупівель та докладні інструкції 
 

Вас консультує особистий менеджер, який завжди на зв’язку. 

● Навчаємо проводити торги та надаємо відео-інструкції. 

● Спільно оголошуємо перші аукціони та перевіряємо їх. 

● За Вашим погодженням рекламуємо лоти. 

● Своєчасне консультування менеджером. 

● Простий інтерфейс майданчика, що зручний для недосвідченого організатора аукціону.  

● Вирішення менеджером питань з усіма сторонами торгів, адже в процесі аукціону їх виникає 

більше, ніж зазначено в нормативній базі. 

 

У той же час, Е-Тender повністю відповідає вимогам ДП «Prozorro.Продажі» та  

нормативно-правовій базі, що регулює продаж майна. Ми маємо усі договори з адміністратором 

системи та пройшли акредитацію щодо продажу майна в тому числі боржників. Це забезпечує 

Ваші торги від скасування або визнання угоди недійсною. 

 

Для початку роботи з Е-Тендер Вам необхідно лише зареєструватися 

        чи зателефонувати до нас!  

 

79018, м. Львів, вул. Залізнична, 16, тел.: 0322948402, e-mail: zurab@zurab.lviv.ua 

E-Tender – перебуває в системі Prozorro.Продажі з моменту її створення. 
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Джерело: www.rada.gov.ua 

Верховна Рада дозволила 

використання електронного 

виконавчого документу 

15 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення 
змін до Закону України «Про виконавче провадження» щодо запровадження 
електронної форми виконавчого документу», який вирішує досить нагальну 
проблему використання електронного виконавчого документу. 

Так, уповноважені органи вже офіційно можуть видавати виконавчі 
документи в електронній формі. Це дозволить скоротити строки для направлення 
їх на примусове виконання, пришвидшить проведення виконавчого провадження, 
а також зробить процес виконавчого провадження більш ефективним. 

Верховна Рада України на засіданні в липні ухвалила закон №0856 «Про 
сільськогосподарську кооперацію».   Законом передбачено створення комплексної 
та зручної у користуванні законодавчої основи для сільськогосподарської 
кооперації, а також усунення існуючі на сьогодні колізій між різними 
законодавчими актами з цього питання.  

Законом передбачається відмовитися від жорсткого поділу 
сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі, 
надаючи членам (засновникам) сільськогосподарського кооперативу самостійно 
обирати види діяльності.   

Документом спрощується ведення господарської діяльності кооперативу, 
полегшується ведення бухгалтерії через приведення її термінології до 
міжнародних норм, а неприбуткові кооперативи легко зможуть отримувати статус 
неприбутковості із чим раніше були проблеми. Відповідно до закону: купувати с/г 
продукцію своїх членів, за вигідною ціною, встановленою ними самими, що 
раніше заборонялось; формувати великі товарні партії та реалізовувати їх, в тому 
числі експортувати за кордон; переробляти с/г продукцію, формуючи додаткову 
вартість та продавати готові товари; виплачувати отриманий від реалізації 
продукції прибуток учасникам кооперативу пропорційно кількості зданої ними 
продукції; залучати інвестиції від бізнесу, оскільки членами кооперативу тепер 
зможуть бути не лише фізичні, а й юридичні особи. 

Верховна Рада ухвалила закон   

«Про сільськогосподарську кооперацію»  
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Джерело: www.minjust.gov.ua 

Міністерство юстиції України та Координаційний центр з надання правової 
допомоги більше 8 років реалізують надання безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги, і кожного разу ми намагаємося спростити і 
покращити наші сервіси. 

23 липня презентовано найпростіший спосіб доступу до безоплатної 
правової допомоги – мобільний додаток «Безоплатна правова допомога». Ми 
зрозуміли, що це вкрай потрібний інструмент на початку карантину, коли 
збільшилась кількість звернень до системи БПД і люди були змушені шукати 
наші контакти на різних платформах та соціальних мережах. Завдяки нашим 
партнерам, з якими ми вже не перший рік реалізовуємо різні проекти, ми 
зібрали це все в одну кнопку на мобільному телефоні. Можна сказати, що тепер 
правова допомога може бути у кожного в кишені постійно. Одним дотиком 
можна отримати консультацію, правову підтримку і роз’яснення прав та 
обов’язків. Це значно спростить доступ до правосуддя: будь-яка людина, яка 
опинилася в складній життєвій ситуації, зможе витягнути телефон і отримати 
правову допомогу. 

Окрім презентованого додатку міністерство працює над спрощенням подачі 
документів для отримання безоплатної вторинної правової допомоги та 
скороченням часу для отримання адвокатської допомоги до трьох днів.  

Сьогодні можливості людей ускладнені, і все частіше виникає необхідність 
отримати пораду. Спрощення доступу до самих базових сервісів – особлива 
потреба за цих умов. Дуже добре, що вдалося за короткий термін знайти і 
запропонувати такі формати, які суттєво розширюють доступ саме до базових 
потреб у правосудді – до консультацій та порад.  

В Україні презентували мобільний 

додаток «Безоплатна правова допомога»  

Актуальні питання співробітництва  

громад в Україні 

21 липня в Україні при підтримці програми ЄС презентовано посібник 
«Співробітництво територіальних громад у сфері адміністративних послуг», який 
розроблено експертами Програми ЄС «U-LEAD з Європою».  

Посібник містить приклади міжмуніципальної співпраці у сфері 
адміністративних послуг, що особливо актуально в рамках реформи 
децентралізації. 

Із змістом посібника можна ознайомитися  за наведеним нижче   посиланням: 
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf 

  Джерело: Програмa ЄС «U-LEAD з Європою» 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/579/MMS.pdf
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Президент підписав закон  

про внесення змін до 

 Земельного кодексу України 

22 липня Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування 
використання земель» №711-IX (проєкт № 2280). 

Закон визначив 5 основних змін до Земельного кодексу: 
- зонування земель у межах територій ОТГ та розроблення комплексних 

планів просторового розвитку громад; 
- зникнення «видів використання земельних ділянок» та поява 

«функціонального призначення територій»; 
- цільове призначення в межах виду функціонального призначення території 

визначається власником земельної ділянки самостійно і не потребує розроблення 
проєкту землеустрою; 

- громадянин, який бажає безоплатно приватизувати земельну ділянку або 
отримати в користування земельні ділянки державної або комунальної власності, 
в електронному вигляді через Публічну кадастрову карту подає заявку до 
компетентного органу; 

- до 10 років можуть встановлюватися обмеження та обтяження на 
використання земельних ділянок, необхідні для розміщення об’єктів, та можуть 
примусово відчужуватися. 

Аграріям затвердять нову форму заяви  

про включення до Реєстру отримувачів 

бюджетної дотації 

Державна податкова служба України пропонує оновлену форму Заяви про 
внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів 
бюджетної дотації (форма № 1-РОБД).  

Це дозволить сільськогосподарському товаровиробнику повідомити ДПС про 
всіх пов’язаних з ним осіб, які протягом бюджетного року виступали отримувачами 
державної підтримки, а також про зміни щодо таких пов'язаних осіб. 

Запропонована редакція заяви включає новий розділ, до якого вноситимуться 
дані щодо пов’язаних осіб у значенні пп 14.1.159 Податкового кодексу України. 

Такі дані будуть заповнюватись лише за наявності у сільськогосподарського 
товаровиробника пов’язаних осіб, які внесені до Реєстру протягом бюджетного 
року, при поданні заяви з позначкою «Внесення» або у разі виникнення змін щодо 
пов’язаних осіб при поданні заяви з позначкою «Зміни щодо пов’язаних осіб». 

