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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Аграрну палату області відвідали  

aгровиробники  з Івано-Франківщини  

та Рівненщини 

10 червня голова управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик зустрівся із  
представниками  Івано-Франківської Аграрної палати.  

На зустрічі обговорили питання вироблення спільних алгоритмів стосовно 
прийняття Закону «Про аграрні палати в Україні» та функціонування 
сільськогосподарських дорадчих служб у сьогоднішніх умовах.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 

     Пізніше відбулась 
зустріч з ініціативною 
групою аграрників з 
Рівненщини, які 
бажають створити 
аграрну палату та 
допомагати агрapіям 
відстоювати свою 
власність на землю.  

Відбулася робоча зустріч представників 

 Аграрної палати із керівництвом  

Львівської облдержадміністрації 

15 червня у Львові  відбулася робоча зустріч президента Львівської Аграрної 
палати Павла Музики, голови управи ЛАП Ігоря Вуйцика із заступником голови 
Львівської облдержадміністрації Юрієм Бучко. 

В рамках зустрічі керівники ЛАП ознайомили заступника голови ОДА із 
освітньо-інформаційними проєктами організації, які реалізовано на Львівщині 
протягом останніх років і перспективами міжнародної співпраці в розвитку 
агропродовольчого cектору. 

Досягнуто домовленості про формування ефективних каналів комунікацій 
між фермерами, власниками землі та органами державного управління на 
регіональному рівні, сучасних інформаційних систем, організації системи 
дорадництва  в області. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Львівська Аграрна палата починає серію 

тематичних семінарів в об’єднаних 

територіальних громадах області 

У другій декаді червня Львівська Аграрна палата розпочинає  проведення 
зустрічей в об’єднаних територіальних громадах Львівщини з надання 
безоплатних освітньо-необхідних послуг з підвищення правової обізнаності для 
сільського населення, зокрема з питань, доступу до фінансування та використання 
інноваційних інструментів планування, обліку та аналізу господарської 
діяльності, розвитку сприятливого підприємницького середовища та покращення 
інвестиційного клімату, за участі уповноважених представників Аграрної палати, 
Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА, Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів),  Головного 
управління Держгеокадастру у Львівській області, Представника Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини в Західних областях та Інноваційної 
платформи «Агроаналітика». 

Детальну інформацію про місце проведення зустрічі Ви одержите після 
реєстрації. 

Реєстрація: Ігор Вуйцик, (032)2948403, 0679746981, e-mail: 
lvivagri@gmail.com  

Графік зустрічей у червні  2020 року 

№ Назва ОТГ Адреса центру громади Дата Час 

1 Жовтанецька сільська 

ОТГ 

Кам’янка-Бузький р-н, с. Жовтанці,  

вул. Львівська, буд. 2 18.06.2020 р. 
10:00 

2 Кам’янка-Бузька міська 

ОТГ 

Кам’янка-Бузький р-н,  

м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка 

буд. 2 

18.06.2020 р. 
14:00 

3 Розвадівська сільська 

ОТГ 

вул. Біласа і Данилишина, 18А,  

с. Розвадів, Миколаївський р-н 22.06.2020 р. 
10:00 

4 Тростянецька сільська 

ОТГ 

с. Тростянець, Миколаївський р-н 
22.06.2020 р. 

14:00 

5 Волицька сільська ОТГ Мостиський р-н,   с. Волиця 25.06.2020 р. 10:00 

6 Шегинівська сільська 

ОТГ 

Мостиський р-н,  с.Шегині 
25.06.2020 р. 

14:00 

7 
Мостиська міська ОТГ  

м. Мостиська, вул. Грушевського, 

буд. 6 
29.06.2020 р. 

10:00 

8 Судововишнянська міська 

ОТГ 

Мостиський р-н, м. Судова Вишня,  

площа Івана Франка, буд. 14 29.06.2020 р. 
14:00 
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Джерело: www.loda.gov.ua 

12 червня на позачерговому засіданні Уряду розглянули питання формування 
районів, що стало завершенням основного етапу адміністративно-територіальної 
реформи. 

«Це одна з найбільш важливих і найбільш успішних реформ. Ця реформа 
також одна з найбільш зрозумілих та підтримуваних людьми, тому вона має бути 
завершена цього року. Ми маємо в жовтні, як і заплановано, провести місцеві 
вибори за новим адміністративним поділом, щоб країна могла рухатися далі в 
частині покращення сервісу держави для громадян. Гальмувати та затягувати 
процес не можна. Реформа, в першу чергу, робиться для людей задля їхнього 
комфорту», – зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

За підсумками засідання Кабінет міністрів затвердив список із 129 районів в 
Україні. 

Зокрема, на Львівщині передбачено функціонування 7 районів та 73 ОТГ.                                    
Це Львівський, Яворівський, Червоноградський, Дрогобицький, 
Самбірський, Золочівський та Стрийський райони. 

«Побудова базового та субрегіонального рівня стала викликом для держави і 
для львів’ян зокрема. Довгий шлях в 5  років пройдено. Проте, об’єднання зусиль 
експертів, громадськості, депутатських корпусів та урядовців не були марними. 
Зрозуміло, що дискусійні моменти були і будуть завжди. Наше ж завдання думати 
про те, як область розвиватиметься надалі, як органи держави і органи 
самоврядування реалізовуватимуть свої повноваження, як надаватимуться ті чи 
інші соціальні та адміністративні послуги», – прокоментував директор 
департаменту економічної політики Львівської ОДА Степан Куйбіда. 

Рішенням Кабміну на Львівщині 

буде 7 районів та 73 об’єднаних 

територіальних громад 

Джерело: www.infagro.com.ua 
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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 зареструватися 

        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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Особливості сезонної роботи: 

роз’яснення від Держпраці 

Держпраці в Донецькій області зазначає, що ст. 7 Кодексу законів про працю 
(КЗпП) передбачено, що особливості регулювання праці тимчасових і сезонних 
працівників встановлюються законодавством. На сьогодні в Україні є чинним (в 
частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України)  Указ 
Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців 
зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 р. № 310-ІХ (далі – Указ № 310). 
Відповідно до ст. 1 зазначеного Указу сезонними вважаються роботи, які 
внаслідок природних і кліматичних умов можуть виконуватися лише протягом 
певного періоду (сезону), але не більше 6 місяців. 

Сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору. Він 
укладається на строк, що не перевищує тривалості сезону, яка, у свою чергу, не 
може перевищувати шести місяців. Тобто, сезонними вважаються роботи, які 
характеризуються наступними ознаками: 

- містяться в Списку сезонних робіт і сезонних галузей затвердженому 
Постановою  Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 р. № 278; 

- їх тривалість не перевищує шести місяців. 
Таким чином, під час приймання на сезонні роботи трудовий договір з 

працівником можна укласти на строк, який не перевищує тривалості сезону, 
тобто 6 місяців. Слід зазначити, що при укладенні сезонного трудового договору 
роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер 
роботи (п.3 Указу № 310), що відображається в наказі (розпорядженні) про 
прийом на роботу, у якому зазначається, що даний працівник приймається саме 
на сезонну роботу. 

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового 
договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої 
влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з 
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

Також необхідно мати на увазі, що при укладенні сезонного договору не 
встановлюється випробувальний термін (п.5 Указу №310). 

Важливо знати, що на сезонних працівників розповсюджуються умови і 
положення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та 
колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і 
відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охорона праці 
тощо). 
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Слід звернути увагу, що відповідно до ч. 9 ст.6 Закону України «Про 
відпустки» сезонним працівникам відпустка надається пропорційно 
відпрацьованому часу. Тому, оскільки п.10 Указу № 310 право на відпустку та 
грошову компенсацію взамін невикористаних днів відпустки сезонним 
працівникам не передбачено, така норма не підлягає застосуванню. 

Працівники, зайняті на сезонних роботах, після закінчення таких робіт 
звільняються з підстави, передбаченої п.2.ст.36 КЗпП, – закінчення строку. При 
цьому днем звільнення вважатиметься останній день сезонної роботи. Якщо ж 
працівник після закінчення сезонної роботи продовжуватиме працювати або 
тривалість такої роботи перевищить шість місяців, трудовий договір із цим 
працівником буде вважатися таким, що укладений на не визначений строк. Разом 
з тим, відповідно до п. 6 Указу № 310 сезонні працівники за наявності умов, 
визначених у ст. 39 КЗпП (в разі його хвороби або інвалідності, які 
перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або 
уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або 
трудового договору та у випадках, передбачених ч.1 ст.38 КЗпП) мають право 
достроково з власної ініціативи розірвати трудовий договір. При цьому про своє 
звільнення сезонні працівники попереджають роботодавця письмово за 3 дні. 
Роботодавець з власної ініціативи має право звільнити працівника, зайнятого на 
сезонних роботах, до закінчення строку трудового договору, крім загальних 
підстав, передбачених трудовим законодавством України, також за додатковими 
підставами, установленими в п.7 Указу №310. Зокрема, у разі: припинення робіт 
на підприємстві на строк понад два тижні з причин виробничого характеру чи 
скорочення робіт на цьому підприємстві; нез’явлення працівника на роботу 
безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової 
непрацездатності. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

Відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості: 

Електронний кабінет дає змогу переглянути 

розраховані показники 

Державна податкова служба України інформує, що в приватній частині 
Електронного кабінету (меню «Моніторинг ПН/РК») забезпечено можливість 
користувачу доступу до інформації щодо відповідності такого платника 
податків  критеріям ризиковості, передбачених Порядком зупинення реєстрації 
ПН/ РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). 

Приватна частина Електронного кабінету дозволяє 
переглянути  розраховані показники: навантаження за останні 12 календарних 
місяців; суму ПДВ, зазначена у ПН/РК кількісних і вартісних показників, 
зареєстрованих в ЄРПН; позитивну податкову історію платника податку; 
інформацію щодо відповідності/не відповідності платника податку критеріям 
ризиковості. 
Джерело: www.uteka.com.ua 
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Уряд підкоригував порядок використання 

коштів для фінпідтримки фермерів 

Кабінет Міністрів України  Постановою № 447 від 03.06.2020 р. вніс зміни 
до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств. 

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників», які спрямовуються на фінансову підтримку розвитку 
фермерських господарств (далі – бюджетні кошти). 

Змінами, зокрема, уточнено, що фінансова підтримка: 
1. надається сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до 

складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які відповідають 
вимогам, зазначеним у підпункті 1 п. 3 Порядку, а інші – фізичні особи, у 
власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі 
сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та 
зареєстровані відповідно до законодавства; 

2. не надається одержувачам, які мають заборгованість з платежів, контроль 
за справлянням яких покладено на контролюючі органи, а також за 
регіональними та місцевими програмами, Укрдержфондом; 

3. надається одержувачам ще за таким напрямом – 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. 

За напрямами: часткова компенсація вартості насіння, часткова компенсація 
вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 
виробництва, здешевлення кредитів, бюджетна субсидія на одиницю 
оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім 
новостворених) у 2020 році виплачується лише фінансова підтримка, не 
виплачена одержувачам у 2019 році з незалежних від них причин, у разі 
повторного подання ними до 1 вересня документів згідно з вимогами пунктів 7, 
10, 11 і 112 цього Порядку. 

Фінансова підтримка надається за напрямами, визначеними абзацами 
другим – п’ятим та восьмим пункту 5 Порядку через уповноважені банки, що 
підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва 
(далі – уповноважений банк). Меморандум підписується з уповноваженими 
банками, відібраними відповідно до Порядку відбору банків, через які 
здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати 
працівникам бюджетних установ. 
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Для отримання фінансової підтримки одержувачі подають уповноваженому 
банку заявку та підтвердні документи в паперовій або електронній формі, а саме: 

- копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію 
договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для 
фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи 
відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство»), або 
копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та список його 
членів, дійсний на дату подання заявки; 

- одну із таких форм відомостей з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування 
земельною ділянкою: 

- стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи – для 
земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського 
господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови 
фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної 
власності для ведення фермерського господарства; 

- стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу 
юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське 
господарство», – для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або 
користуванні членів фермерського господарства; 

- копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу 
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для 
фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в 
поточному році, – копію фінансового звіту або податкову декларацію платника 
податку за останній звітний період; 

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з 
платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, в 
паперовій або електронній формі; 

- довідку, видану Укрдержфондом у довільній формі та чинну на дату 
подання заявки, про відсутність простроченої заборгованості. 

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів. 
Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими 

дорадчими послугами (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 
гривень), надається на умовах та в порядку, визначених Мінекономіки. 

Також уточнено, що фінансова підтримка надається кооперативам шляхом 
компенсації 70 відсотків вартості техніки та обладнання без урахування сум 
податку на додану вартість, але не більш як 3000000 гривень на один кооператив, 
за умови попередньої оплати кооперативом 100 відсотків вартості і податку на 
додану вартість за придбані та одержані у поточному році техніку та обладнання  
(далі – компенсація вартості), а також у разі залучення кооперативом 
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банківського кредиту на строк до одного року в уповноваженому банку у 
національній валюті під заставу техніки та обладнання, що придбавається, на 
умовах попередньої оплати кооперативом 30 відсотків вартості і ПДВ. 

