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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Тематичний онлайн семінар для 

представників об’єднаних територіальних 

громад Львівської області  

 20 травня у Львівській області відбувся  завершальний у першому циклі 
тематичний онлайн-семінар для представників об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ) регіону, проведення яких ініційовано Західним міжрегіональним 
управлінням Міністерства юстиції (м. Львів), Львівською  Аграрною палатою, 
Департаментом агропромислового розвитку Львівської ОДА і представництвом 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Західному регіоні.  

Участь у семінарі із тематичними доповідями прийняли президент 
Львівської Аграрної палати Павло Музика і голова управи ЛАП Ігор Вуйцик. 

В рамках онлайн семінару представники Шегинівської ОТГ, Новоміської 
ОТГ, Славської ОТГ, Дублянської ОТГ, Судововишнянської ОТГ та Воютицької 
ОТГ Львівщини дізналися актуальну інформацію про напрями підвищення 
правової свідомості громадян та надання правової допомоги.  

В ході семінару обговорювалися питання земельного законодавства, 
правової допомоги громадянам у сфері земельних правовідносин, оренди та 
суборенди землі і доопрацювання стратегій розвитку ОТГ області. 

Обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області у січні–
квітні 2020 року порівняно з січнем–квітнем 2019 року зменшився на 5,0%. 

За інформацією Головного управління статистики у Львівській області, у 
січні-квітні 2020 року порівняно з січнем-квітнем 2019 року в області скоротилось 
виробництво м’яса на 9,1%, молока – на 1,6% та яєць – на 1,2%.   

Джерело: www.lv.ukrstat.gov.ua 

Сільськогосподарське 

виробництво у Львівській області 

у січні–квітні 2020 року 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

22 травня в Департаменті агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації на зв’язку з Мінекономіки у форматі відео-конференції був 
проведений онлайн – семінар з питань взаємодії пасічників з аграріями та 
органами місцевої влади. 

Участь у семінарі взяли пасічники, представники органів місцевого 
самоврядування, пасічницьких спілок та товариств, агрономи 
сільгосппідприємств, представники райдержадміністрацій, представники 
головного та районних управлінь Держпродспоживслужби у Львівській області. 

Із вступним словом виступив заступник директора департаменту аграрної 
політики  Мінекономіки Андрій Кравченко. 

Під час онлайн-семінару учасники обговорили питання про причини 
виникнення загибелі бджіл, важливість реєстрацій пасік, визначили алгоритм дій 
для попередження випадків масового отруєння бджіл для мінімізації кількості 
випадків, пов’язаних із загибеллю бджіл у період обробітку 
сільськогосподарських культур засобами захисту рослин. 

Пасічники Львівщини обговорили актуальні 

питання  розвитку галузі в рамках  

тематичної відео-конференції 

Понад два десятки господарств 

Львівщини цьогоріч отримають 

фінансову підтримку з обласного бюджету 

Відбулось перше засідання конкурсної комісії на виконання заходів 
обласної Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового 
виробництва Львівської області на 2016-2020 роки. 

Участь у засіданні взяв заступник голови Львівської облдержадміністрації 
Юрій Бучко, який наголосив на підтримці агровиробників.    

У межах заходу фермери представили бізнес-плани розвитку своїх 
господарств. 

 За результатами засідання десятьом суб’єктам господарювання надали 
право на пільгові кредити на загальну суму 2,5 млн грн. 
Також на засіданні конкурсної комісії розглядалася фінансова підтримка 
суб’єктів господарювання шляхом компенсації відсотків за кредитами та 
договорами лізингу.   Відтак, 11 суб’єктам господарювання надали  право на 
отримання компенсації на суму 1,0 млн грн. 

Даний фінансовий ресурс дозволить здешевити 12,8 млн грн залучених 
кредитів у сільськогосподарське виробництво. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Час Тема Доповідач 

10:45-11:00 Реєстрація учасників  

11:00-11:10 Вітальне слово Юрій Бучко 

Заступник голови Львівської  

облдержадміністрації 

11:10-11:30 Інформація про програми 

підтримки 

сільськогосподарських 

виробників за рахунок коштів 

державного та обласного 

бюджетів  

Юлія Шопська 

директор департаменту агропромислового 

розвитку Львівської ОДА 

11:30-11:45 Реєстрація сімейного 

фермерського господарства: 

практичні поради 

Ганна Гнатів  

заступник начальника відділу взаємодії з 

суб'єктами державної реєстрації та 

підвищення кваліфікації державних 

реєстраторів - Управління державної 

реєстрації Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

11:45-12:15 Податки та облік у сімейному 

фермерському господарстві 

Наталя Триндяк  

консультант Львівської аграрної дорадчої 

служби 

12:15-12:30 Вимоги до інвестиційного 

проекту СФГ для участі у 

конкурсі з отримання 

безповоротної фінансової 

допомоги  на реалізацію 

проекту 

Людмила Гончаренко 

заступник директора-начальник управління 

Департаменту агропромислового розвитку 

Львівської ОДА 

12:30-13:00 Закупівлі за бюджетні кошти: 

нові реалії 

Леся Бордун   

начальник управління Департаменту 

економічної політики Львівської ОДА 

13:00-13:30 Питання, відповіді Учасники зустрічі 

ПРОГРАМА  

семінарів-нарад з питань створення та розвитку сімейних фермерських 

господарств на Львівщині в рамках виконання Комплексної програми 

підтримки та розвитку агропромислового виробництва  у 2020 році 

Дата: 28 травня; 1,2 червня  2020 року 

Місце: м. Львів, пр-т Чорновола, 57 (5 пов.) 
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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 

Західно-Українська регіональна агропромислова біржа  спільно з                                  

E-TENDER – торговельним майданчиком  для державних закупівель PROZORO 

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.  

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

20 травня  на засіданні Кабміну прийнято зміни до постанови №107, якими 
визначаються напрями та механізми надання державної підтримки розвитку 
тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. За програмою 
передбачені видатки в обсязі 1 млрд грн. 

Стимулювання розвитку бджільництва сприятиме збільшенню кількості 
промислових пасік, запровадженню простежуваності продукції бджільництва, а 
також підвищенню її якості та конкурентоспроможності на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. Крім того, галузь бджільництва важлива для розвитку 
малого підприємництва на селі. 

Відповідно до проєкту постанови підтримка у 2020 році надаватиметься за 
такими напрямками: 

- дотація за бджолосім’ї (дозволить надати спеціальну бюджетну дотацію за 
наявні 520,0 тис. бджолосімей); 

- часткове відшкодування вартості племінних тварин, бд жіл, сперми та 
ембріонів (дозволить відшкодувати вартість 6 400 голів нетелів, 4 800 голів 
свинок, 450 голів овець, 200 000 доз репродуктивного матеріалу, 2 500 
бджолопакетів, 20 000 бджоломаток та 50 ембріонів); 

- часткове відшкодування вартості будівництва тваринницьких об’єктів 
(дозволить відшкодувати вартість 25 тваринницьких ферм і комплексів, введених 
в дію у грудні минулого року та у поточному році); 

- часткове відшкодування вартості будівництва об'єктів із зберігання та 
переробки зерна (забезпечить створення додатково потужостей із одночасного 
зберігання зерна на 500 тис. тонн, що на 5% збільшить існуючі потужності). 

- компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських 
кредитів (дозволить відшкодувати вартість тваринницьких об’єктів, будівництво і 
реконструкція яких розпочата та здійснюється за рахунок залучених кредитних 
ресурсів у 2018-2019 роках). 

Також з метою забезпечення державою взятих на себе зобов’язань 
пропонується надати отримувачам державну підтримку у повному розмірі, що 
був визначений у 2019 році відповідно до Порядку використання коштів. 