Джерело: www.buh.ligazakon.net 
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Як користуватися Е-кабінетом 

платника податків 

Вхід до «Електронного кабінету платника» здійснюється за адресою: 
http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.  

Приватна частина Електронного кабінету платника включає наступні сервіси: 
1. Сервіс «Договір про визнання електронних документів» надає можливість 
приєднання до Договору про визнання. 2. Сервіс «Облікові дані платника». Доступ 
до особистої інформації (реєстраційні та облікові дані, відомості про керівників; 
присвоєння ознаки неприбутковості; дані про реєстрацію платником ПДВ; дані про 
реєстрацію платником єдиного податку; дані про реєстрацію платником ЄСВ; 
відомості з реєстру осіб, що здійснюють операції з товаром; відомості про РРО; 
інформація про книги ОРО; відомості про об’єкти оподаткування; інформація про 
неосновні місця обліку; дані про банківські рахунки). 3. Сервіс «Перегляд 
звітності» Перегляд раніше поданої податкової, пенсійної та статистичної звітності 
до ДПС незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових 
носіях до центрів обслуговування платників податків. 4. Сервіс «Введення 
звітності». За допомогою даного сервісу можна сформувати, заповнити, перевірити 
та надіслати в електронному вигляді будь-який звітний документ (за основними 
формами податкової та статистичної звітності, звіт щодо сум нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), заяву, 
повідомлення встановленого зразка. 5. Сервіс «Вхідні/вихідні документи» 
передбачає перегляд вхідної кореспонденції, в тому числі отриманих квитанцій 
щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень, 
кореспонденції тощо, надісланої користувачу електронного кабiнету. Перегляд 
вихідної кореспонденції передбачає доступ до надісланих користувачем документів 
(крім податкової звітності, податкових накладних/розрахунків коригування).                         
6. Сервіс «Листування з ДПС» надає можливість електронного листування 
користувача з органами ДПС (створення та направлення платником листів до 
органу ДПС в довільній формі (заява, звернення, скарга, пропозиція та ін.)) 
Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДПС користувач може 
переглянути в вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» 
приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці 
«Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи». 7. Сервіс «Заяви, 
запити для отримання інформації». Цей режим є прямим посиланням на 
підмножину звітів групи J13 або F13 в режимі «Введення звітності» та надає 
можливість створити найбільш популярні заяви і запити щодо отримання певної 
інформації від ДПС, в тому числі: запит про суми виплачених доходів та 
утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб; запит про отримання 
витягу з реєстру платників податку на додану вартість (Форма №1-ЗВР); запит про 
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Джерело: www.uteka.ua 

отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість (Форма №1-
ЗДР); заява про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів; 
заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру 
отримувачів бюджетної дотації (Форма №1-РОБД); заява про зняття 
сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної 
дотації (Форма №2-РОБД); реєстраційна заява платника податку на додану 
вартість; реєстраційна заява платника податку (Форма №1-РН); запит щодо стану 
окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального 
в СЕАРП; повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з 
оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма №20-ОПП); запит 
про надання витягу з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального; 
заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального.  8. Сервіс 
«Стан розрахунків з бюджетом». При зверненні до зазначеного пункту меню 
відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить 
наступну інформацію по кожному виду платежу: орган ДПС, назва податку 
(платежу), платіж (код), МФО банку, бюджетний рахунок та по кожному виду 
податку (платежу) на поточну дату, нараховано/зменшено, сплачено до бюджету, 
пеня, недоїмка, переплата, залишок несплаченої пені. Доступ до деталізованої 
інформації з інтегрованої картки платника по вибраному податку (платежу) в 
розрізі проведених операцій. Для фізичних осіб створено можливість за допомогою 
платіжних систем Portmone або EasyPay сплатити податки, збори, платежі за 
допомогою платіжної карти.  9. Сервіси «СЕА ПДВ», «Показники СМКОР», «СЕА 
РП». Включає сервіси доступні в системах електронного адміністрування ПДВ та 
електронного адміністрування реалізації пального (реєстр операцій, реєстр 
транзакцій, інформація про суму перевищення, показники «D» та «Р», розрахунок 
показників ППІ, реєстр сум акцизного податку). 10. Сервіс «Реєстрація ПН/РК». 
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних (ЄРПН), реєстрація акцизних накладних та/або 
розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних. 11. Сервіс 
«ЄРПН». Доступ до даних ЄРПН в режимі реального часу щодо складених 
платниками ПДВ чи їх контрагентами податкових накладних та/або розрахунків 
коригування в розрізі статусів. Перегляд повної інформації щодо податкової 
накладної з урахуванням всіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування 
кількісних і вартісних показників.  
         Окремо створений Сервіс «ЕК для громадян». Працює в режимі приватної 
частини. Даний сервіс дозволяє громадянам: перевірити загальну інформацію про 
себе (місце проживання – згідно даних ДРФО; загальна інформація про об’єкти 
оподаткування; повідомлення про обов’язок сплати податків); подати податкову 
декларацію про майновий стан та доходи; подати запит про суми виплачених 
доходів; подати облікову картку фізичної особи – платника податків за формою                                 
1-ДР для отримання РНОК ПП вперше; подати заяву про внесення змін до ДРФО             
(5-ДР). 
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Джерело: Офіс протидії рейдерству 

Джерело: www.visnuk.com.ua 

У Мін’юсті дали поради, як мінімізувати  

ризики рейдерських атак 

У Міністерстві юстиції України порадили, як мінімізувати ризики рейдерських 
атак.  Типовими помилками потенційних жертв «мисливців» за чужим майном є: 
• недосконалість установчих документів (Статуту); 
• відсутність моніторингу за змінами в державних реєстрах; 
• відсутність упорядкованого документообігу підприємства; 
• несвоєчасне звернення до органів державної влади та судів. 

Зазвичай рейдерське захоплення відбувається через незаконні зміни в 
корпоративній структурі підприємства – затверджується статут у новій редакції та 
вносяться зміни до ЄДРПОУ.  

Мінімізувати ризики, пов’язані з рейдерськими діями, можна, розставивши 
юридичні «пастки», які значно знизять ризики внесення незаконних змін у державні 
реєстри. Для представників бізнесу cлід належно оформитит установчі документи, 
зокрема статут, в яких варто передбачити антирейдерські запобіжники, наприклад: 
• обов’язковість нотаріального посвідчення договору про відчуження майнових 
прав або частки в статутному капіталі (для всіх юридичних осіб, крім ТОВ); 
• за можливості встановити умову про те, що окремі рішення загальних зборів, 
скажімо, щодо зміни керівника підприємства, мають підписуватися всіма 
присутніми учасниками (засновниками), а не тільки головою і секретарем, чи 
головуючим на зборах; 
• визначити, що підписувати статут у новій редакції має не уповноважена особа, 
а учасники (засновники) товариства, які голосували за затвердження цього 
документа; 
• прописати, що голова загальних зборів має обиратися із числа учасників 
(засновників) товариства. 

З 3 серпня змінюється режим 

операційного дня для сплати податків 

Державна казначейська служба України з метою створення сприятливих умов 
для платників податків, зборів та інших платежів до бюджетів та відповідно до 
«Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Нацбанку 
України», повідомляє, що з 03.08.2020 р. учасник системи електронних платежів 
НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998)  працюватиме в режимі 23/7. 