Для отримання фінансової підтримки кооператив до 1 жовтня подає до 
одного із уповноважених банків, крім документів, передбачених п. 6 цього 
Порядку, такі документи: 

- інформацію від Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин про 
власників і наявну кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому 
порядку поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів 
кооперативів, які провадять діяльність у галузі тваринництва); 

- інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про 
наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та 
переробки продукції бджільництва); 

- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 
підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для 
кооперативу (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі 
рослинництва); 

- баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за 
встановленою формою, а кооперативи, зареєстровані у поточному році, – копію 
фінансового звіту за останній звітний період, що передує поданню заявки, за 
встановленою формою; 

- копію договору з постачальником техніки та обладнання; 
- копію платіжного доручення (у разі компенсації кредиту – про сплату                         

30 відсотків вартості техніки та обладнання, у разі компенсації вартості – про 
оплату 100 відсотків їх вартості); 

- акт приймання-передачі техніки та/або обладнання; 
- копію видаткової накладної; 
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо 

техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації). 
Подаються оригінали та копії документів, засвідчені підписом уповноваженої 

особи кооперативу. 
Уповноважені банки протягом 30 календарних днів формують: 
- реєстри кооперативів – одержувачів компенсації кредитів і щомісяця до             

10 числа подають їх до Мінекономіки. Граничний строк подання реєстрів –                 
1 листопада; 

- реєстри кооперативів – одержувачів компенсації вартості техніки та 
обладнання і двічі на рік до 1 липня та до 1 листопада подають їх до 
Мінекономіки. Форми реєстрів визначає Мінекономіки. 

Мінекономіки у межах бюджетних коштів за відповідним напрямом, на 
підставі наданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів затверджує 
розподіл бюджетних коштів між уповноваженими банками та у межах обсягу 
відкритих бюджетних асигнувань протягом 15 робочих днів перераховує їх 
уповноваженим банкам: 
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-  у разі компенсації кредиту – щомісяця до 25 числа; 
- у разі компенсації вартості – до 1 серпня та до 10 грудня. 
Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання 

коштів від Мінекономіки перераховують їх на поточні рахунки кооперативів та 
протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це 
Мінекономіки. 

Кооперативи-одержувачі протягом трьох років щороку до 15 квітня подають 
Мінекономіки інформацію про стан використання техніки та обладнання, 
придбаних із використанням бюджетних коштів, за формою, визначеною 
Мінекономіки. 

У разі надання у користування третім особам або відчуження придбаних з 
державною підтримкою техніки та обладнання до закінчення трирічного строку їх 
експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією, злиттям, приєднанням, поділом, 
перетворенням) кооператив повертає використані бюджетні кошти і протягом 
трьох років від дати виявлення факту порушення позбавляється права на 
отримання фінансової підтримки. 

Також уточнено, що компенсація вартості техніки та обладнання надається за 
рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 1201150 
«Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», у розмірі 25 відсотків вартості 
за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та 
обладнання вітчизняного виробництва», а у розмірі 15 відсотків вартості – за 
напрямом «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств». 

 Джерело: “Дебет-Кредит” 

Податкова інформує про зміни щодо плати 

за землю з фізичних осіб у 2020 році 

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом 
України від 16 січня 2020 року № 466-IХ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – 
Закон № 466) внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), 
зокрема, щодо плати за землю з фізичних осіб. 

Змінена редакція пункту 281.4 статті 281 Кодексу, а саме, якщо фізична 
особа, визначена у пункті 281.1 статті 281 Кодексу, станом на 1 січня поточного 
року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, 
площа яких перевищує межі граничних норм, визначених пунктом 281.2 статті 
281 Кодексу, така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у 
довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої 
земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для 
застосування пільги (далі – заява про застосування пільги). 
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Доповнено пункт 281.5 статті 281 Кодексу, яким визначено, якщо право на 
пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного 
виду використання, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, 
визначена у пункті 281.1 статті 281 Кодексу, набуває право власності на земельну 
ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про 
застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої 
земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на 
пільгу та/або права власності. 

Зазнав змін пункт 284.1 статті 284 Кодексу, а саме, абзац другий виключено, а 
абзац третій викладено в новій редакції: нові зміни до рішень щодо наданих пільг 
зі сплати земельного податку надаються відповідному контролюючому органу за 
місцезнаходженням земельно) ділянки до 1 числа першого місяця кварталу, що 
настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни. 

Пункт 286.1 статті 286 Кодексу доповнено абзацом третім такого змісту: 
У разі подання платником податку до контролюючого органу 

правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні 
у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними 
особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до 
отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на 
об’єкт оподаткування. 

Пункт 286.2 статті 286 Кодексу викладено у новій редакції, а саме: платники 
плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю 
щороку станом на 1 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 статтею 46 цього Кодексу, 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 у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. 

Також у новій редакції викладений пункт 286.5 статті 286 Кодексу: 
Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться 

контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які 
надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, 
до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку 
за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника –  
юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок 
сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того 
місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, 
а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності. 
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В разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника –  
фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган 
надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після 
отримання інформації про перехід права власності. 

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, 
контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове 
повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається 
скасованим (відкликаним). 

У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок, 
щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник 
податків має право звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження 
будь-якої з таких земельних ділянок. 

Платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до 
контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведення 
звірки даних щодо: 

- розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності 
та/або користуванні платника податку; 

- права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень 
пунктів 281.4 та 281.5 цієї статті Кодексу; 

- розміру ставки земельного податку; 
- нарахованої суми плати за землю. 
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів 
відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування 
пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган 
(контролюючі органи) за місцем знаходження кожної із земельних ділянок 
проводить (проводять) протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і 
надсилає (вручає)/надсилають (вручають) йому нове податкове повідомлення-
рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим 
(відкликаним). 

Також, слід зазначити, що з 1 липня 2020 року платники єдиного податку 
звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності 
по податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що 
використовуються платниками єдиного податку першої –  третьої груп для 
провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних 
ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в 
оренду (найм, позичку) та платниками єдиного податку четвертої групи для 
ведення сільськогосподарського товаровиробництва (підпункт 4 пункту 
297.1  статті 297 Кодексу). 

Джерело: Головне  управління ДПС у Львівській області 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

Перевищили ліміт води:  

як розрахувати рентну плату 

ДПС у Дніпропетровській області інформує, що водокористувачі самостійно 
обчислюють рентну плату за спеціальне використання води (далі – рентна плата) та 
за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва 
щокварталу наростаючим підсумком з початку року.  