Кабінет Міністрів розширив напрями 

державної підтримки галузей тваринництва 
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Джерело: www.me.gov.ua 

Роз’яснення Мінекономрозитку 

стосовно мораторію на перевірки 

бізнесу під час карантину 

В Україні налічується мінімум дві великі категорії перевірок. 
Перша категорія, на яку є мораторій під час карантину – це т. зв. державний 

нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. Він ідентифікується за 
сферами контролю, а НЕ за органами. Тобто у тієї ж Держпродспоживслужби 
біля 15 сфер контролю, і одні з них підпадають під дію мораторію (наприклад, 
захист рослин), інші – ні (наприклад, окремо виділене державне регулювання 
цін). Під мораторій потрапляють  перевірки пожежної безпеки, охорони праці, 
екологічні перевірки тощо (всього більше 80 сфер). Весь цей вид контролю 
регулюється Законом України №877 від 05.04.2007 p., «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» . 

Цим самим законом встановлено всі базові правила проведення перевірок, а 
також саме для цього виду контролю поширюється дія інтегрованої 
автоматизованої системи державного нагляду (контролю) – так званий 
Інспекційний портал. На ньому для таких перевірок публікуються плани, 
результати, звіти про виконання планів. 

Друга категорія – це перевірки, які здійснюються у сферах, що не 
підпадають під дію цього закону (ст. 2 Закону України № 877):  

1. валютного контролю;  2. податкового контролю; 3. митного контролю;     4. 
державного експортного контролю (крім деяких питань космічної діяльності); 5. 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства; 6. банківського нагляду;  7. 
державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 
конкуренції; 8. державного нагляду (контролю) в галузі телебачення і 
радіомовлення; 9. державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами 
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 
послуг; 10. законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг; 11. 
державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції.  

Окремо варто зупинитися на державному ринковому нагляді та контролі 
нехарчової продукції. Контроль у цій сфері здійснюють 7 органів згідно з 
переліком видів продукції, що підлягає контролю. Серед цих органів Держпраці, 
ДСНС, Держпродспоживслужба. Усі вони, з одного боку, перебувають під 
мораторієм для більшості з їхніх сфер контролю, але можуть здійснювати будь-
які перевірки у частині ринкового нагляду. 

Законами 530-ІХ та 533-ІХ на час карантину заборонені планові перевірки 
для першої категорії та податкові перевірки з деякими винятками. 

Отже, три важливі висновки про перевірки:  перевірки під час карантину 
можливі;  перевірки другої категорії НЕ підпадають під мораторій (за винятком 
податкових, заборонених окремо); перевірки другої категорії НЕ відображаються 
на Інспекційному порталі inspections.gov.ua 
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Джерело: www.me.gov.ua 

Джерело: www.me.gov.ua 

Визначено єдиний механізм проведення 

державного нагляду Державною службою 

України з питань праці 

20 травня  на засіданні Кабінету Міністрів прийнято постанову, яка визначає 
єдиний механізм оцінювання ризиків від провадження господарської діяльності та 
механізм проведення планових заходів державного нагляду (контролю) 
Державною службою України з питань праці. Йдеться про такі сфери діяльності 
як охорона праці, промислова безпека, гігієна праці, поводження з вибуховими 
матеріалами промислового призначення, праця, зайнятість населення, зайнятість 
та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого 
нагляду. 

Реалізація постанови сприятиме забезпеченню єдиного підходу до 
планування перевірок, поліпшенню якості нагляду, зменшенню кількості 
планових заходів Держпраці з урахуванням трьох ступенів ризику діяльності 
суб’єктів господарювання, забезпеченню прозорості діяльності посадових осіб 
Держпраці та прийнятих ними рішень за наслідками перевірок. 

Так, постановою визначаються такі критерії оцінки ризиків: 
наявність об’єктів підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки у суб’єкта господарювання;наявність 
найманої праці у суб’єкта господарювання; наявність нещасних випадків у 
суб’єкта господарювання; спосіб видобування суб’єктом господарювання 
корисних копалин; наявність порушень законодавства у визначених сферах. 

Оприлюднено перелік банків, які надаватимуть 

держпідтримку аграріям 

Мінекоміки та уповноважені банки підписали Меморандум про створення 
умов для фінансово-кредитного забезпечення агровиробників. 

Меморандум передбачає співпрацю у реалізації окремих напрямів 
фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 1201150 «Фінансова 
підтримка сільгосптоваровиробників». 

Меморандум з Мінекономіки підписали 23 уповноважені банки, зокрема: АТ 
АКБ «Львів», АТ «БАНК ВОСТОК», АТ «МТБ БАНК», АТ «МОТОР-БАНК», АТ 
КБ «Глобус Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП 
Банк», АТ «ПУМБ», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «АКБ «РАДАБАНК», АТ 
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», АТ «Кредобанк», АТ «АЛЬФА-
БАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПРАВЕКС БАНК», ПАТ «БАНК 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «Укрексімбанк», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», АТ 
«МЕГАБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ 
«Ощадбанк». 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Оподаткування доходу отриманого  

від здачі в оренду земельної ділянки 

Головне управління ДПС у Рівненській області повідомляє досить часто 
громадяни, маючи земельну ділянку сільськогосподарського призначення або 
земельну частку (пай), надають їх  в користування (оренду). Доходи, отримані від 
таких операцій, підлягають оподаткуванню. 

Так, згідно з пп. 164.2.5 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) 
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 
включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду 
(строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому 
п. 170.1 ст. 170 Кодексу. 

Підпунктом 170.1.1 ст. 170 Кодексу передбачено, що податковим агентом 
платника податку – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду 
(емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної 
частки (паю), майнового паю є орендар. 

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної 
плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума 
орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі. 

Доходи, від надання в оренду (суборенду) земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю 
оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за 
ставкою 18 відсотків. 

Крім того, такі доходи підлягають оподаткуванню військовим збором. 
Ставка збору становить 1,5 % від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 
161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX 
Кодексу). 

Отже, доходи фізичної особи від здавання в оренду земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю 
оподатковуються військовим збором за ставкою 1,5 відсотка та податком на 
доходи фізичних осіб за ставкою 18 %. 
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За які земельні ділянки «єдинник»  

4 групи сплачує земельний податок 

ДПС у Дніпропетровській області інформує платників єдиного податку – 
сільськогосподарських товаровиробників на наступне. 

Нормами п. 291-1.1 Податкового Кодексу України (ПКУ) встановлено, що 
об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа 
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 
насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, 
водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника 
або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди. 

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати 
та подання податкової звітності, зокрема з податку на майно (в частині 
земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не 
використовуються платниками єдиного податку четвертої групи для ведення 
сільськогосподарського товаровиробництва  (пп.4  п.297.1 ПКУ). 

Згідно із ст. 22 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. №2768-ІІІ зі 
змінами та доповненнями (далі – ЗКУ) землями сільськогосподарського 
призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської 
продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної 
діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі 
інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені 
для цих цілей. 

До земель сільськогосподарського призначення належать: 
- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, 

пасовища та перелоги); 
- несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні 

лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель інших 
категорій, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під 
інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі 
тимчасової консервації тощо). 

Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та 
надаються у користування, зокрема сільськогосподарським підприємствам для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Частинами 2-4 ст. 59 Земельного кодексу України (ЗКУ) визначено, що 
громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність 
замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів). Власники на своїх 
земельних ділянках можуть у встановленому порядку створювати 
рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми. 
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Портал електронних послуг Держводагентства 

доступність та публічність 24/7 

Портал е-послуг Держводагентства – зручний та доступний ресурс, де за 
ЄДРПОУ можна дізнатися усю інформацію про дозвіл – просто перейшовши за 
посиланням:  www.e-services.gavr.gov.ua 

Портал е-послуг Держводагентства це: 
- реєстри водокористувачів та дозволів на спеціальне водокористування; 
- зручний функціонал, економія часу та зменшення корупційних ризиків при 

отриманні адміністративної послуги шляхом публічності та прозорості усіх її 
етапів; 

- уникнення паперової бюрократії, публічність та відкритість; 
- покращення умов ведення бізнесу та спрощення процесів отримання 

дозволу; 
- прозорість процесів оформлення дозвільної документації та можливість 

незалежно провести моніторинг водокористування. 

Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами 
місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на 
умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і 
берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та 
острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб. 

Отже, юридичні особи – платники єдиного податку четвертої групи, які є 
власниками/користувачами земель сільськогосподарського призначення та/або 
земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), 
звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки, що 
використовуються такими платниками для ведення сільськогосподарського 
товаровиробництва. 