Звертаємо увагу, що згідно з п. 1 Рішення правління НБУ «Дата банківського 
дня в системі електронних платежів у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня 
відповідатиме календарній даті, а у вихідні дні, святкові та неробочі дні, визначені 
законодавством – календарній дати першого робочого (операційного) дня після 
них. 
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Які доходи від реалізації сільгосппродукції 

включаються до доходу «єдинника» 4 групи 

ДПС у Дніпропетровській області інформує, що дохід 
сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації 
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки 
(крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно 
з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах первинного 
виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі 
виноматеріали для виробництва готової продукції), включає доходи,отримані від: 

- реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, 
які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або 
надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), 
розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), 
та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих 
виробничих потужностях; 

- реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її 
переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях; 

- реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки 
на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях; 

- реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини 
власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального 
розміщення переробного підприємства. 

У разі коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, 
приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, 
отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва 
та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів 
виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на 
підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного 
виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової 
продукції), включаються також доходи, отримані протягом останнього 
податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг: 

- послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування 
та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, 
розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), 
які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством – виробником (з 
моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її 
фактичної передачі покупцю); 

- послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю 
сільгосппідприємством – виробником (з моменту набуття права власності на таку 
продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю); 
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- послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її 
покупцю сільгосппідприємством – виробником (з моменту набуття права 
власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі 
покупцю); 

- послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її 
покупцю сільгосппідприємством – виробником (з моменту набуття права 
власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю). 
Джерело:  “Дебет-Кредит” 

Мін’юст запускає оновлений 

Єдиний державний реєстр 

5 по 16 серпня 2020 року відбуватиметься впровадження в промислову 
експлуатацію оновленого програмного забезпечення Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
З 18:00 07 серпня функціонування діючого програмного забезпечення Єдиного 
державного реєстру буде припинено. У період впровадження оновленого ЄДР 
прийом документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не здійснюватиметься.  

Протягом періоду перенесення даних Колегія з розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації продовжуватиме працювати, матиме доступ до ЄДР та 
зможе оперативно реагувати на потенційні рейдерські атаки. 

Серед переваг нового ЄДР, за словами очільника відомства, безоплатний 
пошук відомостей за даними відокремленого підрозділу юридичної особи; 
забезпечення можливості формування виписки після проведення будь-якої 
реєстраційної дії; можливість обліку сімейних фермерських господарств та поява 
окремої ознаки створення такого господарства; удосконалені бізнес-процеси 
реєстрації, зокрема створено виражене відображення проведених змін, 
забезпечено припинення ФОП та внесення змін до відомостей про ЮО в один 
етап, додано нові атрибути розширеного пошуку. 

У новому ЄДР створені нові реєстраційні дії, зокрема, перехід на діяльність 
на підставі власного установчого документу або модельного статуту, внесення та 
скасування заборони вчинення реєстраційних дій, внесення змін до відомостей 
про відокремлений підрозділ; створені нові друковані форми документів (заява, 
рішення про відмову) та оновлені наявні (витяг, виписка, опис поданих 
документів, повідомлення про відмову); впроваджені додаткові механізми 
контролю та модулі безпеки, зокрема, контроль наявності сканованої копії 
поданого документа, підтвердження операцій в системі з використанням КЕП, 
ідентифікація користувача при отриманні витягу на порталі з використанням 
КЕП, автоматичний «LOG-OFF» у разі наявності програмного забезпечення 
віддаленого керування та неактивності користувача в системі, що в свою чергу 
сприятиме у протидії рейдерству.  
Джерело:  www.kmu.gov.ua 
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Посеред року суб’єкт господарювання став 

землевласником: як подавати податкову 

декларацію з плати за землю 

Фахівці ДПС у Тернопільській області повідомляють, відповідно до п. п. 
14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податковим кодексом України (далі – ПКУ) плата за землю 
– обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі 
земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і 
комунальної власності (далі – орендна плата). 

Згідно з п. 286.2 ст. 286 ПКУ платники плати за землю (крім фізичних осіб) 
самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 01 січня і не 
пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого 
органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на 
поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з 
розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації 
звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої 
декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з 
нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки, а надалі такий витяг подається при затвердженні нової 
нормативної грошової оцінки землі. 

Форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або 
орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), 
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 р. № 560 (в 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 №9) (далі – 
податкова декларація). 

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову 
декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не 
пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що 
настає за звітним (п. 286.3 ст. 286 ПКУ). 

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами 
оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом                                 
20 календарних днів місяця, що настає за звітним (абзац перший п. 286.4 ст. 286 
ПКУ). 

Отже, враховуючи можливість подання платниками плати за землю (за їх 
власним вибором) декларацій на поточний рік або щомісяця звітних декларацій, 
а також декларацій за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними 
договорами оренди землі в продовж поточного року, суб’єкт господарювання, 
який на початку року не був платником плати за землю та протягом року отримав 
право власності (користування) на земельну ділянку, подає відповідному 
контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову 
декларацію за рік або щомісяця – податкову декларацію за звітний місяць, в яких 
зазначає тип – «Звітна». 
Джерело: www. ibuhgalter.net 
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Джерело: www.kmu.gov.ua 

Джерело: www.integrityconference.tilda.ws 

Уряд прийняв постанову про збереження 

полезахисних лісових смуг 

22 липня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою 
затверджуються Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, 
розташованих на землях сільськогосподарського призначення. 

Також постанова вносить зміни до Типового договору оренди землі, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р.                   
№ 220, в частині визначення умов щодо утримання та збереження таких смуг і 
забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації. 

Так, документом передбачаються: 
- обов’язковість виконання цих Правил усіма власниками, орендарями та 

користувачами земельних ділянок, на яких розміщено полезахисні лісові смуги; 
- заходи, які необхідно провести у полезахисних смугах, на основі 

матеріалів лісовпорядкування або результатів обстеження комісією; 
- утворення комісії органом місцевого самоврядування або територіальним 

органом Держгеокадастру, до повноважень якого належить передача у власність 
або користування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами; 

- проведення рубок у полезахисних лісових смугах на підставі лісорубного 
квитка; 

- заборона здійснювати діяльність, що може негативно впливати на 
збереження та використання полезахисних лісових смуг. 

Передбачені Правилами заходи дозволять забезпечити належний стан 
полезахисних лісових смуг та створити сприятливі умови для підвищення їх 
стійкості, продуктивності, оздоровлення, посилення захисних та інших корисних 
функцій. 

Полезахисні лісові смуги є важливим елементом у формуванні стійких до 
несприятливих умов агроландшафтів. Основним завданням полезахисних 
лісових смуг є захист від ерозії ґрунтів . 

В Україні обліковується близько 440 тис. га полезахисних лісових смуг. 
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Джерело: www.agronews.ua 

Верховний суд роз’яснив умови 

оренди землі власниками 

фермерських господарств 

Після проведення державної реєстрації фермерського господарства та 
переходу до нього прав і обов’язків орендаря земельної ділянки, не відбувається 
відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки, а здійснюється перехід 
прав та обов’язків орендаря земельної ділянки від громадянина до створеного ним 
фермерського господарства.  

Водночас такий перехід відбувається в силу приписів Закону України «Про 
фермерське господарство» і не потребує вчинення сторонами орендних 
правовідносин будь-яких додаткових дій, зокрема укладення додаткових угод. 

Велика палата Верховного Суду України  зауважила, що укладення з 
орендодавцем та подання державному реєстратору додаткової угоди до договору 
оренди землі про заміну орендаря з громадянина на фермерське господарство 
чинним законодавством України не передбачене, відповідно, не є обов’язковим. 