Норми визначені пп. 255.11.1 Податкового кодексу України (ПКУ). 
Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води 

(підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне 
водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів 
(пп. 255.11.2 ПКУ). 

Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють 
рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується 
таке змішане джерело, що зазначається, зокрема в дозволах ставок рентної плати та 
коефіцієнтів (пп. 255.11.3 ПКУ). 

Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють рентну плату 
виходячи з фактичних обсягів використаної води, встановлених лімітів 
використання води, ставок рентної плати, встановлених для водного об’єкта, з якого 
забирається вода в канал, та коефіцієнтів (пп.255.11.4 ПКУ). 

Справляння рентної плати за спеціальне використання води для потреб 
гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від 
сплати рентної плати за спеціальне використання води (пп. 255.11.7 ПКУ). 

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва 
обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення 
водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому 
числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та 
випаровування), та ставок рентної плати ( пп. 255.11.8 ПКУ). 

Згідно з пп. 255.11.10 ПКУ обсяг фактично використаної води обчислюється 
водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з 
показаннями вимірювальних приладів. 

За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води 
визначається водокористувачем за технологічними даними. 

Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному 
землеробстві визначають органи водного господарства (пп. 255.11.11 ПКУ). 

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту 
використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному 
розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт 
використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів  (пп. 255.11.13 ПКУ). 
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з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

Джерело: www.land.gov.ua 

50618 4620386600:07:004:0010 1.2937 Львівська область,Бродівський район,  

Станіславчицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

07.07.2020           

11:00 

50631 4620386600:07:004:0007 0.6021 Львівська область,Бродівський район,  

Станіславчицька сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

07.07.2020           

11:00 

 

50614 
4620388400:01:007:0002 7.9751 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

07.07.2020           

11:00 

 

50617 4620386600:07:004:0008 5.2697 Львівська область, Бродівський район, 

Станіславчицька сільська  рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

07.07.2020           

11:00 

50634 620388400:01:025:0002 19.6890 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

07.07.2020           

11:00 

50635 4620388400:08:005:0016 15.6680 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

07.07.2020           

11:00 

50608 4620388800:02:001:0082 
27.2950 

Львівська область, Бродівський район, за 

межами населених пунктів Ясенівської 

сільської ради 

Для ведення 

товарного  

сільськогосподарського 

виробництва 

07.07.2020           

11:00 

50609 4620388400:01:007:0001 9.9898 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

07.07.2020           

11:00 

50632 4620386600:07:005:0003 2.0166 Львівська область, Бродівський район, 

територія Станіславчицької 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

07.07.2020           

11:00 

50633 4620388600:06:002:0005 8.1140 Львівська область, Бродівський район, 

Язлівчицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

07.07.2020           

11:00 

50701 4623981200:04:000:1926 9.0000 Львівська область, Радехівський район, 

територія Дмитрівської сільської 

ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.07.2020           

11:00 

50700 4623086400:11:000:0303 14.5311 Львівська область,Миколаївський район, 

Розвадівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.07.2020           

11:00 

50711 4623086400:14:000:0231 5.2827 Львівська область, Миколаївський район, 

с. Черниця 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

08.07.2020           

11:00 

50699 4623981200:04:000:1925 5.6717 Львівська область, Радехівський район, 

Територія Дмитрівської сільської 

ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.07.2020           

11:00 
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50736 4620686200:12:000:0138 14.0000 Львівська область, Буський район, 

територія Топорівської сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

09.07.2020           

11:00 

50758 4620684600:01:000:0048 15.3219 Львівська область, Буський район, 

Переволочнянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

09.07.2020           

11:00 

 

50720 
4625580300:03:000:0005 15.0540 Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

08.07.2020           

11:00 

 

50659 4623982200:04:000:0376 12.6525 Львівська область, 

Радехівський район, с. Руденко 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

09.07.2020           

11:00 

50716 4625184700:04:000:0016 5.6192 Львівська область, Старосамбірський 

район, Мурованська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.07.2020           

11:00 

50717 4625183500:03:000:0180 3.9626 Львівська область, Старосамбірський 

район, Мурованська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.07.2020           

11:00 

50718 4625385200:11:000:0082 
4.5500 

Львівська область, Стрийський район, 

територія Підгірцівської сільської ради 

Для ведення 

товарного  

сільськогосподарського 

виробництва 

08.07.2020           

11:00 

50719 4625580300:04:000:0013 12.3764 Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

08.07.2020           

11:00 

50714 4624582700:02:000:0097 5.4959 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

08.07.2020           

11:00 

50715 4624582700:02:000:0056 5.0852 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

07.07.2020           

11:00 

50782 4621885800:04:000:0420 9.3128 Львівська область, Золочівський 

район, Почапівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

09.07.2020           

11:00 

50769 4620684600:01:000:0052 32.7907 Львівська область, Буський район, 

Переволочнянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.07.2020           

11:00 

50779 4622784700:09:000:0189 7.6200 Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

09.07.2020           

11:00 

50780 4622784700:09:000:0186 1.6330 Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.07.2020           

11:00 
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50982 4623983800:08:000:1279 47.0651 Львівська область, Радехівський 

район, Оглядівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.07.2020           

11:00 

50983 4623982200:06:000:0421 13.8104 Львівська область, Радехівський 

район, Кустинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.07.2020           

11:00 

 

50908 4622481600:10:000:0057 24.0033 Львівська область, Мостиський район, 

Шегинівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.07.2020           

11:00 

 

50906 4622487900:16:000:0005 23.4897 Львівська область, Мостиський район, 

Шегинівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.07.2020           

11:00 

50785 4622184800:06:000:0491 16.4200 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничнівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.07.2020           

11:00 

50786 4623981200:02:000:1849 8.2237 Львівська область, Радехівський 

район, Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.07.2020           

11:00 

50787 4625185500:05:000:0214 
11.8443 

Львівська область, Старосамбірський 

район, Страшевицька сільська рада 

Для ведення 

товарного  

сільськогосподарського 

виробництва 

09.07.2020           

11:00 

50781 4622784700:09:000:0188 0.7110 Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

09.07.2020           

11:00 

50783 4622184600:06:000:0345 10.0840 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Незнанівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

09.07.2020           

11:00 

50784 4622184800:04:000:0507 30.9580 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