За інші земельні ділянки, у тому числі за земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, що не використовуються для ведення 
сільськогосподарського товаровиробництва, юридичні особи – платники єдиного 
податку четвертої групи сплачують земельний податок на загальних підставах. 
 Джерело: “Дебет-Кредит” 

Президент підписав закон, що скасовує «соєві правки» 

Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-IX, 
який, зокрема, скасовує так звані «соєві правки». 

Законопроект повертає відшкодування ПДВ аграріям, зокрема виробникам 
олійних культур. 

 

 

 

Джерело: www.kmu.gov.ua 

Джерело: www.dtkt.ua 
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Згідно частини першої статті 98 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) 
право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної 
ділянки чи іншої заінтересованої особи на обмежене платне або безоплатне 
користування чужою земельною ділянкою (ділянками). 

Право користування чужим майном (сервітут) може бути встановлене щодо 
земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого 
нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які не можуть бути 
задоволені іншим способом. Сервітут може належати власникові (володільцеві) 
сусідньої земельної ділянки, а також іншій, конкретно визначеній особі 
(особистий сервітут) – стаття 401 Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ). 

Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника 
земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, 
користування та розпорядження нею. 

Власники або землекористувачі земельних ділянок чи інші заінтересовані 
особи можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів: 

а) право проходу та проїзду на велосипеді; 
б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; 
в) право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм); 
г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної 

водойми або через чужу земельну ділянку; 
- право розміщення (переміщення, пересування) об’єктів інженерної 

інфраструктури меліоративних систем; 
ґ) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню 

земельну ділянку; 
д) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній 

земельній ділянці, та право проходу до природної водойми; 
е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній 

земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми; 
є) право прогону худоби по наявному шляху; 
ж) право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних 

матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; 
з) інші земельні сервітути. 
Земельний сервітут не підлягає відчуженню, не може бути предметом 

купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в 
інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам 
(ч. 4 ст. 403 ЦКУ, ч. 2 ст. 101 ЗКУ). 

Правове регулювання земельного сервітуту 
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Види сервітутів: земельні сервітути можуть бути постійними і строковими. 
Залежно від підстави виникнення сервітути можна класифікувати на чотири 
види: встановлені договором, законом, заповітом, рішенням суду (ч.1 ст. 402 
ЦКУ) 

Відповідно до ч. 2 ст. 100 ЗКУ, ч. 2 ст. 402 ЦКУ, п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
земельний сервітут підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для 
державної реєстрації прав на нерухоме майно. 

Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній 
реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» виникають з моменту такої реєстрації. 
Разом із тим, пунктом 81-4 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, затвердженого Кабінетом Міністрів України 25.12.2015 
року № 1127, державна реєстрація сервітуту на частину земельної ділянки 
проводиться виключно за наявності відомостей про межі такого сервітуту в 
Державному земельному кадастрі. 

Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та 
внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру (ч. 1 ст. 79-1 
ЗКУ). 
Джерело: Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів) 

Отримати доступ до Кредитного реєстру 

Нацбанку можна буде дистанційно 

Національний банк України планує надати дистанційний доступ до свого 
Кредитного реєстру.  

Заявник зможе отримати інформацію через запит до пошукової системи 
Кредитного реєстру. Верифікація даних фізичної особи може здійснюватися за 
допомогою системи BankID Національного банку або кваліфікованого 
електронного підпису (КЕП). 

Фізична особа може підписати заяву на отримання інформації з Кредитного 
реєстру, що подається в електронній формі, особистим КЕП, юридична особа – 
кваліфікованим електронним підписом свого керівника. При цьому, заява на 
отримання інформації з Кредитного реєстру може надаватися і на паперових 
носіях. 

Особа, яка отримує таку інформацію за дорученням, повинна додати до 
заяви копію документа, що підтверджує її повноваження. 

В реєстрі накопичується інформація про кредитні операції позичальників, 
заборгованість за якими становить понад 100 мінімальних заробітних плат 
перед одним банком. 

На сьогодні в Кредитному реєстрі є інформація про понад 75 000 боржників 
– фізичних (48 000) та юридичних (27 000) осіб. 

Джерело: www.bank.gov.ua 
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49792 4622783000:09:000:0002 4.6000 Львівська область, Жовківський 

район,  Дев'ятирська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

18.06.2020           

11:00 

49817 4623684200:11:000:0090 25.9470 Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.06.2020           

11:00 

49818 4624887400:14:000:0018 5.4254 Львівська область, Сокальський 

район, Тартаківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.06.2020           

11:00 

 

49781 4625185700:07:000:0014 5.3000 Львівська область, Старосамбірський 

район, Стрілківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.06.2020           

11:00 

49816 4623684200:11:000:0087 14.3507 Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.06.2020           

11:00 

49776 4624282800:06:000:0156 2.4035 Львівська область, Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.06.2020           

11:00 

 

49778 4625184100:03:000:0302 5.7825 Львівська область, Старосамбірський 

район, Трушевицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
 

17.06.2020           

11:00 

49768 4621281200:04:000:1943 20.0000 Львівська область, Дрогобицький 

район, на території  

Bерхньодорожівської  сільської ради 

Для ведення 

фермерського  

господарства 

17.06.2020           

11:00 

49772 4623381800:06:000:0002 6.6612 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська 

рада   

Для ведення 

фермерського 

господарства 

17.06.2020           

11:00 

49773 4623381800:04:000:0192 7.2806 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька  сільська 

рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

17.06.2020           

11:00 

49775 4624282800:06:000:0155 7.0305 Львівська область, Самбірський 

район, Городищенська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.06.2020           

11:00 

49765 4620680400:14:001:0003 61.1204 Львівська область, Буський район, на 

території Андріївської сільської ради 

(за межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.06.2020           

11:00 

49767 4621281200:05:000:1942 8.2200 Львівська область, Дрогобицький 

район, на території  

Bерхньодорожівської  сільської ради 

Для ведення 

фермерського  

господарства 

17.06.2020           

11:00 
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49901 4623987200:14:000:0460 29.0256 Львівська область, Радехівський 

район, Вузлівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.06.2020           

11:00 

49826 4624887200:02:000:0525 4.5000 Львівська область, Сокальський 

район, Стенятинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.06.2020           

11:00 

49903 4622781200:09:001:0001 19.2247 Львівська область, Жовківський 

район,  Воле-Висоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.06.2020           

11:00 

 

49824 4621883600:08:000:0575 0.7120 Львівська область, Золочівський 

район, Колтівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.06.2020           

11:00 

49825 4621883600:07:000:0723 5.7847 Львівська область, Золочівський 

район, Колтівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.06.2020           

11:00 

49822 4621883600:08:000:0572 1.2000 Львівська область, Золочівський 

район, Колтівська сільська 

рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.06.2020           

11:00 

 

49823 4621883600:08:000:0574 1.2786 Львівська область, Золочівський 

район, Колтівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.06.2020           

11:00 

49813 4622186600:14:000:0412 20.1164 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Стрептівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.06.2020           

11:00 

49814 4622185900:20:000:0010 13.4380 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

р-н,  Стародобротвірська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.06.2020           

11:00 

49815 4623684200:11:000:0086 3.6499 Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного  

сільськогосподарського 

виробництва 

18.06.2020           

11:00 

49821 4620387000:01:003:0002 22.5036 Львівська область, Бродівський район, 

Суховільська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.06.2020           

11:00 

49793 4622182600:08:000:0595 25.0000 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Дернівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.06.2020           

11:00 

49810 4622186600:15:000:0218 27.3242 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Стрептівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.06.2020           

11:00 

49906 4622789200:23:000:0049 7.0182 Львівська область, Жовківський 

район, Туринківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.06.2020           

11:00 

49902 4623980600:06:000:0951 6.9999 Львівська область, Радехівський 

район, Березівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.06.2020           

11:00 
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49999 4623680800:06:000:0388 13.1559 Львівська область, Пустомитівський 

район, Верхньобілківська сільська 

рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

25.06.2020           

11:00 

49995 4622184800:04:000:0504  3.7990 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничнівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