Після проведення державної реєстрації фермерського господарства та 
переходу до нього прав і обов’язків орендаря земельної ділянки таке господарство 
звертається до державного реєстратора для проведення державної реєстрації 
права оренди на підставі договору, укладеного засновником цього фермерського 
господарства. 

Водночас Законом України «Про фермерське господарство» запроваджений 
механізм, за яким земельна ділянка спочатку надається в оренду громадянину, 
який може використовувати її лише шляхом створення фермерського господарства 
як форми здійснення своєї підприємницької діяльності. 

Таке фермерське господарство створюється після отримання громадянином 
земельної ділянки в оренду. З моменту створення фермерського господарства та 
його державної реєстрації до нього переходять права та обов’язки орендаря 
земельної ділянки. 

Отже, в цьому випадку не відбувається відчуження орендарем права на 
оренду земельної ділянки, а здійснюється перехід прав та обов’язків орендаря 
земельної ділянки від громадянина до створеного ним фермерського 
господарства. 

При цьому такий перехід відбувається в силу приписів Закону України «Про 
фермерське господарство» і не потребує вчинення сторонами орендних 
правовідносин будь-яких додаткових дій, зокрема укладення додаткових угод. 

Із повним текстом постанови Великої палати Верховного суду від                                            
30 червня 2020 року у справі № 927/79/19 (провадження № 12-21гс20) можна буде 
ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 
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ДПС в Івано-Франківській області інформує, що за програмою «Фінансова 
підтримка фермерських господарств» передбачено механізм доплати на користь 
застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Така фінансова 
допомога надається фермерським господарствам із статусом сімейних 
фермерських господарств. 

Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського 
господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до ст.8 Закону 
України «Про фермерське господарство» та зареєстроване платником єдиного 
податку четвертої групи. 

Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають 
страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску 
відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  та не беруть 
добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, не мають права на отримання доплати. 

Доплата буде надаватися у таких розмірах: 
0,9 мінімального страхового внеску – перший рік; 
0,8 мінімального страхового внеску – другий рік; 
0,7 мінімального страхового внеску – третій рік; 
0,6 мінімального страхового внеску – четвертий рік; 
0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік; 
0,4 мінімального страхового внеску – шостий рік; 
0,3 мінімального страхового внеску – сьомий рік; 
0,2 мінімального страхового внеску – восьмий рік; 
0,1 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки. 
Доплата надаватиметься членам/голові сімейного фермерського господарства 

виключно за умови, що вони сплачують внесок у сумі не менш як: 
0,1 мінімального страхового внеску – перший рік; 
0,2 мінімального страхового внеску – другий рік; 
0,3 мінімального страхового внеску – третій рік; 
0,4 мінімального страхового внеску – четвертий рік; 
0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік; 
0,6 мінімального страхового внеску – шостий рік; 
0,7 мінімального страхового внеску – сьомий рік; 
0,8 мінімального страхового внеску – восьмий рік; 
0,9 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки. 

Часткова компенсація єдиного 

соцвнеску для фермерів 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства подає 
не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця до територіального 
органу ДПС за місцем свого обліку як платника єдиного внеску відповідні заяви 
від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства за встановленою 
формою. 

До заяв голова фермерського господарства додає копію договору 
(декларації) про утворення сімейного фермерського господарства. 

Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного 
фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання 
заяви. 

З 1 січня 2020 року набрала чинності постанова Кабміну від 22.05.2019 р. № 
565, якою затверджено Порядок надання сімейним фермерським господарствам 
додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь 
застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Мінекономіки визначило, яким документом 

будуть штрафувати роботодавців 

 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України наказом від 19.05.2020 р. № 920 затвердило форму постанови про 
накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість 
населення. Її складатимуть у двох примірниках: 

- один залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала 
справу, 

- другий надсилається протягом трьох днів з дня складення суб’єктові 
господарювання або роботодавцю. 

Постанову будуть застосовувати для накладення штрафу за порушення 
законодавства про працю згідно зі ст. 265 Кодексу законiв про працю чи про 
зайнятість населення згідно зі ст. 53 Закону України «Про зайнятість 
населення». 

Зазначена у постанові сума штрафу підлягає сплаті протягом одного місяця 
з дня прийняття постанови до Державного бюджету України, місцевого бюджету 
або бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття. Але у разі сплати 50% розміру штрафу протягом 
10 банківських днів з дня вручення цієї постанови вона вважається виконаною. 

Джерело: www.buh.ligazakon.net 
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Джерело:  Офіс протидії рейдерству 

Оформлення права користування земельною ділянкою за допомогою 
договору емфітевзису сьогодні досить популярна опція. Однак не всі розуміють, у 
чому полягає таке право та які його особливості.  

Емфітевзис – це право користування земельною ділянкою 
сільськогосподарського призначення, яке виникає на підставі укладеного 
сторонами договору в письмовому вигляді. Емфітевзис є певною альтернативою 
купівлі земельної ділянки, оскільки надає землекористувачу значний обсяг прав і 
можливостей. 

Право емфітевзису підлягає обов’язковій державній реєстрації, а відповідний 
договір – нотаріальному посвідченню за домовленістю сторін. Це є додатковою 
гарантією від будь-яких незаконних посягань на право користування земельною 
ділянкою 

Емфітевзис може бути відчужений (проданий/подарований), внесений до 
статутного капіталу, переданий у заставу (якщо земельна ділянка знаходиться у 
приватній власності), або у спадок. Іншими словами, це певний актив, який може 
використовуватися як для продажу, так і для залучення коштів. Викупити право 
емфітевзису може і сам власник, який має переважне право на це. 

У порівнянні з інститутом оренди емфітевзис є більш гнучким у частині 
узгодження істотних умов користування земельною ділянкою 
сільськогосподарського призначення, не таким «зарегульованим» (скажімо, якщо 
питанням оренди землі присвячено окремий закон, то регулюванню договорів 
емфітевзису – 6 статей Цивільного кодексу України), також він немає обмежень 
щодо осіб, які можуть бути емфітевтами, і щодо сукупної площі земельних 
ділянок, які можуть перебувати в користуванні однієї особи та пов’язаних з нею 
осіб. 

Kрім того, на відміну від власника земельної ділянки, емфітевт не має 
обов’язку сплачувати земельний податок. Ще однією особливістю емфітевзису є 
те, що розмір плати і порядок її виплати (це може бути щомісячна плата, чи 
одноразовий платіж) встановлюється сторонами у договорі на власний розсуд. 
Найчастіше сторони обирають формат одноразової  плати, виходячи із 
нормативної грошової оцінки ділянки чи її ринкової вартості. 

Правова природа договору емфітевзису полягає в довгостроковому (до 50 
років) користуванні землею незалежно від переходу права власності на ділянку. 
Крім того, свобода договору емфітевзису дозволяє передбачити зобов’язання 
правонаступників/спадкоємців власника земельної ділянки виконувати умови 
зазначеного договору. За умови договору оренди, у разі смерті власника земельної 
ділянки спадкоємці (після прийняття спадщини) можуть розірвати такий договір, 
а за умовами договору емфітевзису – такої можливості не передбачено. 

Право користування земельною ділянкою, яке набуто за договором 
емфітевзису, зберігається незалежно від зміни власника – це одна із ключових 
переваг такого договору, підкреслюють експерти Офісу протидії рейдерству. 