09.07.2020           

11:00 

50996 4623985700:04:000:0582 5.2407 Львівська  область, Радехівський 

район, Станинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

13.07.2020           

11:00 

50993 4623982200:06:000:0420 28.3600 Львівська область, Радехівський 

район, Кустинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13.07.2020           

11:00 

50995 4623981200:03:000:1964 15.9030 Львівська область, Радехівський 

район, Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

13.07.2020           

11:00 

50989 4623981200:03:000:1966 5.4583 Львівська  область, Радехівський 

район, Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13.07.2020           

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 

51008 4621281700:04:000:0191 0.9600 Львівська область, Дрогобицький 

район, Волянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

14.07.2020           

11:00 

51000 4620684400:20:000:0018 4.8338 Львівська область, Буський  

район, Ожидівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.07.2020           

11:00 

51002 4620685800:06:000:0010 2.8917 Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

14.07.2020           

11:00 

51004 4620685800:06:000:0013 
8.9885 

Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

14.07.2020           

11:00 

51007 4621281700:04:000:0190 3.2000 Львівська область, Дрогобицький 

район, Волянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

14.07.2020           

11:00 

50998 4623983800:08:000:1306 15.8905 Львівська область, Радехівський 

район, Оглядівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

13.07.2020           

11:00 

50975 4623980900:08:000:1623 4.3000 Львівська область, Радехівський 

район, Бишівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського  

господарства  

13.07.2020           

11:00 

Онлайн трансляція за посиланням: https://youtu.be/RfxauMqe9RU 

Джерело: www.pravokator.club 

https://www.facebook.com/pravokator.lviv/photos/gm.723620818401003/3079032932181291/?type=3
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У липні на аукціон виставлять 

 17 ставків Львівщини 

7 липня у Департаменті екології та природніх ресурсів Львівської ОДА 
відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними 
об’єктами. 

Загалом на аукціон виставлять 17 ставків у Самбірському, Старосамбірському, 
Стрийському, Радехівському, Городоцькому, Бродівському, Сокальському, Буському 
районах. 

Заявку на участь в аукціоні можна подати до 16:30 год - 01 липня. 
Аукціон відбудеться 7 липня об 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; 

- Ставки площею 2,2245 га та 1,7023 га, які розташовані на території Увинської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Радехівського району, на земельній 
ділянці площею 5,1603 га; 

- Ставок площею 1,9954 га, який розташований на території Бишівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Радехівського району, на земельній 
ділянці площею 2,1945 га; 
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- Ставок площею 0,4348 га, який розташований на території Лютовиської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Старосамбірського району, 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 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 0,6829 га, який розташований на території Пониковицької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського району, на земельній 
ділянці площею 0,9890 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. 

Останній день прийому заяв - 01.07.2020р. до 16 год.30 хв. 

Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської  облдержадміністрації 

Джерело: www.integrityconference.tilda.ws 
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Перелік електронних послуг 

Держгеокадастру 

Загальна кількість користувачів e-сервісами на 01 червня 2020 року досягла 
557 036. 

Електронні послуги доступні після авторизації в особистому електронному 
кабінеті.Для отримання витягу користувачеві достатньо авторизуватися з 
використанням особистого облікового запису на порталі електронних послуг 
Держгеокадастру: www.e.land.gov.ua/services  та серед переліку послуг замовити 
витяг. Так замовник безоплатно одержує необхідний документ: - Відомості 
Державного земельного кадастру; - Видача витягу з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельної ділянки; - Надання інформації про 
суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі (ДЗК); - Надання 
довідки про осіб, котрі отримали доступ до інформації про суб’єкта речового 
права у ДЗК; - Подання заяви з надання дозволу на розроблення документації із 
землеустрою; - Видача відомостей з документації із землеустрою з Держфонду 
документації із землеустрою; - Витяг із реєстру інженерів-землевпорядників. 

Облік паїв – автоматичне отримання 

інформації з реєстру про право власності 

Кадастровий облік земельного банку – справа непроста. Для допомоги 
аграріям була створена Публічна кадастрова карта України, поява якої стала 
значним досягненням у сфері земельних відносин і дозволила скоротити терміни 
виконання різних операцій із земельними ділянками, а команда Soft.Farm 
вирішила проблему довгого внесення документів в систему і реалізувала 
функцію легкого та швидкого завантаження кадастрових даних. 

У Soft.Farm з’явилася можливість отримувати інформацію про майнові 
права, що дозволяє порівнювати дані в реєстрі і на паперах і оперативно 
реагувати на виявлені невідповідності. 

Досить обвести контури своїх полів і через 2 дня Ви отримаєте всю 
інформацію про кадастрові ділянки в межах поля, а саме:   • Кадастровий номер 
земельної ділянки; • Кадастрову площу; • Цільове призначення;                                    
• Місцезнаходження, в тому числі сільраду; • Дані про орендаря, в тому числі код 
ЄДРПОУ; • Дані про орендодавця, в тому числі ПІБ;  Дату державної реєстрації 
права власності;     • Номер запису про реєстрацію права власності. 

Отримавши інформацію та увімкнувши шар з полями, можна робити перші 
кроки до аналітики земельного банку. На картах будуть виявлені «шахматки», а 
також видно ділянки, які належать іншим орендарям, будуть відображені паї, по 
яким відсутні документи про майнові права або взагалі не внесена інформація в 
Держгеокадастр.  

Джерело: www.agropolit.com 

Джерело: www.agronews.ua 
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Джерело: www.agropolit.com 

Джерело: www.agronews.ua 

Pекомендації як протидіяти класичним 

схемам рейдерства від експертів  

Офісу протидії рейдерству  

Експерти Офісу протидії рейдерству проаналізували проблематику 
аграрного рейдерства крізь призму роботи Колегії Мін’юсту з розгляду скарг у 
сфері державної реєстрації, умовно виділивши 3 класичні схеми атаки.  

Схема 1. Зміна власника земельних ділянок шляхом внесення змін до реєстру. 
Державний реєстратор, за відсутності визначених законодавством 

документів або на підставі підроблених документів, вносить зміни до відомостей 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власника земельної 
ділянки. 

Схема 2. Рейдерське захоплення врожаю. 
На підставі підроблених документів про перехід права власності на 

корпоративні права фермерського господарства до Державного реєстру прав 
вноситься запис про зміну власника підприємства, а вже наступного дня «нові 
власники» починають збирати врожай на земельній ділянці. 

Схема 3. Незаконне припинення договорів оренди, емфітевзису і суперфіцію 
та реєстрація іншого речового права за третьою особою. 

Аграрій обробляє земельні ділянки на підставі договорів оренди, а згодом, 
шляхом вчинення незаконних реєстраційних дій, такі договори оренди 
припиняються та право оренди земельних ділянок реєструється за третьою 
особою. 