25.06.2020           

11:00 

49996 4623680800:06:000:0389 11.7638 Львівська область, Пустомитівський 

район, Верхньобілківська сільська 

рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

25.06.2020           

11:00 

 

49992 4622183500:08:000:0237 9.3095 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Зубівмостівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

25.06.2020           

11:00 

49994 4622184800:04:000:0484 14.9700 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район Полоничнівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

25.06.2020           

11:00 

49966  4622786700:14:000:0127 3.7977 Львівська область, Жовківський 

район, Новокам'янська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

24.06.2020           

11:00 

 

49967 4623310300:08:000:0453 16.9112 Львівська область, Перемишлянський 

район, Бібрська міська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

24.06.2020           

11:00 

49962 4622786400:21:000:0063 6.0000 Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24.06.2020           

11:00 

49963 4622786400:21:000:0062 4.5000 Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24.06.2020           

11:00 

49964 4622785200:13:000:0052 6.0000 Львівська область, Жовківський 

район, Липницька сільська рада 

Для ведення 

товарного  

сільськогосподарського 

виробництва 

24.06.2020           

11:00 

49965 4622786700:14:000:0099 4.4723 Львівська область, Жовківський 

район, Новокам'янська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

24.06.2020           

11:00 

49899 4623980900:05:000:0432 

 
5.5341 Львівська область, Радехівський 

район, Березівська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

23.06.2020           

11:00 

49961  4622786400:21:000:0064 11.0000 Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

24.06.2020           

11:00 

50000 4623680800:06:000:0387 18.3563 Львівська область, Пустомитівський 

район, Верхньобілківська сільська 

рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

25.06.2020           

11:00 

50001 4623680800:06:000:0391  20.0000 Львівська область, Пустомитівський 

район, Верхньобілківська сільська 

рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

25.06.2020           

11:00 
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50225 4625585700:04:000:0058 8.4141 Львівська область, Турківський район, 

Мохнатська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

01.07.2020           

11:00 

50087 4622489000:05:000:0236 3.6817 Львівська область, Мостиський район, 

Хідновицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

01.07.2020           

11:00 

50226  4625583900:09:000:0071 14.0574 Львівська область, Турківський район, 

Комарницька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

30.06.2020           

11:00 

 

50224 4625581300:03:000:0001 9.9546 Львівська область, Турківський район, 

Верхньовисоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

01.07.2020           

11:00 

50056 4621287800:08:000:0181 5.2000 Львівська область, Дрогобицький 

район, Ступницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

30.06.2020           

11:00 

50057  4621287800:04:000:0002 4.8042 Львівська область, Дрогобицький 

район, Ступницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

30.06.2020           

11:00 

50059 4621287800:08:000:0187 5.8000 Львівська область, Дрогобицький 

район, Ступницька сільська рада 

Для ведення 

товарного  

сільськогосподарського 

виробництва 

30.06.2020           

11:00 

50065 4621287800:08:000:0186 4.2000 Львівська область, Дрогобицький 

район, Ступницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

30.06.2020           

11:00 

50069 4621287800:08:000:0189 2.4000 Львівська область, Дрогобицький 

район, Ступницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

30.06.2020           

11:00 

50052 4621280600:02:000:1722  8.1500 Львівська область, Дрогобицький 

район, Броницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

30.06.2020           

11:00 

50249 4620986200:20:000:0003 14.0000 Львівська область, Городоцький 

район, Повітненська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

02.07.2020           

11:00 

50252 4623381800:04:000:0191 9.7768 Львівська область, Перемишлянський 

р-н, Великоглібовицька сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

02.07.2020           

11:00 

50263 4624582700:02:000:0058 3.9289 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

02.07.2020           

11:00 

50264 4624582700:02:000:0057 5.8171 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.07.2020           

11:00 

50307 4624880200:07:000:0750 7.3313 Львівська область, Сокальський 

район, на території Боб'ятинської 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

02.07.2020           

11:00 
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Згідно зі статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (далі – Закон) 
чітко розмежовано поняття: 

Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до 
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла 
до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про 
розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю). 

Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що 
посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено 
відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості). 

Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування 
їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради 
можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на 
строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про 
що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток 
(паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, 
повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у 
письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про 
вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме 
їх місцезнаходження. З моменту державної реєстрації права власності на таку 
земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення 
права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності.                          
У разі якщо договір оренди невитребуваної (нерозподіленої) земельної ділянки, 
переданої в оренду в порядку, визначеному цією статтею, закінчився у зв’язку з 
набуттям права власності на неї до збирання врожаю, посіяного орендарем на 
земельній ділянці, орендар має право на збирання такого врожаю. Власник 
земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим 
зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем, у розмірі пропорційно до 
орендної плати з дня припинення договору до дня збирання врожаю. 

Законом встановлено граничний термін оформлення права власності на 
земельну ділянку власником невитребуваної земельної частки (паю) або його 
спадкоємцем. У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної 
частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну 
ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. 

Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну 
ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі 
необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду 
передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона 
розташована, у порядку визнання майна безхазяйним. 

Особливості використання нерозподілених  

та невитребуваних земельних ділянок і земельних 

часток (паїв) 
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За позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його 
спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну 
ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для 
такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь 
колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на 
місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної 
територіальної громади (за наявності таких земель). 

Протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на 
земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), 
забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику 
невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям). 

Важливо! Відповідно до статті 2 Закону, основним документом, що 
посвідчує право на земельну частку (пай), є: 
• сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) 
державною адміністрацією. 
• свідоцтво про право на спадщину; 
• посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, 
дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай); 
• рішення суду про визнання права на земельну частку (пай). 

Відповідно до Розділу IX Перехідних Положень Закону України «Про оренду 
землі», громадяни – власники сертифікатів на право на земельну частку (пай) до 
виділення їм у натурі (на місцевості) земельних ділянок мають право укладати 
договори оренди земель сільськогосподарського призначення, місце 
розташування яких визначається з урахуванням вимог раціональної організації 
території і компактності землекористування, відповідно до цих сертифікатів з 
дотриманням вимог цього Закону. 

Після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв) договір оренди землі переукладається відповідно до 
державного акта на право власності на земельну ділянку на тих самих умовах, що 
і раніше укладений, і може бути змінений лише за згодою сторін. Припинення дії 
договору оренди допускається лише у випадках, визначених Законом України 
«Про оренду землі». 

Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені 
(невитребувані) земельні ділянки, згідно статті 30 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: 

- Право оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, земельні 
ділянки колективної власності, надані в оренду органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному ст. 13, здійснюється 
без державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки в Державному 
реєстрі прав. 
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Джерело: www.me.gov.ua 

Джерело: Західне міжрегіональне управління юстиції (м. Львів) 

 Державна реєстрація припинення права оренди на невитребувані 

(нерозподілені) земельні ділянки, надані в оренду в порядку, визначеному ст. 13 

Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)”, проводиться без подання відповідної заяви 

заявниками одночасно з державною реєстрацією права власності на відповідну 

земельну ділянку. 

Право на безоплатну приватизацію  

земельної ділянки 

Відповідно до вимог Земельного кодексу України кожен громадянин має право 
отримати у власність земельні ділянки шляхом їх безоплатної передачі із земель 
державної і комунальної власності (п.6 ч. 1 ст. 81 Земельного Кодексу України) 
(ЗКУ). 

Згідно із положеннями ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України громадяни 
України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель 
державної або комунальної власності у таких розмірах: 

- для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), 
визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на 
території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське 
господарство; 

 - для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара; 
 - для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара; 
 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах 
– не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва –  не більше 0,10 гектара; 
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара. 
Необхідно зазначити, що законодавством встановлені певні обмеження у 

правах набуття права власності на земельні ділянки. 
Зокрема, ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу України передбачає однократне 

безоплатне отримання земельних ділянок у власність громадян у межах визначених 
норм по кожному виду користування («Передача земельних ділянок безоплатно у 
власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз 
по кожному виду використання», ч. 4 ст. 116 ЗКУ). 