Оформлення права користування земельною 

ділянкою  за допомогою договору емфітевзису  



23 

2020 / № 15 (132) 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

Джерело: www.land.gov.ua 

52967 4625385200:12:000:0011 
3.0000 

Львівська область, Стрийський район, 

Підгірцівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

26.08.2020           

11:00 

52990 4625580300:03:000:0007 11.4895 Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

26.08.2020           

11:00 

52871  4622781200:08:000:0277 
10.0088 Львівська область, Жовківський 

район, ВолеВисоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

26.08.2020           

11:00 

52881 4622783000:09:000:0002 4.6000 Львівська область, Жовківський район, 

Дев'ятирська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

26.08.2020           

10:00 

52882 4622781200:09:001:0001 
19.2247 Львівська область, Жовківський 

район, ВолеВисоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

26.08.2020           

10:00 

52885 4622789200:23:000:0049 7.0182 Львівська область, Жовківський 

район, Туринківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

26.08.2020           

11:00 

52862 4620983300:13:000:0062 8.3791  Львівська область, Городоцький район, 

Долинянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

26.08.2020           

11:00 

52865 4621585300:03:000:0645 5.8452 Львівська область, Жидачівський район, 

Монастирецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

26.08.2020           

11:00 

53158 4621883600:07:000:0723 5.7847 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська pада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

27.08.2020           

11:00 

52889 4624887400:14:000:0018 5.4254 Львівська область, Сокальський 

район, Тартаківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

26.08.2020           

11:00 

53126 4620986200:20:000:0003 
14.0000 

Львівська область, Городоцький район, 

Повітненська сільська pада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

27.08.2020           

11:00 

53129 4621281200:05:000:1942 8.2200 Львівська область, Дрогобицький район, 

на території Верхньодорожівської 

сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

27.08.2020           

11:00 

52766 4620984500:26:000:0155 8.3114 Львівська область, Городоцький район, 

Великолюбінська селищна рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25.08.2020           

11:00 

52770 4620955300:46:000:0004 7.4302 Львівська область, Городоцький район, 

територія Великолюбінської селищної 

ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

25.08.2020           

11:00 

53131 4621287800:08:000:0186 4.2000 Львівська область, Дрогобицький район, 

Ступницька сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

27.08.2020           

11:00 
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

Джерело: www.land.gov.ua 

53150 4621883600:08:000:0572 
1.2000 

Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

27.08.2020           

11:00 

53154 4621883600:08:000:0574 1.2786 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

27.08.2020           

11:00 

53144 4621287800:08:000:0189 2.4000 Львівська область, Дрогобицький район, 

Ступницька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

27.08.2020           

11:00 

53482 4620987600:04:000:0046 11.7000 Львівська область, Городоцький район, на 

території Родатицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

01.09.2020           

11:00 

 

53214 4624582700:02:000:0058 3.9289 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська pада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

27.08.2020           

11:00 

53331 4621555900:01:000:1737 4.0908 Львівська область, Жидачівський 

район, територія Новострілищанської 

селищної ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

31.08.2020           

11:00 

53131 4621287800:08:000:0186 4.2000 Львівська область, Дрогобицький район, 

Ступницька сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

27.08.2020           

11:00 

53144 4621287800:08:000:0189 2.4000 Львівська область, Дрогобицький район, 

Ступницька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

27.08.2020           

11:00 

53468 
4624881800:04:000:0608 17.5148 

Львівська область, Сокальський район, на 

території Великомостівської міської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

02.09.2020           

11:00 

53465 4622786700:14:000:0099 4.4723 Львівська область, Жовківський район, 

Новокам'янська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

02.09.2020           

11:00 

53466 4622786700:14:000:0127 3.7977 Львівська область, Жовківський район, 

Новокам'янська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.09.2020           

11:00 

53462 4622785200:13:000:0052 
6.0000 

Львівська область, Жовківський район, 

Липницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.09.2020           

11:00 

53483 4624881800:15:000:0607 5.9782 Львівська область, Сокальський район, на 

території Великомостівської міської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

03.09.2020           

11:00 

53550 4621284300:05:000:3050 10.2588 Львівська область, Дрогобицький район, 

Меденицька селищна рада 

Для ведення 
товарного 

сільськогосподарського 
виробництва  

04.09.2020           

11:00 

53581 4624810600:01:000:0073 9.8588 Львівська область, Сокальський район, на 

території Великомостівської міської ради 

Для ведення 
товарного 

сільськогосподарського 
виробництва  

04.09.2020           

11:00 
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Наприкінці серпня відбудеться аукціон  

із продажу земельних ділянок із водними 

об’єктами на Львівщині 

З метою ефективного та раціонального використання водних об’єктів, 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів Департамент екології та 
природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує 
земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок 
разом із водними об’єктами, які відбудуться 28 серпня 2020 року о 11.00 год. 
за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98. 

Департаментом екології та природних ресурсів підготовлено лоти (ставок 
та земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на 
земельних торгах, а саме: 

- Ставок площею 0,6460 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського 
району, на земельній ділянці площею 0,7387 га; 

- Ставок площею 0,2813 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського 
району, на земельній ділянці площею 0,3644 га; 

- Ставок площею 1,3216 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського 
району, на земельній ділянці площею 1,5518 га; 

- Ставок площею 1,3000 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського 
району, на земельній ділянці площею 1,5068 га; 

- Ставок площею 7,9780 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського 
району, на земельній ділянці площею 9,0789 га; 

- Ставок площею 2,1999 га, який розташований на території Кавської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на 
земельній ділянці площею 2,5887 га; 

- Ставок площею 0,4348 га, який розташований на території Воютицької 
сільської ради Самбірського району (колишньої Лютовиської сільської ради 
Старосамбірського району) (за межами населеного пункту), на земельній 
ділянці площею, на земельній ділянці площею 0,7836 га; 

- Ставок площею 2,6355 га, який розташований на території Грімненської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району, на 
земельній ділянці площею 2,8322 га; 

- Ставок площею 6,1435 га, який розташований на території Вишнянської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району, на 
земельній ділянці площею 7,2424 га; 
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Джерело:  Департамент екології та природних ресурсів  Львівської  одлдержадміністрації 

- Ставок площею 0,8193 га, який розташований на території Вільшаницької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній 
ділянці площею 1,0357 га; 

- Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території 
Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-
Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га; 

- Ставок площею 4,7946 га, який розташований на території Черницької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського району, на земельній 
ділянці площею 5,5066 га; 

- Ставок площею 2,2094 га, який розташований на території Черницької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського району, на земельній 
ділянці площею 2,5210 га; 

- Ставок площею 0,7341 га, який розташований на території Голубицької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського району, на земельній 
ділянці площею 1,5780 га; 

- Ставки площею 0,7635 га та 0,9210 га які розташовані на території 
Стенятинської сільської ради (за межами населеного пункту) Сокальського 
району, на земельній ділянці площею 2,8916 га; 

- Ставок площею 1,3898 га, який розташований на території Куткірської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній 
ділянці площею 1,6276 га; 

- Ставок площею 0,6016 га, який розташований на території Літинської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького району, на 
земельній ділянці площею 0,9150 га; 

- Ставок площею 0,7882 га, який розташований на території 
Верхньодорожівської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Дрогобицького району, на земельній ділянці площею 1,4250 га; 

- Ставок площею 3,0668 га, який розташований на території Воютицької 
сільської ради Самбірського району (колишньої Лютовиської сільської ради 
Старосамбірського району) (за межами населеного пункту), на земельній ділянці 
площею 3,7457 га; 

- Ставки площею 0,2138 га, 0,2704 га, 0,4116 га, та 0,7469 га, які розташовані 
на території Роздільненської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Самбірського району, на земельній ділянці площею 2,1520 га. 

Останній день прийому заяв  –  21.08.2020 р. до 14 год.30 хв. 
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Як придбати гарне порося:  

поради від експерта 

Тих, хто лише починає займатися свинарством, фахівці підготували основні 
правила, якими варто озброїтися під час вибору та купівлі поросяти. 