Експерти Офісу вчергове наголошують на необхідності подбати про належне 
оформлення документів, що підтверджують право власності або інше речове 
право на земельну ділянку, а також про внесення таких відомостей до 
Державного реєстру прав. Крім того, варто пересвідчитись, чи присвоєно вашій 
земельній ділянці кадастровий номер. 

Джерело: www.ukragroconsult.com 
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Джерело: www.agropolit.com 

Експерти Офісу протидії рейдерству узагальнили практику розгляду скарг на 
рішення державних реєстраторів, прийнятих стосовно земельних ділянок. 
Визначено типові порушення, які допускають державні реєстратори при проведені 
такого типу реєстраційних дій. Типові порушення: 

1. Належним чином не перевіряється обсяг повноважень заявника. Скажімо, 
державні реєстратори не встановлюють, чи передбачені статутом товариства, від 
імені якого діє заявник, повноваження на підписання певних правочинів, 
наприклад, про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки. 

2. Не здійснюється обов’язкова перевірка відомостей з Державного 
земельного кадастру щодо земельних ділянок, які є предметом державної 
реєстрації. Та не встановлюються суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими правами. 

3. Не виготовляються електронні копії документів, поданих заявником у 
паперовій формі, та не розміщуються в Державному реєстрі прав. 

4. Не проводиться перевірка факту виконання та дійсності правочину, а також 
відомостей, що містяться в поданих заявником документах. Така інформація не 
має суперечити відомостям, що містяться у Державному реєстрі прав. 

5. Державна реєстрація переходу речового права здійснюється за наявності 
запису про обтяження (арешту земельної ділянки) або заборони вчинення 
реєстраційних дій та/або відчуження на підставі рішення суду. 

6. Не встановлюється наявність зареєстрованих заяв про державну 
реєстрацію іншого речового права (права оренди земельної ділянки), поданих 
раніше, ніж це було зроблено заявником. Тобто державні реєстратори порушують 
черговість розгляду заяв, які були зареєстровані в базі даних щодо однієї 
земельної ділянки. 

7. Проведення реєстраційних дій щодо припинення права оренди земельної 
ділянки без дотримання положень статті 33 Закону «Про оренду землі», якою, 
зокрема, встановлено, що після закінчення строку укладення договору оренди 
землі орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має 
переважне право на укладення такого договору на новий строк (поновлення 
договору оренди землі). 

Також непоодинокими є випадки порушення державними реєстраторами так 
званого принципу територіальності вчинення реєстраційних дій. Законодавство 
дозволяє державному реєстратору проводити реєстраційні дії лише щодо 
нерухомого майна (у тому числі землі), місцезнаходження якого співпадає з 
регіоном його робочого місця. 

Експерти наголошують, що право вибору місця проведення державної 
реєстрації для заявника виникає виключно у разі, якщо нерухоме майно 
розташовано у межах декількох територій. 

Tипові порушення щодо 

держреєстрації земельних ділянок 

Джерело: www.agronews.ua 
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Як позбутися капустяної білокрилки? 

У зв’язку з біологічними особливостями розвитку капустяної білокрилки 
проводити захист капусти від цього шкідника досить складно, а саме: 

- через високу швидкість розмноження збільшується чисельність фітофага; 
- найуразливішою стадією розвитку шкідника є перехід личинки білокрилки 

першого віку в другий, а найменша – у фазі розвитку німфи; 
- розвиток всіх фаз шкідника проходить на нижній стороні листка капусти, 

через що неможна застосувати контактні інсектициди; 
- в сучасному асортименті інсектицидів немає препаратів, що здатні 

ефективно стримувати білокрилку за одноразової обробки; 
- летальна концентрація препаратів для імаго та личинок згідно наукових 

лабораторних досліджень у 1,5-2,0 рази вища, ніж для інших сисних шкідників; 
- можливе живлення фітофага на інших овочевих культурах (огірки, 

помідори, перець); 
- відсутність належної кількості природних ворогів (ентомофагів 

білокрилки); 
Ефективний захист капусти проти білокрилки повинен проводитися на 

основі комплексу заходів, що включає профілактичні, агротехнічні, хімічні, 
біологічні та народні. 

До профілактичних та агротехнічних заходів можна віднести такі: 
•  після збору урожаю слід ретельно прибрати всі рослинні залишки культур і 
бур’янів, щоб на них не відкладала яйця білокрилка та не запишалася там на 
зимівлю; 
•  дотримуватися сівозміни та проведення передбачених технологією 
вирощування агротехнічних заходів у відкритому ґрунті; 
•  дотримуватися просторової ізоляції від інших посівів, посадок культур на 
яких живиться шкідник. 

За масового розмноження білокрилки слід проводити хімічні заходи, а саме 
обробки інсектицидами. З хімічних препаратів, що внесені до «Переліку 
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», для захисту 
капусти від капустяної білокрилки, на жаль, немає жодного інсектициду. Але на 
овочевих культурах проти білокрилки дозволено використовувати: на огірках і 
томатах – Актелік 500 ЕС, КЕ (піриміфос-метил, 500 г/л) за норми витрати 0,3-1,5 
л/га – два обприскування в період вегетації (остання обробка – за 20 днів до 
збирання врожаю); Вертимек 018 ЕС, КЕ (абектин, 18,0 г/л) на огірках у нормі 
0,7-1,0 л/га – два обприскування в період вегетації (остання обробка – за 7 днів до  

 
. 

Ярослав Лободзець,  начальник відділу контролю  

за обігом засобів захисту рослин Управління 

фітосанітарної безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби у Львівській області 
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збирання врожаю); Ексірель, СЕ (ціантранілілпрол 100 г/л) на помідорах, 0,25-0,50 
л/га – чотири обприскування в період вегетації (остання обробка – за 20 днів до 
збирання врожаю). 

Кількість обробок залежить від чисельності фітофага та ефективності 
препарату. Для попередження розвитку резистентності (стійкості) шкідника 
потрібно обробки виконувати препаратами з різних хімічних груп. Інтервал між 
обробками не має перевищувати 10 днів. Для одержання бажаної ефективності 
препарату потрібно забезпечити максимальне попадання робочого розчину на 
нижню сторону листка, використовуючи дифузні насадки розпилювачів. 

Під час проведення обробок слід чітко дотримуватися інструкції застосування 
препарату зі всіма захисними заходами особистого характеру (рукавиці, халати, 
окуляри, респіратор або багатошарова марлева пов’язка). Висока швидкість 
розмноження фітофага може вимагати проведення від 3-4 до 6-7 обробок 
інсектицидами за вегетаційний період. 