Це означає, що кожен громадянин має право отримати у приватну власність 
шість земельних ділянок різного цільового призначення (згідно з переліком ст. 121 
ЗКУ). 
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Водночас, у разі отримання безоплатно земельної ділянки, наприклад, для 
ведення садівництва у розмірі 0,10 гектара (законодавством закріплено 
максимально 0,12 гектара), Ви не зможете у майбутньому отримати решту (інші 
0,02 гектара). 

Варто також знати, що для реалізації права на безоплатну приватизацію 
необхідно звертатися:  
• до місцевої ради, якщо питання стосується земель комунальної власності, які 
розташовані в населених пунктах; 
• до районної держадміністрації якщо питання стосується земель державної 
власності поза межами населених пунктів; 
• до Головного управління Держгеокадастру в області, якщо питання 
стосується земель для ведення особистого селянського господарства або 
садівництва державної власності поза межами населених пунктів. 

Відповідно до ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України, громадяни, 
зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель 
державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, 
ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 
ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних 
гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до 
відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який 
передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність 
відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні 
зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.  

В ч. 7 ст. 118 ЗК України зазначається, що відповідний орган виконавчої 
влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки 
державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень 
визначених цим Кодексом, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає 
мотивовану відмову у його наданні. 

Підставою відмови (ч. 7 ст. 118 ЗКУ) у наданні такого дозволу може бути 
лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам: 
• законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
• генеральних планів населених пунктів, 
• іншої містобудівної документації, 
• схем землеустрою, 
• техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, 
• проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, 
затверджених у встановленому законом порядку. 
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Проект землеустрою розробляють землевпорядні організації. Безпосереднім 
виконавцем може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника, 
яка і визначить точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати, 
встановить межові знаки та складе кадастровий план земельної ділянки, проект 
землеустрою. 

Проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з територіальним 
органом Держгеокадастру відповідно до ст. 1861 Земельного кодексу України. 

Для подальшої реєстрації Вашої земельної ділянки Ви можете звернутись до 
державного кадастрового реєстратора із заявою про державну реєстрацію 
земельної ділянки як самостійно або уповноважити на це землевпорядну 
організацію (зазначивши це у договорі). 

Наступним кроком буде затвердження проекту землеустрою. Після цього 
необхідно здійснити державну реєстрацію права власності держави чи 
територіальної громади на обрану Вами земельну ділянку. Після здійснення 
вказаної вище реєстрації приймається рішення про безоплатну передачу земельної 
ділянки з державної чи комунальної власності у Вашу власність. 

У рішенні повинні бути зазначені кадастровий номер, місце розташування та 
площа земельної ділянки. 

Останній крок – це державна реєстрація права власності земельної ділянки у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Знайте та користуйтеся своїми правами. 

Джерело: Західне міжрегіональне управління юстиції (м. Львів) 

Джерело: www.agroexpo.in.ua 
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Вирощування гречки за органічною технологією 

Антін Шувар, завідувач відділу рослинництва, кандидат 

сільськогосподарських наук; 

Наталя Рудавська, старший науковий співробітник відділу 

рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук; 

Любов Беген, науковий співробітник відділу рослинництва, 

кандидат сільськогосподарських наук; 

Ганна Дорота, науковий співробітник відділу рослинництва, 

кандидат сільськогосподарських наук; 

Катерина Балущак, фахівець відділу рослинництва 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону 

НААН  

Для підвищення виробництва продовольчої екологічно безпечної продукції є 
розроблення технологій вирощування сільськогосподарських культур на органічній 
основі. Одним із напрямів її отримання є застосування технологій вирощування 
культур на органічній основі при використанні комплексу агротехнічних чинників 
та засобів біологізації. Тому особливої актуальності набуває застосування заходів, 
спрямованих на збільшення чисельності та активності цінних мікроорганізмів у 
ризосфері кореневої системи рослин. Біологічні препарати містять у своєму складі 
живі бактерії, які  здатні розмножуватись у ґрунті та коренях рослин, покращують 
їх ріст і розвиток, підвищують врожайність та поліпшують якість зерна.  

Гречка є цінним продуктом в раціоні харчування людини. Білки зерна 
характеризуються високим умістом незамінних амінокислот, зокрема, лізину та 
триптофану, яких не вистачає в крупах інших культур і хлібі. Після білків друге 
місце за важливістю займають вуглеводи, які переважають кількісно (для зернових 
культур становлять 66‒82 % всієї маси зерна). Основним вуглеводом є крохмаль, 
при його розщепленні в організмі виділяється енергія. 
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Вирощування гречки в умовах Карпатського регіону (зони Лісостепу 
західного, Передкарпаття та ін.) має низку відмінностей, що вимагає дотримання 
рекомендованих складових технології вирощування для конкретної ґрунтово-
кліматичної зони.  

Сучасним інноваційним способом зростання врожайності культури є 
застосування біопрепаратів, які покращують умови використання елементів 
живлення як із добрив, так і ґрунту. В Інституті сільського господарства 
Карпатського регіону НААН виконано дослідження з вивчення ефективності 
впливу факторів біологізації  технології вирощування культури (передпосівне 
оброблення насіння гречки біопрепаратами планриз, діазофіт, 
фосформобілізатор, біокомплекс бту гречка) на формування зернової 
продуктивності та якості отриманої продукції в природно-кліматичних умовах 
Лісостепу західного.  

Встановлено, що оброблення насіння гречки перед сівбою мало істотний 
вплив  на густоту рослин гречки на одиниці площі, кількість плодів на одній 
рослині, масі 1000 зерен. Зокрема, оброблення насіння біопрепаратами планриз, 
діазофіт і фосформобілізатор та біокомплексом бту гречка зумовили зростання 
польової схожості насіння на 4‒5 %. Найвищу врожайність гречки сорту Антарія 
у середньому за роки досліджень (1,39 т/га) отримано за застосування 
комплексної обробки насіння планризом (1,5 л/т), діазофітом (150 мл/га) і  
фосформобілізатором (150 мл/га). Приріст врожайності становив 0,33 т/га.                                   
У варіанті застосування біокомплексу БТУ гречка (2 л/т) отримали меншу 
врожайність –1,25 т/га, або на  0,23 т/га більше порівняно до контролю. Приріст 
врожайності зерна гречки у зазначених варіантах формувався завдяки більшій 
кількості гілок першого порядку (1,0‒1,2 шт.), кількості повноцінних зерен на 
рослині (45,4-49,4 шт./росл.) та більшій масі повноцінного зерна (1,18‒1,27 
г/росл.). Також зростали показники якості зерна: маса 1000 зерен, натура зерна та 
ступінь вирівняності зерен: відповідно на 1,5 г, 16 г/л та 2,1 % порівняно до 
контролю (23,7 г, 576 г/л, 60,8 %). Використання цих препаратів забезпечило 
найвищу рентабельність – 239 %, а чистий дохід становив 11950 грн/га. 

 Ефективність даної технології вирощування гречки підтвердили у 
виробничих умовах ТзОВ «АгроРадехів» Львівської області. 

Відділ рослинництва Інституту сільського господарства Карпатського 
регіону НААН надає послуги щодо моніторингу посівів ярих зернових культур, 
консультаційні послуги з питань технологій їх вирощування.  

Контактна інфоpмація: www.isgkr.com .ua  e-mai:cropdepartment@gmail.com 
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Ефективне знищення дводольних 

бур’янів у посівах сої 

Незважаючи на сприятливі весняні умови, рослини сої можуть опинитися 
під загрозою. Адже достатній рівень вологи та підвищені температури 
стимулюють також ріст бур’янів, які розвиваються значно швидше від 
культурних рослин і споживають призначені їм ресурси. І за недостатньо 
ефективного чи несвоєчасного контролю аграрії ризикують втратити до 
половини майбутнього врожаю. 