Зокрема, експерти рекомендують: 
1. Купуючи свиню для отримання приплоду, слід звертати увагу на кількість 

сосків. В ідеалі їх має бути 7 пар, але не менше як 6 – це згодом впливає на якість 
годівлі новонароджених поросят. 

2. Порося має бути довгастим, із довгими міцними ногами, рідкою й 
гладенькою шерстю та заокругленим хвостом. Спина має бути широкою – щоб 
між лопатками помістилися два пальці – вказівний і середній, а зад має бути 
кругленьким, п’ятачок – сухим і холодним, а виск – голосним і дзвінким. 

3. Хворих тварин можна ще розпізнати за опущеним мокрим хвостом й 
обвислими спиною і животом. Також живіт не повинен бути надто круглим – це 
може свідчити про глисти. 

4. Поросята з неправильним прикусом погано пережовують корми. Тому 
зверніть увагу ще й на це. 

5. Поросят варто купувати через 10–14 днів після відлучення від свиноматки 
– тоді тварина буде нормально їсти. Нормальна вага поросяти у місячному віці – 
6-8 кг, у двомісячному – 15-18 кг. 
Джерело: www.agro-business.com.ua 

Джерело: www.agroexpo.in.ua 
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Джерело: www.agrotimes.net 

Важливі питання утримання корів  

Запах і смак води, яку споживає корова, – один із важливих складників 
якісного молока, тому чистота та якість води мають бути в зоні особливої уваги. 

Крім того, у корівнику має бути достатня кількість напувалок. Адже на кожен 
кілограм виробленого молока корові потрібно випити 4-5 л води. Тварини 
високопродуктивних порід споживають близько 60-130 л води на добу. 

Корови п’ють до 15 разів на добу, зазвичай після доїння та приймання їжі – 
це потрібно враховувати, обираючи місце для розташування напувалок. 

Напувалки бувають груповими й індивідуальними, з підігрівом і без, 
кріпляться до підлоги, стіни чи кормового столу. 

Групові напувалки в основному використовують на великих фермах із 
безприв’язним типом утримання. Індивідуальні системи напування – на сімейних 
фермах. 

Установлюючи напувалки, треба звернути увагу на підігрів води в зимовий 
період, адже оптимальна температура води має становити +17-27 °С. Холодна 
вода може спричинити застудні захворювання. 

І навпаки – теплою водою корови не можуть втамувати спрагу, а це, своєю 
чергою, може призвести до зниження надоїв. 

Тварини випивають воду швидкими ковтками (понад 15 л/хв.). Отже, 
швидкість подачі води та розмір напувалки мають це забезпечити. 

Названо найкращі українські  

сорти черешні 

Вчені Інституту садівництва НААН поділились результатами наукових 
досліджень з визначення найкращих сортів черешні для створення інтенсивних 
насаджень. На думку Олени Кіщак, завідувачки відділу технології вирощування 
плодових і ягідних культур, доктора сільськогосподарських наук Інституту 
садівництва НААН, в умовах зміни клімату наша зона найбільш сприятлива для 
вирощування черешні.  

Усього у світі нараховується 2 тисячі сортів черешні, з яких за останні 30 років 
створено 500, і 300 з них – вітчизняними селекціонерами. Найкраще 
зарекомендували себе для створення інтенсивних насаджень сорти черешні 
Аннушка (Бахмутська дослідна станція. Автор Л.І. Тараненко), Талісман, Любава 
та Красноплідна. 

Порівняльна оцінка кращих типів вітчизняних насаджень і створених за 
закордонними технологіями доводить високу товарність і конкурентоспроможність 
саме наших сортів – і  за масою плодів (11,5-12 грамів), і за врожайністю – 18 т/га, 
–  каже Олена Кіщак. 

Джерело: www.naas.gov.ua 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
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Ярослав Лободзець, начальник відділу контролю за 

обігом  засобів захисту рослин Управління  

фітосанітарної безпеки  Головного управління 

Держпродспоживслужби у Львівській області   

Як діяти пасічнику (алгоритм дій), якщо сталося отруєння бджіл 

 

Якщо пасічник хоче відшкодувати заподіяні йому збитки, то він повинен 
діяти швидко й оперативно. Адже через 3-4 дні слідів пестицидів в відібраному 
матеріалі вже можна не знайти. 

Терміново звернутись до місцевої влади (голови районної державної 
адміністрації, міськвиконкому, сільського чи міського голови) офіційно з 
письмовою заявою про отруєння бджіл з проханням про створення комісії. Голова 
письмовим розпорядженням створює комісію, яка оглядає пасіки, виявляє 
причини загибелі бджіл, ймовірних підозрюваних осіб в загибелі бджіл, оцінює 
розміри збитків. 

До складу комісії залучають депутатів місцевої ради, представників 
Держпродспоживслужби (спеціалістів напрямків фітосанітарії та ветеринарної 
медицини), екологічної інспекції, товариства бджолярів та департаменту 
агропромислового розвитку. Дані особи можуть бути залучені в якості свідків в 
суді. 

В акті комісія зазначає де, коли, в який час, за якої температури, якою 
отрутою оброблялась культура, фазу розвитку рослин, характер загибелі бджіл 
(поодиноке чи масове), ступінь ураження у відсотках і силу сімей після отруєння. 
Бажано, щоб при обстеженні був присутній сам фермер чи його представник. 

Після обстеження пасіки потрібно обов’язково оглянути поле, яке 
оброблялось і відібрати зразки рослин, про що складається відповідний акт. 

Проби рослин з поля, де проводився обробіток, разом з відповідним актом 
направляють в акредитовану лабораторію. Інформацію про те, кому належить 
оброблене пестицидами поле, його площа, яка культура посіяна на полі та на якій 
відстані поле знаходиться від пасіки, можна отримати у місцевій сільській раді. 
Доказом того, що господарство використовувало для обробітку 
сільськогосподарських угідь той чи інший препарат слугує журнал хімічної 
обробки посівів, який має обов’язково заповнюватися агрономом або 
відповідальною особою у господарстві та каністри із залишками препарату (при 
їх наявності). 

Слід констатувати, чи попереджались пасічники відносно вимог Закону 
України «Про бджільництво» не пізніше, ніж за 3 дні. 
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Однією з важливих умов під час розгляду спірних питань є реєстрація та 
паспортизація пасік в районних державних лікарнях ветеринарної медицини, а 
також відповідно до вимог ст. 13 Закону України «Про бджільництво» − пасіка 
підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцем 
знаходження юридичної особи, яка займається бджільництвом, у місцевих 
державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної 
політики. 

Без зазначеної реєстрації тяжко щось довести в суді. Ця вимога є 
обов’язковою, тому, що в суді буде тяжко довести, що бджоли загинули саме в 
результаті обробітку, а не від хвороби. 

Комісійно відбирають проби. Методичні рекомендації щодо правильності 
відбору надають фахівці ветеринарної медицини Держпродспоживслужби. 
Обов’язковою умовою має бути акт відбору та відбір контрольних зразків не 
пізніше двох діб від моменту отруєння. 

Для дослідження в акредитованій лабораторії відбирають проби бджіл 
(400-500 мертвих, можна частково живих), 200 г свіжозібраного меду або 
незапечатаний мед у стільниках, пергу в сотах. Проби відбирають від 10% сімей з 
характерними ознаками отруєння, а також 100-200 г зеленої маси з ділянки, 
відвідуваної бджолами, проби землі. 