З біологічних заходів для зниження чисельності популяції шкідника на 
початку розвитку та протягом вегетації капусти проводять випуск ентомофага 
макролофуса з розрахунку 5 особин/1м2, а за появи вогнищ білокрилки хижака 
випускають у співвідношенні 1:5-10. Наступні два випуски проводять через кожні 
10-12 днів з розрахунку 150 тис. особин на 1 га. 

Для захисту овочевих культур в Україні зареєстрований біопрепарат 
Натургард, в.р. (екстракт матрину, 0,5%) за норми витрати 0,3-1,0 л/га. 

З народних заходів боротьби на невеликих ділянках овочевих культур та 
невисокої чисельності фітофага на початку заселення можна виділити такі народні 
засоби боротьби з білокрилою як: 
 - застосування суміші 200 г господарського мила (без здатності відбілювання) та 
150 г каустичної соди на 10 л води, обробку проводять через кожні 2-3 дні; 
 - вивішування клейових пасток жовтого кольору з розрахунку 2-3 шт/100 м2, які 
можна виготовити з підручних матеріалів, наприклад з картону розміром 50х50 см, 
пофарбованого у жовтий колір та з нанесенням на поверхню клею, що не висихає. 
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На даний час у більшості регіонів України утримується висока вологість, 
спостерігаються часті опади, сприятливі для поширення грибних хвороб на 
колосових культурах. 

Такі ж погодні умови прогнозуються й надалі, у червні. Через це 
підвищуються ризики ураження листя іржею, плямистостями, борошнистою 
росою, а колосся – перш за все, фузаріозом, а також супутніми хворобами 
(септоріозом, альтернаріозом, гельмінтоспоріозами). 

Ураження колосся можливе від фази виколошування і до кінця вегетації. Але 
найбільш шкідливим є раннє ураження. Максимально уразливими колоски стають 
на час цвітіння, коли відкриваються колоскові лусочки. Якщо в цей період 
випадають часті дощі, спори патогенів, потрапляючи на колосся, швидко 
проростають в краплях води, з цими краплями затікають по лусочках до зав’язі і 
уражують її. 

Симптоми зараження колосся фузаріозом: 
- в період формування‒наливу зернівок на зелених колосках добре помітно 

побіління лусочок, окремих колосків чи частин колоса, при ураженні деякими 
видами Фузаріїв чи збудником снігової плісняви (Microdochium nivale) – очкова 
плямистість на лусочках; 

- в період дозрівання – колосся часто прямостояче, на лусочках темні 
штрихи, плями, у вологу погоду рожевий, жовтуватий, червонувато-помаранчевий 
наліт спороношення (найчастіше – у місцях змикання лусочок); на зернівках – 
такий же наліт чи рожеві коростинки, потемніння зародка; зернівки щуплі, 
невиповнені, тьмяні, з крихким ендоспермом і глибокою борідкою. 

Через погодні умови травня цього року ризики ураження пшениці фузаріозом 
надзвичайно великі . 

Усім господарникам радимо обов’язково провести фунгіцидні обробки для 
захисту колос. 

Якщо через погодні умови (часті дощі) або технологічні причини немає 
можливості провести обприскування на початку цвітіння пшениці, застосування 
фунгіцидів пізніше (до кінця цвітіння) також має сенс, хоча ефективність захисту 
буде дещо меншою. 

  

  

  

  

  

Подолання хвороб колосових культур  

після сезону дощів 
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Обробка на початку чи в кінці цвітіння: 
БЕРКУТ (тебуконазол, 250 г/л) 1,0 л/га ефективний проти фузаріозу, а також 

альтернаріозу і септоріозу колоса 
ВІРТУОЗ (пропіконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л) 0,5 л/га ефективний 

проти фузаріозу і септоріозу колоса 
За необхідності обробки у фазі масового цвітіння  ТІОМА тіофанат-метил, 

500 г/л) 1,2-1,5 л/га ефективний проти фузаріозу, діюча речовина з класу 
бензимідазолів, не впливає на фертильність пилку, тому можна застосовувати у 
будь-якій фазі цвітіння 

Джерело: www.infoindustria.com.ua 
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Змішування пожнивних решток на невелику глибину – перший крок до 
отримання стабільних урожаїв. 

На цьому наголосив Йоханн Татцбер, агроном, незалежний консультант Case 
IH з ґрунтообробної техніки (Австрія).  

За лущення стерні завдання полягає в тому, щоб перервати капілярність 
рослини – робити це потрібно на мінімально можливу глибину, щоб зберегти 
дорогоцінну вологу й забезпечити оптимальні умови для життя живих організмів 
у горизонті, де вони живуть. Тому пожнивні треба змішати, а не закопати, 
підкреслив експерт. 

«Закопали рештки – забудьте про нітрифікацію, вони будуть гнити в землі, 
сприятимуть розмноженню хвороб і бактерій, а від поля виділятиметься 
неприємний запах», – додає Йоханн Татцберг. 

Також 25–30% мають бути на поверхні й виконувати захисні функції від 
водної та повітряної ерозії. Ці правила актуальні для всіх культур. 

Такі роботи можна виконувати восени чи навесні. Після змішування решток 
і розпушення горизонту, він має бути вирівняний для сівби. 

«Якщо хочете зберігати вологу в ґрунті, проводьте тільки необхідні операції 
на полі. Зокрема, знищення ущільнення, що сприятиме отриманню стабільної 
врожайності культур», – підсумував пан Йоханн. 

Як правильно змішувати рештки, 

щоб отримувати стабільні урожаї 

Джерело: www.agrotimes.net 

Джерело: www.agroexpo.in.ua 
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Наразі виноград перебуває у стані активного росту – за добу, при 
оптимальних умовах, приріст може сягати до 10-15 см. Крім того, відбувається 
потужний розвиток листового апарату, наближається фаза цвітіння. Саме у цей 
період надзвичайно важливо обрати надійний захист виноградних насаджень від 
хвороб та шкідників, адже погодні умови, що склалися останніми тижнями, 
сприяють їх розвитку та поширенню. 

З огляду на те, що у багатьох районах вирощування винограду пройшли 
дощі, досить вірогідним є спалах грибкових захворювань, особливо мілдью. 

Для профілактики мілдью експерти компанії «Самміт-Агро Юкрейн», 
рекомендують застосувати контактні фунгіциди: Манзат, ВГ (1,6-2,4 
кг/га), Пенкоцеб, ЗП (2,4-3 кг/га) та Сакура, КС (2,5-3,0 л/га). Після обробки, 
розчин контактного фунгіциду рівномірно покриває культуру і запобігає 
проникненню збудників хвороб в середину рослини. Вищенаведені препарати 
захистять культуру від проникнення збуднику мільдью та інших хвороб 
дозволять проконтролювати первинне зараження рослин і стануть буфером для 
проникнення патогена в листовий апарат. Однак, якщо ви вже виявили ознаки 
ураження або коли присутній ризик епіфітотійного розвитку хвороб, 
рекомендується використовувати фунгіциди, що володіють системною та 
лікувальною дією, а саме  Наутіл, ВГ із нормою 2,0 кг/га або Мілдікат 25, 
КС із нормою 3,0 л/га. 