«Соя на початкових етапах органогенезу сильно потерпає від забур’яненості, 
особливо якщо не застосовувалися ґрунтові гербіциди, і на полі присутні 
дводольні бур’яни. Адже ця культура має тривалий гербокритичний період, 
упродовж якого вона не може повноцінно конкурувати із сегетальною 
рослинністю за світло, простір, вологу та елементи живлення. Тож окрім того, що 
сою необхідно висівати у чисте від бур’янів поле, вона обов’язково потребує 
післясходового захисту. Тому щоб створити їй безконкурентне середовище для 
повноцінного росту та розвитку на початкових етапах, необхідно неодмінно 
застосовувати страхові гербіциди», – відзначає керівник агрономічного 
департаменту компанії «UKRAVIT» Олександр Мигловець. 

Для надійного контролю дводольних бур’янів у посівах сої Олександр 
рекомендує високоефективний гербіцид Флагман Екстра (бентазон, 360 г/л + 
ацифлуорфен, 160 г/л). Бентазон, що входить до його складу, володіє контактною 
дією. Він поглинається листковим апаратом у місці попадання і блокує 
фотосинтетичний транспорт електронів, внаслідок чого бур’яни припиняють ріст, 
у них руйнується клітинна мембрана, і вони в подальшому гинуть. Ацифлуорфен 
володіє контактною та системною діями. Він проникає до бур’янів як через 
листковий апарат, так і через коріння і може рухатись по рослині акропетально. 
Ця діюча речовина інгібує фермент, який бере участь у синтезі хлорофілу, що 
призводить до руйнування клітинної мембрани і, відповідно, повного знищення 
бур’янів. За рахунок такої комбінації діючих речовин препарат контролює 
максимально широкий спектр однорічних і деяких багаторічних дводольних 
видів бур’янів, серед яких й такі шкодочинні, як лобода (види), щириця (види), 
гірчак (види), паслін чорний, амброзія полинолиста, хрестоцвіті (види), падалиця 
соняшника та ріпака (в т.ч. стійкі до імідазолінонів). При цьому він є «м’яким» 
до рослин сої і не має післядії на наступні культури в сівозміні.  

Флагман Екстра має досить широке технологічне вікно застосування – від 
одного до чотирьох трійчастих листків культури. Однак, як показують 
дослідження, за необхідності, його можна застосовувати й до появи першого 
трійчастого листка – по примордіальних листках. Максимальний ефект 
забезпечується при рівномірному покритті поверхні бур’янів робочим розчином. 
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Шляхи підвищення молочної продуктивності корів 

 
Вікторія Даньків, старший науковий співробітник 

лабораторії селекції, розведення та відтворення ВРХ, 

кандидат с.-г. наук 

Олександр Дяченко, завідувач лабораторії селекції, 

розведення та відтворення ВРХ, кандидат с.-г. наук 

Василь Братюк, провідний науковий співробітник 

лабораторії селекції, розведення та відтворення ВРХ, 

кандидат с.-г. наук 

Інститут сільського господарства Карпатського 

регіону НААН 

Ефективність ведення молочного скотарства залежить від багатьох факторів, 
основними з яких є: рівень генетичного потенціалу породи, годівля тварин, 
технологія їх вирощування, утримання та використання. 

Відомо, що в нормальних умовах рівень молочної продуктивності близько 
35% зумовлюються годівлею та утриманням, 25% – впливом спадкових факторів, 
25% – станом здоров’я і 15% – віком та порою року. 

Щоб підвищити генетичний потенціал молочної продуктивності корів 
потрібно постійно проводити в господарствах ряд зоотехнічних та селекційних 
заходів, щоб кожне наступне покоління тварин було кращим, продуктивнішим від 
попереднього. До цих заходів, у першу чергу, відносяться: 

1. Вирощування ремонтного молодняку.  
Його потрібно проводити за такою схемою вирощування і годівлі, щоб телиці 

у 16-18-місячному віці мали живу масу 350-380 кг. Тоді середньодобові прирости 
телиць складатимуть в середньому 650 г. При такій живій масі, тобто коли вона 
становить 70% маси тіла повновікових корів, їх потрібно штучно осіменяти 
високопродуктивними бугаями-плідниками відповідної породи. 

Встановлено, що жива маса телиць при першому осіменінні істотно впливає 
на подальшу молочну продуктивність. Так при осіменінні телиць живою масою 
350 кг, надій за першу лактацію становить приблизно 3500 кг молока, при масі 
380 кг – 4000 кг, при 400 кг – надій може становити 5000 кг і більше за лактацію. 

2. Нормована повноцінна годівля. 
Особливо важливого значення має повноцінна годівля тільних корів  та 

нетелей. У цей період материнський організм приймає на себе весь негативний 
вплив середовища і є своєрідним буфером між ним і плодом. Відомо, що коли в 
сухостійний період високо тільні корови і нетелі забезпечені повноцінною 
годівлею, то понад 90% народжених телят мають міцне здоров’я, високу живу 
масу при народженні і в подальшому стають високопродуктивними коровами. 
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3. Добір і підбір. 
Відомо, щоб відбулося генетичне поліпшення тварин окремого стада чи 

породи в цілому, необхідно отримувати нащадків від кращих батьків за 
господарськими ознаками і вибраковувати зі стада тварин із небажаною 
продуктивністю, які не відповідають екстер’єру і типу породи. Тому вирішальна 
роль в одержанні нащадків бажаного типу належить добору та підбору. 

Добір – це лише початок селекції. Відповідальним етапом селекції є 
організація і проведення підбору. Добір та підбір між собою так тісно пов’язані, 
що їх не можна відділити один від одного. Слід пам’ятати, що добір – це аналіз 
стада, а підбір – це синтез кращих спадкових ознак при формуванні тварин 
бажаного типу. Добір і підбір – це послідовні ланки єдиного процесу, який 
спрямований на якісне поліпшення стада і породи в цілому. 

 
4. Штучне осіменіння тварин. 
У господарствах потрібно 100% осіменяти все поголів’я корів і телиць з 

використанням бугаїв-покращувачів. Тільки при такій постановці питання 
можна очікувати покращення масиву худоби в господарствах.  
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Наталія Добрянська, науковий співробітник сектора 

насінництва трав 

Григорій Маменько, завідувач сектора насінництва трав 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону 

НААН 

Деколи зібрати врожай складніше, ніж виростити 

Насіння трав, особливо багаторічних, на ринку дорожчає з року в рік, а тому 
його збиранням варто займатися самому. Чи складно це? Безумовно. Насамперед 
складність зумовлена такими факторами як неодночасність дозрівання насіння, 
дрібнонасінність та відсутність спеціальних комбайнів для обмолоту 
дрібнонасінних культур. 

Слід враховувати, що під час достигання насіння більшості видів злакових 
трав легко осипається, тому за часом достигання потрібно ретельно стежити.                              
У разі запізнення із збиранням на 1‒2 дні у деяких видів трав втрати насіння 
досягають 50 відсотків і більше. Стиглість насіння злакових трав (грястиці 
збірної, райграсу пасовищного, вівсяниці очеретяної) визначають легким ударом 
суцвіттям по долоні. Осипання незначної частини насіння говорить про його 
готовність до збирання. Ознакою дозрівання насіння тимофіївки лучної вважають 
період коли суцвіття набувають світло-сірого кольору, з верхівок суцвіть починає 
осипатись насіння, в 3‒5 відсотків рослин вони оголені на 1‒2 см. 

Насіння тимофіївки лучної, грястиці збірної, райграсу пасовищного, 
вівсяниці очеретяної переважно збирають у фазі повної стиглості прямим 
комбайнуванням. Наприклад, щоб запобігти обтрушуванню (оголенню) насінин 
тимофіївки лучної, необхідно розширити зазор між декою і барабаном, знизити 
число обертів до 600‒700 на хвилину, зменшити струмінь повітря від вентилятора 
шляхом прикриття повітряних заслонок. 

Збирання злакових трав можна проводити методом двофазного 
комбайнування, що значно збільшує збір насіння, проте в економічному 
відношенні поступається перед прямим комбайнуванням.  

Достигання насіння бобових трав визначається процентним відношенням 

побурівши головок. Пряме комбайнування конюшини лучної та гібридної 

проводять при наявності 90‒95 відсотків побурівших, повзучої – при 75‒85 

відсотків головок. Збирання насінників багаторічних трав проводять комбайнами. 