Патологічний матеріал для дослідження повинен мати супровідний лист, 
підписаний ветеринарним спеціалістом, який відбирав і запаковував проби. В 
листі зазначають назву господарства (прізвище, ім’я та по батькові власника 
пасіки, адресу, номер пасіки, кількість вуликів та кількість відібраних проб, 
характерні ознаки захворювання та мету дослідження). При підозрі на отруєння 
до листа додається акт або копія акта комісії, яка обстежувала пасіку та відбирала 
матеріал. У супровідному листі бажано зазначити на який пестицид слід провести 
дослідження. Супровідний лист повинен мати штамп державної установи 
ветеринарної медицини. 

Держпродспоживслужба рекомендує направляти зазначені зразки разом з 
супровідною та актом відбору до Державного науково-дослідного інституту 
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ, вул. 
Донецька, 30, тел.: 044-243-37-54 та 044-243-37-55); Української лабораторії 
якості і безпеки продукції агропромислового комплексу при НУБіП України 
(м. Київ, тел.: 044-526-45-02 та 044-527-89-43); Наукового центру превентивної 
токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя 
Міністерства охорони здоров'я України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.: 
044-526-97-00 та 044-526-96-45). 

Термін доставки проб не повинен перевищувати 1-2 доби від часу відбору 
при умові зберігання та доставки в холодильнику або термосі з льодом. При 
цьому слід вказувати у супровідних документах діючу речовину. 

Акт комісії та експертиза лабораторії, яку планується дослідити – це основні 
документи для розгляду в суді. 
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Якщо ж висновком експертизи буде доведено причинно-наслідковий зв’язок 
між обробкою поля та загибеллю бджіл від дії визначеного пестициду, слід 
робити наступні дії: 
• маючи акти і дані лабораторних досліджень, що підтверджують факт 
отруєння, визначають отруту, слід письмово звернутися до відповідача про 
добровільне відшкодування збитків; 
• якщо відповідач не погоджується на добровільне відшкодування збитків –  
передати справу до суду. 

Для цього необхідно: 
Подати позовну заяву до суду, до якої слід додати копії: 

• розпорядження сільського чи міського голови про створення комісії; 
• акти комісії; 
• результати лабораторного дослідження; 
• довідку з сільської (міської) ради (можна товариства пасічників) про те, 
скільки бджолиних сімей пасічник має на своїй пасіці; 
• довідку про вартість бджолосімей на день отруєння (видається товариством 
пасічників); 
• список свідків та експертів. 

Оскільки колективних заяв суд не приймає, позовну заяву в суд треба подати 
кожному пасічнику в індивідуальному порядку. 

Тільки за рішенням суду можна притягнути того чи іншого фермера до 
відповідальності та відшкодувати збитки. 

Вихід з цієї ситуації полягає в налагоджені дружніх, толерантних 
взаємовідносин між фермерами та бджолярами, в суворому дотриманні вимог 
чинного законодавства. 

Джерело: www.epo.org.ua 
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Вирощування бройлерів під холодно-

білим світлом покращує їхні 

виробничі показники і добробут 

Курчата-бройлери до тритижневого віку частіше обирають нейтрально-біле 
світло світлодіодних ламп, а після тритижневого віку – холодно-біле. 

Про це свідчать результати досліджень учених, під час яких птиці надавали 
можливість вибору між нейтрально-білим (4100 К) і холодно-білим (6065 К) 
світлом світлодіодних ламп. 

За холодно-білого світла поведінка курчат-бройлерів була спокійнішою, а в 
35-добовому віці вони були важчими в середньому на 67,4 г. При цьому не 
спостерігалася різниця між варіантами за конверсією корму та забійним виходом 
їстівних частин. 

Також бройлери, яких вирощували під холоднішим білим світлом (5000 К), 
протягом усього періоду вирощування були менш тривожними та росли швидше, 
ніж утримувані під теплим білим світлом (2700 К). 

У 42-добовому віці середня маса перших становила 2,89 кг, тоді як маса 
других – лише 2,79 кг. У бройлерів, яких вирощували під холодним білим світлом, 
була кращою і конверсія корму (1,54), ніж у варіанті з теплим білим світлом (1,61). 
Джерело: www.agrotimes.net 

Науковці презентували нові сорти 

груш української селекції 

Науковці Інституту садівництва НААН презентували три нові сорти груш 
власної селекції, розповіла завідувачка лабораторією селекції та технології 
вирощування плодових культур Інституту садівництва НААН України, кандидат 
сільськогосподарських наук Юлія Ходаківська. 

Вітчизняними вченими було представлено осінній сорт груші Вижниця, 
авторами якого є знамениті селекціонери В.П. Копань, К.М. Копань. 
Зазначається, що сорт дуже популярний, бо має високі смакові якості, стійкий до 
парші. Окрім цього, дерево швидкоросле, а плоди зберігаються в холодильнику 
до грудня. Серед переваг – висока стабільна врожайність, окрім цього, сорт 
сумісний з айвою. 

Також було представлено сорт Вересневе диво раннього осіннього строку 
достигання (автор Матвієнко М.В.). Сорт стійкий до основних хвороб груші та 
характеризується високою середньою врожайністю – 45-50 т/га. 

До створення третього сорту зимового строку достигання Китайський 
ліхтарик було залучено сорти, які мають природну генетичну стійкість не лише 
до грибкових хвороб, але і до бактеріозів, яку мають лише східноазіатські сорти. 
Джерело: www.naas.gov.ua 
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Джерело: www.agro-business.com.ua 

Ефективні підходи для очистки поля 

від бур’янів після збирання врожаю 

Жнива в Україні у розпалі, і незабаром аграрії вже будуть рахувати перші 
прибутки від зібраного врожаю. Більшість господарств щорічно стикається із 
проблемою забур’яненості полів багаторічними коренепаростковими та 
кореневищними бур’янами, які мають здатність розмножуватися як насінням, так і 
кореневищами й шкодити культурним рослинам не один сезон. Тому після 
збирання врожаю поле необхідно очистити від цієї сегетальної рослинності. 

«Багаторічні бур’яни – суттєва проблема для аграрія: адже завдяки 
розвиненій кореневій системі вони упродовж вегетації здатні утворювати нові 
рослини, які відбирають у культур життєво необхідні їм простір, світло, воду та 
елементи живлення. Тому у другій половині літа або ж в осінній період, саме 
після збирання врожаю зернових, ріпака та інших культур, коли у більшості 
багаторічних бур’янів (берізка польова, осот, будяки, пирій повзучий, інші) 
відбувається накопичення та відтік пластичних речовин до кореневої системи, 
необхідно провести гербіцидну обробку системними препаратами суцільної дії. В 
цей період діюча речовина гербіциду буде переміщуватись разом із поживними 
речовинами до кореневої системи бур’янів, внаслідок чого вони будуть 
повноцінно знищені і не матимуть змоги повторно відростати. Таким чином ви 
забезпечите вашим майбутнім посівам безконкурентне середовище з боку 
багаторічних видів бур’янів», – відзначає керівник агрономічного департаменту 
компанії «UKRAVIT» Олександр Мигловець.  

Для повноцінного знищення багаторічних бур’янів після збору врожаю 
Олександр рекомендує провести обприскування гербіцидами суцільної дії на 
основі гліфосату. Ця діюча речовина, потрапляючи на поверхню бур’янів, 
розподіляються по всіх частинах рослини і рухається по флоемі до кореневої 
системи. Інгібування EPSP синтази призводить до припинення виробництва 
ароматичних амінокислот – триптофану, тирозину, фенілаланіну, необхідних для 
синтезу білків, внаслідок чого бур’ян гине. За обприскування гербіцидами 
суцільної дії ви зможете ефективно очистити поля від однорічних та 
багаторічними видів бур’янів, у тому числі карантинних, і забезпечити 
культурним рослинам у наступному сезоні сприятливе середовище для росту та 
розвитку. Цим характеристикам відповідає гербіциди Гліфовіт (ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 г/л у кислотному еквіваленті, 360 г/л) та Гліфовіт 
Екстра (гліфосат, калійна сіль, 663 г/л у кислотному еквіваленті, 540 г/л).  