При збиранні сухої маси насінників конюшини число обертів барабана 

повинно дорівнювати 1100. зазор між декою і билами барабана має бути 10‒15 мм 

на виході та 1‒3 мм на вході. Після обмолоту сирий ворох розстеляють тонким 

шаром, просушують і пропускають через конюшинотерку. 
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Захист озимих зернових 

 від комплексу хвороб 

Дощі, які за останні тижні випали по майже всій території України,  вплинули 
на умови вегетації сільськогосподарських культур: так, суттєво збільшилися запаси 
продуктивної вологи у ґрунті, а в деяких регіонах – навіть повністю припинилися 
ґрунтові посухи. За даними експертів, умови для активного росту і розвитку 
озимих зернових культур у травні цілком сприятливі. 

Одночасно, температурний режим та опади у вигляді дощів створили 
сприятливі умови для розвитку шкодочинних хвороб. За даними агрономічного 
департаменту компанії «UKRAVIT», вже сьогодні на полях озимих зернових 
культур відмічено значний відсоток розвитку та поширення борошнистої роси, 
септоріозу, піренофорозу та інших небезпечних хвороб, які також будуть 
пошкоджувати колос: фузаріоз колосу та в певних областях – септоріоз колосу.  

Застосування фунгіцидів є дуже важливим аспектом у вирощуванні зернових 
колосових культур, особливо при сприятливих гідротермічних умовах (в першу 
чергу, це температурний режим та достатній рівень вологозабезпечення): адже за 
даними вітчизняних науковців, хвороби можуть спричинити зниження урожайності 
на 20-50%, а в роки з епіфітотичним рівнем розвитку хвороб – майже повністю 
знищити врожай, – акцентує керівник агрономічного департаменту «UKRAVIT» 
Олександр Мигловець. – Тому в умовах кінця весни – 2020 р. я б рекомендував 
застосовувати багатокомпонентні фунгіциди профілактичної, лікувальної та 
викорінюючої дії для контролю та попередження розвитку численних небезпечних 
збудників хвороб озимих зернових. Так ви захистите свій врожай і отримаєте 
максимальні кількісні та якісні показники зерна. Особливу увагу на фунгіцидний 
захист необхідно звернути господарствам, які вирощують насіннєвий матеріал». 

За словами Олександра, для надійного та тривалого контролю таких 
небезпечних хвороб зернових, як борошниста роса, септоріоз, фузаріоз, 
піренофороз тощо найкраще буде застосувати високоефективний 
фунгіцид Акула (прохлораз, 300 г/+ тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л). 
Діючі речовини, що входять до його складу, мають різний механізм дії, що 
забезпечує високу ефективність препарату проти патогенів. Прохлораз, володіє 
захисними та викорінюючими властивостями і зберігає активність всередині 
рослини упродовж декількох тижнів. Тебуконазол швидко поглинається рослинами, 
переміщується акропетально та пригнічує синтез ергостеролу в мембранах клітин 
грибів-патогенів, що призводить до їх загибелі. А ципроконазол інгібує біосинтез 
стеринів, у тому числі ергостеролу, в клітинах грибів. На відміну від інших 
інгібіторів біосинтезу стеринів, ципроконазол має набагато ширший ареал дії, що 
обумовлено фізико-хімічними властивостями, поглинанням і переміщенням в 
росулинах. 

Максимальна ефективність дії досягається за умови якісного покриття усієї 
листкової поверхні рослин і колосу, а також за урахування гідротермічних умов під 
час та після обприскування. 
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Джерело: www.landlord.ua 

Джерело: www.me.gov.ua 

Як не завдати шкоди бджолам  

під час обприскування 

Провідний світовий виробник препаратів для захисту рослин – компанія 
BASF – нагадує агрогосподарствам про те, що при внесенні ЗЗР не слід забувати 
про безпеку для довкілля. Особливо про корисних комах-запилювачів, від яких 
значною мірою залежить висока врожайність сільгоспкультур. 

Для цього компанія BASF пропонує дотримуватися простих правил: 
1.Сповістити власників пасік про початок обприскування не пізніше ніж  
за три доби. 
2. Встановити попереджувальні написи в радіусі 200 м від місця проведення 

робіт. 
3. Проводити роботи вранці (до 10:00) або ж увечері, за мінімальних 

висхідних повітряних потоків. 
4. Дотримуватися рекомендацій виробників препаратів щодо внесення ЗЗР. 
5. Пам’ятати, що використання вентиляторних та штангових обприскувачів 

дозволяється за швидкості вітру до 3 м/с (дрібні краплі) та до 4 м/с (великі 
краплі). 

6. Зона санітарного розриву при вентиляторному обприскуванні має 
становити не менше 500 м, а при штанговому —300 м. 

7. Не допускати обробітку квітучих медоносів та пилконосів під час 
масового льоту бджіл. 

8. Обробіток можливий і в денні години — за похмурої погоди та 
температури повітря нижче 10 °С. 
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Земля і люди 

Богдан Максимович, голова Львівського осередку 

Наукового товариства імені Сергія Подолинського  

Тривале тупцювання України на місці впродовж усієї своєї майже 
тридцятилітньої  Незалежності є наслідком  повного  знищення  нашої  
національної еліти  найжорстокішою політичною  системою Цивілізації – 
комуністичним  режимом Радянського Союзу. Неспроможність чергової влади  
гідно протистояти  складним викликам яскраво  проявилася нині  під час 
пандемії коронавірусу. Невміння  користуватися  світовим  досвідом  відбилося  
на бездарній  організації  усіх ланок  боротьби з цієї страшною  хворобою, що  
яскраво проявилося  у  найбільшому в світі відсотку зараження  медперсоналу. 

  Відсутність почуття відповідальності  за належне  виконання  своїх  
службових  обов’язків  у представників влади  є  злочином  проти  народу!   Тож 
як нам цього позбутися, що потрібно  для приходу у владу особистостей з 
належними  моральними  якостями?  Адже  український народ  надзвичайно  
талановитий, українська  земля  надзвичайно багата,  а ми не знаємо як нашими 
талантами та багатствами  розпорядитися!  Прагнемо  відшуковувати «золото 
Полуботка»,  а не хочемо усвідомити, що це золото – ми самі – наша Земля і 
наші Люди! 

Що ж  нам потрібно для цього усвідомлення?  Особисто я вважаю, що 
українці повинні відновити  прагнення  стати справжніми Господарями на своїй 
землі та «налагодити» належні стосунки з нашим Творцем! Адже, якщо ми 
віримо, що є творіннями Божими, то й повинні бути цими творіннями по суті!  
Тобто полюбити Бога та полюбити  один одного.  Бо любов, це в першу чергу –  
відповідальність!  

На щастя,  в Україні  є  необхідний досвід  минулого,  напрацювання наших  
національних  світочів, котрий творчо переосмислюючи, потрібно наполегливо  
використовувати  в нашій дійсності. В цьому контексті  корисно нагадати та 
використати досвід  діяльності  двох  українських Геніїв: Митрополита Андрея 
Шептицького,  з нагоди 155-річчя з дня народження котрого    Львівщина  цей  
рік   назвала  роком Митрополита  Андрея Шептицького, а також  пророка  і 
мислителя Миколи Руденка, шанувальники котрого  в цьому році відзначають  
100 років з дня його народження. 

 На жаль, ці визначні постаті, світочі найвищого злету людського духу, котрі 
стали взірцем жертовного служіння  людям,  ще не пошановані   належним 
чином  як  широкою українською спільнотою, так  і  офіційною Церквою та 
Державою.  Не маються на увазі   пам’ятники,  урочисті академії та шанобливі  
висловлювання на сторінках  численних  монографій.  Усього цього, можливо,  і 
достатньо.  



33 

2020 / № 10 (127) 

Але чому в Незалежній Україні не впроваджуються в життя  їхні  дороговкази  
щодо розбудови  нашої  Країни?!  Великий Митрополит за час свого керування 
Греко-католицькою Церквою  спричинився до створення  в Галичині справжньої 
золотої  епохи високого  українського  духу, котрий  став фундаментом розбудови  
масової національної культури  та широкого кооперативного  руху.  Завдяки  
цьому,  в складних  умовах  австрійської та польської окупації з однієї з 
найбідніших у світі народностей повстала за неповних півстоліття   
висококультурна   та заможна  національна   християнська  спільнота – українська 
Галичина!   

Тож беремо за основу досвід Галичини епохи Митрополита Андрея, 
адаптуємо  його  до сучасних умов і  впроваджуймо в нашу  дійсність! 

Гідним для наслідування в Україні є  напрацювання ще одного українського 
генія – Миколи Руденка. Його праці надзвичайно широкого діапазону.                                 
Микола  Руденко – автор  понад тисячі поетичних та кількох десятків прозових 
творів. Цей доробок Миколи Руденка був відзначений Державною 
Шевченківською премією.  Його ж  мужня громадянська позиція, як організатора 
Гельсинської  спілки (за що отримав 12 років увязнення)  та розробника теорії 
«Енергії прогресу», згідно з якою заперечувалися  висновки  Маркса щодо 
визначення додаткової вартості, котру  той бачив, як результат людської праці,                             
(а це твердження Маркса являлося однією з підвалин комуністичної ідеології),  
стала підставою для присвоєння Миколі Руденку звання Героя України.  

Микола Руденко, продовжуючи розробляти ідеї фізичної економії, 
відображені в працях Франсуа Кене та ще одного українського вченого  Сергія  
Подолинського,  стверджував,  що джерелом додаткової вартості є  сонячна 
енергія,  котра в процесі фотосинтезу у співпраці з гумусом землі  творить істинну 
додаткову вартість – з посадженої зернини породжує десятки, а то й сотню 
зернин! Тому Микола Руденко так високо ставив  працю  селянина, професію  
котрого разом з фахом вчителя  ставив вище усіх інших професій! За 
переконанням Миколи Руденка, при проведенні реформ в сільському господарстві  
Україна зможе піднятися лише за умови, що весь врожай буде належати тому, хто 
його вирощує. І тому лише Господар цього врожаю повинен сам цим  врожаєм  
розпоряджатися: п’ять частин якого (біблійні п’ять хлібин!) мають бути 
розподілені наступним  чином – одна частина повертається селянинові, одна 
дається худобі, одна повертається в землю, і лише дві віддаються для промисло-
вості та утримання апарату держави. І тільки така пропорція є запорукою 
ефективного розвитку держави! Бо це не тільки розважливий, але й справедливий 
розподіл результатів праці селянина-господаря.  

То ж як ніколи на часі  постає  необхідність  терміново і належним чином  
удосконалити   «Закон про ринок  землі»! 

В першу чергу,   в преамбулі   цього  Закону потрібно  чітко відобразити, що  
Закон передбачає   створення  оптимальних умов  для  відновлення  Господаря в 
Україні.   Господаря – селянина, безпосереднього  опікуна Землі.  
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Тому в  Законі  доречно  детально прописати  механізм  формування  фермера 
– господаря землі: систему  заохочення  потенційних фермерів,  їх навчання, 
пільгове кредитування закупівлі землі та усіх видів діяльності, забезпечення 
науковими агротехнічними рекомендаціями, технікою, насінням, вигідною 
системою реалізації продукції  тощо. Разом з тим, в Законі  має бути  
відображений  механізм державного контролю за якістю землі, включаючи 
рекомендації  щодо способів  її відродження,  та строгої  відповідальності  за 
зниження якісних показників землі. 

Це надзвичайно складна робота, але  першочергово  необхідна  в процесі 
відродження  України. 

Адже в глобалізованому світі усі країни мають бути тісно взаємопов’язані,  
доповнюючи одна одну своїми культурними та економічними багатствами, своїми 
здобутками – надбаннями.  І  в переліку  головних наших потенційних багатств є 
можливість України стати одним з основних постачальників на світові ринки  
сільськогосподарської продукції.  

Враховуючи те, що кількість населення в світі швидко збільшується, цінність  
дефіцитної  сільгосппродукції  теж зростатиме.  Тому  агропромисловий сектор 
безперечно має набрати  рівень  статусу  стратегічної  галузі  і стати одним з 
найважливіших пріоритетів нашої Держави. 

В  Україні є біля 33 млн. га  орної землі, то оптимальним  було б  створення                 
(в перспективі)  одного-двох мільйонів фермерських  господарств, які б  володіли 
по 10-20 га  землі (як це показує досвід  Польщі). Такі відносно невеликі площі 
фермерських господарств потрібні для того, щоб поступово переходити на 
органічне землеробство з метою отримання екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції. А це тісно пов’язано з відродженням поголів’я  
ВРХ  (великої рогатої худоби), кількість котрої потрібно збільшити принаймі в                  
20 разів.  Тоді Земля отримає необхідну кількість гною, а люди – здорові молочні  
продукти! 

Очевидно, що створення мільйонів Господарів, цього потужного середнього 
класу,  вимагає надзвичайних зусиль – організаційних, фінансових, освітніх, але, в 
першу чергу, світоглядно-виховних. Без загального духовного розвитку українців     
(котрий  має  бути   зреалізований   гармонійною співпрацею  Церкви і Держави), 
неможливо,  щоб людина полюбила  Землю  та  полюбила  одна одну.  Бо любов, 
як властивість відповідально служити  Вітчизні та  своїм ближнім (родині, 
друзям),  є засадничою основою успішного розвитку суспільства.  

Тож пізнаваймо справжню цінність Землі і Людини! 
Сьогодні українська земля потребує швидкого й мудрого, державного й 

господарського впорядкування, щоб й надалі родити золоті жита-пшениці,  
народжувати геніїв та ділитися своїми надбаннями зі Світом! 
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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 7,00 7,00 7,00 

Картопля рання 16,00 18,00 20,00 

Салат 10,00 10,00 10,00 

Буряк столовий ранній 11,00 12,00 13,00 

Картопля стандарт 10,00 10.50 11,00 

Морква рання 15,00 15,00 15,00 

Капуста цвітна 33.00 34,00 35,00 

Капуста пекінська 10,00 10,00 10,00 

Кабачок 25,00 25,00 25,00 

Часник ранній 65,00 70,00 75,00 

Огірок корнішон 29,00 29,50 30,00 

Шпинат 40,00 40,00 40,00 

Помідор салатний червоний 37,00 38,50 40,00 

Рукола 70,00 70,00 70,00 

Цибуля ріпчаста рання 12,00 12,50 13,00 

Цибуля порей 10,00 11,00 12,00 

Цибуля зелена 40.00 45,00 50,00 

Яблуко Айдаред 23,00 24,00 25,00 

Яблуко Декоста 26,00 27,00 28,00 

Яблуко Ліголь 28,00 29,00 30,00 

Яблуко Голден 29,00 29,00 29,00 

Суниця садова 48.00 54,00 60,00 

Яблуко Флоріна 26,00 26,50 27,00 

Фундук ядро 250,00 325,00 400,00 

Черешня червона 55,00 57,50 60,00 

Чорнослив без кісточки 60,00 90,00 120,00 

Товстолобик  жив. 50,00 55,00 60,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 26.05.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 10 (127) 

Щука жив. 110,00 122,50 135,00 

Яйце курячестолове, 
 С-1 десяток 

10,00 13,00 16,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 27.05.2020 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 

CIF, 

дол.США 

Висівки пшеничні 3900 

Гірчиця 12500 24000 

Горох 7283  7200 210 

Жом буряка гран 205 

Коріандр 20000 1000 

Кукурудза 5336  4827 5117 4870 170 185 

Льон 12500 15000 

Макуха соняшникова 3500 200 200 

Нут 9000 9000 

Овес 6000 

Просо 8550 8083 

Пшениця 2 клас 5807  5174 6183 195 883 

Пшениця 3 клас 5783  5148  6000 193 199 

Пшениця 4 клас 5470  5400  5850 4800 179 

Пшениця 6 клас 5690 

Ріпак з ГМО 360 

Соняшник 10944 10683 10667  

Сорго біле 4800 

Сорго червоне 4925 

Соя 10900 12020 12483 11250 350 

Соя без ГМО 10000 11900 390 

Спельта 10000 

Тритікале 5400 

Чечевиця 13500  10000 

Ячмінь 5088 4724 4750 

 