Гербіциди Гліфовіт та Гліфовіт Екстра застосовуються в період інтенсивного 
росту бур’янів (але до початку їх цвітіння) і дозволяють позбутися всіх злісних 
багаторічних видів. А високий вміст гліфосату у Гліфовіт Екстра, на майже 50% 
вищий, ніж у стандартній формулі (360 г/л), дозволяє зменшити норми витрати на 
однакову площу. При цьому гербіциди не мають післядії на наступні культури у 
сівозміні та не накопичуються в об’єктах навколишнього природного середовища.  
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Джерело: www.naas.gov.ua 

Важливе  питання підготовки 

ґрунту під майбутній урожай 

На сьогодні важливим є питання підготовки ґрунту під майбутній урожай, 

найголовніше це збереження наявної вологи та накопичення майбутньої. Так, за 

багаторічними даними, кількість опадів, ймовірних у третій декаді липня та в 

серпні становить біля 100 мм. Якщо цю кількість зберегти від непродуктивних 

втрат, то створиться сприятлива ситуація для отримання своєчасних сходів, 

передусім – ріпаку озимого. 

Увага виробничників звертається передусім на те, що рослинні рештки мають 

бути максимально використані на потреби ґрунту з метою запобігання подальшого 

зменшення вмісту гумусу. Загортання післяжнивних решток і соломи зернових з 

додаванням компенсаційної дози азоту забезпечує:  посилення біологічної і 

ферментативної активності; збагачення ґрунту амінокислотами, вітамінами та 

іншими біологічно активними речовинами; поліпшення аерації та поживного 

режиму ґрунту; збільшення кількості целюлозо-розкладаючої мікрофлори; 

поліпшення структури ґрунту. 

Вважаємо неприпустимим спалювання соломи та стерні, яке, на 

превеликий  жаль, ще має місце в окремих господарствах. Спалювання соломи 

приносить таку шкоду як підвищення температури на поверхні ґрунту до 360 0С, на 

глибині 5 см ‒ 50 0С; вигорання гумусу; інтенсивне висушування ґрунту на глибині 

до 10 см; загибель типових мікроорганізмів; зменшення водопроникності ґрунту. 

Джерело: www.infagro.com.ua 
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Джерело: www.agronews.ua 

Державна фінансова підтримка 

сімейних фермерських господарств 

Сімейні фермерські господарства (СФГ) мають право на отримання 
державної підтримки за рахунок коштів державного бюджету відповідно до 
затверджених програм.  

Найпростішими формами держпідтримки для новостворених СФГ можна 
визначити такі: 

– надання безвідсоткових кредитів через Український державний фонд 
підтримки фермерських господарств обсязі до 500 тис гривень на конкурсних 
засадах на поворотній основі для використання на встановлені/заявлені цілі 
терміном до 5 років із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення 
(застава, поручительство). 

Механізм надання визначено Порядком використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2008 р. № 1102 
(із змінами). 

– додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на користь 
застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства без 
набуття статусу юридичної особи, яке зареєстроване платником єдиного податку 
четвертої групи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового 
внеску виключно за умови сплати решти внеску головою СФГ за себе та за своїх 
членів. 

Механізм надання визначено постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.05.2019  р. № 565. 

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств (постанова 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106) за напрямами: 

– спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму 
продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від 
п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства; 

– бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – 
новоствореним фермерським господарствам; 

– часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам, 
пов’язаних з наданням дорадчих послуг; 

– фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
Крім цього, СФГ можуть скористатися державною підтримкою за 

програмою: 
– розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції 

(постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. № 107). 
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Джерело: Львівський обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі 

Джерело: www.me.gov.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна Середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова рання 2,00 2,80 3,50 

Картопля рання 5,00 6.00 7,00 

Баклажан синій 10,00 11,00 12,00 

Буряк столовий ранній 5,50 5,80 6,00 

Гриб печериця 34,00 37.00 40,00 

Морква рання 12,00 12,00 12,00 

Капуста савойська 15.00 15,00 15,00 

Кукурудза цукрова шт 8,00 8,50 9,00 

Кабачок 8,00 8.00 8,00 

Капуста цвітна 35,00 37,00 39,00 

Огірок корнішон 12,00 18,50 25,00 

Перець Білозерка 18,00 18,00 18,00 

Помідор салатний рожевий 29,00 32,00 35,00 

Салат 20,00 25,00 30,00 

Цибуля ріпчаста жовта 5,00 5,20 5,50 

Салат Айсберг 25,00 30,00 35,00 

Цибуля ріпчаста салатна  біла 15.00 15,00 15,00 

Часник ранній 25,00 32,50 40,00 

Абрикос 38,00 44,00 50,00 

Персик 30,00 32,50 35,00 

Виноград білий 55,00 60,00 65,00 

Вишня 37.00 37,50 45,00 

Персик 32,00 32,50 35,00 

Малина садова червона 85,00 85,00 85,00 

Слива 18,00 21,50 25,00 

Смородина чорна 50,00 50,00 50,00 

Чорниця 60,00 70,00 80,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 29.07.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 15 (132) 

Яблуко раннє 17,00 17.50 18,00 

Черешня червона 50,00 57,50 65,00 

Полуниця 80,00 80,80 80,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 29.07.2020 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних 

культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW 

елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF. 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

МУЗИКА П.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” (ГОЛОВА РЕДКОЛЕГІЇ);  СТЕФАНИШИН І.М. – ТОВ “РСП “ШУВАР”  (ЗАСТ. ГОЛОВИ РЕДКОЛЕГІЇ);                                              

ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; ГОНЧАРЕНКО Л.В. – ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ; ДРЕВНЯК З.Р.  – ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  (ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР).  

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ : М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 16, 2-Й ПОВ., ТЕЛ./Ф. +38 (032) 294-84-03,  + 38(067) 803-60-32.   ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ  .  

ПОБАЖАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ «ВІСНИК АГРОФОРУМ»  ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА E-MAIL: 

LVIVAGRI@GMAIL.COM 

       

CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

Віка 14000 

Висівки пшеничні 3200 

Гірчиця 12500 11000 

Горох 6300 5689 6000 192  200 

Гречка 19000 

Жито 1 клас 3700 

Жито 2 клас 4300 4800 

Коріандр 20100 17850 

Кукурудза 4800 4910 5417 4872 150 

Льон 11650 15000 9000 

Люпин 6000 

Овес 6100 

Просо 6600 6000 

Пшениця 2 клас 6238 5928  6117 5225 190 181 

Пшениця 3 клас 6225 5827 5888  4750  188 194 

Пшениця 4 клас 6027  5505 5800 4100 183  

Пшениця 6 клас 5214 184 

Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО 13938  13429 13433 422 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 12000 370 

Ріпак з ГМО 12400 11800 

Розторопша 25000 

Соняшник 10850 10900 9528 

Сорго біле 4800 4950  

Сорго червоне 5000 

Соя 11000 11167 335 350 

Соя без ГМО 380 370 

Спельта 13000 

Тритікале 4900 

Чечевиця 11000 11667 13250 

Ячмінь 5521  4939 4400 167 

 