Система захисту винограду  

 у стані активного росту  
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Особливу увагу хотілося б приділити фунгіциду Мілдікат 25, КС. 
Ціазофомід – діюча речовина препарату – являє собою інноваційну японську 
розробку, котра не має аналогів на українському ринку ЗЗР. Унікальна 
препаративна форма забезпечує одночасно три способи дії на патоген: контактну, 
трансламінарну та системну. 

Завдяки цим особливостям, Мілдікат 25, КС відмінно захищає лист і новий 
приріст, має високу стійкість до змивання опадами, а також володіє 
антиспорулянтним ефектом, що дозволяє проконтролювати мілдью на всіх стадіях 
розвитку. 

Перелічені фунгіциди при комплексному застосуванні будуть не лише 
ефективно працювати проти мілдью, але й пригнічувати 
розвиток антракнозу, чорної плямистості та альтернаріозу. 

Для досягнення максимального результату, застосування тих чи інших 
фунгіцидів слід застосовувати згідно моніторингу та відповідно до умов, які 
складаються в кожному господарстві. 

Ще однією небезпечною хворобою, котра може активно розвиватися на 
винограді на поточний момент, є оїдіум. 

З огляду на масове інфікування виноградників у минулому році, а також на 
теплу та м’яку зиму, можна з упевненістю говорити про високий рівень 
накопичення інфекції на виноградній лозі. Для боротьби 
з оїдіумом рекомендується застосувати фунгіцид Топсін-М 500, КС із нормою 
1,0-1,5 л/га. Препарат володіє системною, лікувальною та викорінюючою дією 
на патоген, працює при понижених температурах, а ще сприяє швидкому 
загоєнню ран, одержаних механічним шляхом або від градобою (що дуже 
актуально наразі). 
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Джерело: www.summit-agro.com.ua 

Прохолодна весна, яка встановилася в цьому році, стала причиною 
розтягнутого льоту гронової листовійки. А сильні перепади денних і нічних 
температур призвели до нерівномірного відродження личинок першого 
покоління. 

Для боротьби з гроновою листовійкою рекомендуємо застосувати інсекто-
акарицид Балазо, КЕ у нормі 0,2-0,3 л/ га. Препарат має ще й акарицидну дію, 
що дозволяє використовувати його у боротьбі з павутиннимикліщами. 

Для підвищення ефективності роботи пестицидів до бакової суміші 
найкраще додати ад'юванти Скаба, КЕ (0,2 л/га) або Вайс, КЕ (0,4 л/га). Це 
дозволить не тільки збільшити якість покриття листової пластини, але й значно 
зменшить стікання краплин робочого розчину з обробленого листа та посилить 
стійкість до змивання опадами. 

Через постійні перепади температур, а також внаслідок різниці між денною 
та нічною температурою, рослини винограду можуть перебувати у стресовому 
стані, що призводить до порушення багатьох фізіологічних процесів, і як 
наслідок, до зниження кількості ягід в гроні, збільшення дрібних ягід, зниження 
урожайності та погіршення якості винограду. 

Для успішного протистояння несприятливим факторам середовища, 
збільшення врожайності та підвищення якості винограду ми рекомендуємо 
застосувати інноваційний біостимулянт Амалгерол, ЕВ із нормою 3,0 л/га, а для 
покращення запилення та посиленого росту ягід – Кінактив Інішіал, РК (1,5 
л/га).  

Дані біологічні препарати допоможуть вивести рослини зі стресу, підвищать 
імунітет, позитивно вплинуть на запилення, істотно зменшать горошистість та 
збільшать накопичення цукрів у винограді. Обидва продуктина 100% натуральні, 
дозволені для використання в органічному землеробстві та мають сертифікати 
«Органік Стандарт». 

Джерело: www.iec-expo.com.ua 
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Ольга Стадницька, старший науковий співробітник 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; 

Олександр Дяченко, завідувач лабораторії селекції, розведення та відтворення 

ВРХ, кандидат с.-г. наук; 

Марія Когут, старший науковий співробітник лабораторії селекції, розведення 

та відтворення ВРХ, кандидат с.-г. наук  

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Особливості екстер’єру корів 

української чорно-рябої молочної 

породи у Карпатському регіоні 

У практиці селекційної роботи в молочному скотарстві значна увага 
приділяється оцінці і відбору худоби за зовнішніми ознаками та пропозиціями 
будови тіла тварин. Вікові зміни живої маси визивають зміни лінійних промірів 
та індексів будови тіла тварин. Екстер’єр є зовнішнім проявом конституції тварин 
і виступає певним мірилом продуктивних і адаптаційних якостей. Одним із 
методів оцінки екстер’єру є взяття промірів статей тіла у тварин. Оцінка статей 
тіла тварин за промірами дає загальну характеристику будови тіла, відображає 
тип за напрямом їх продуктивності. В онтогенезі тварини різних порід спочатку 
дають перевагу росту у висоту, потім у довжину і нарешті у ширину і глибину. 
Цей процес завершується в основному у півторарічному віці. Лінійні проміри 
дають можливість оцінювати абсолютний розвиток статей тіла, який виражений в 
певних цифрових одиницях. 

Результати наших досліджень показують, що корови-первістки української 
чорно-рябої молочної породи за середніми показниками висоти в холці, глибини 
грудей, обхвату грудей за лопатками, обхвату п’ясті, ширини в маклаках, косої 
довжини тулуба (палицею) в основному відповідають цільовим параметрам 
екстер’єру для тварин бажаного типу української чорно-рябої молочної породи. 

За параметрами висоти в холці, висоти в крижах, глибини грудей, ширини 
грудей, ширини в маклаках, ширини в тазостегнових зчленуваннях, ширини в 
сідаліщних горбах, обхвату грудей за лопатками, обхвату п’ясті та косої довжини 
тулуба корови-первістки відповідають мінімальним вимогам стандарту породи. 
Проміри статей тіла показують, що корови-первістки були добре розвинуті.  
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У них була добре розвинута грудна клітка. Глибина грудей складала 69,4±0,46 
см, ширина грудей – 42,6±0,17 см, обхват грудей за лопатками – 186,7±0,39 см. 
Грудний індекс складав 61,38 %, тазогрудний – 83,43, широкогрудості – 32,67 та 
глибокогрудості – 53,32 %. Індекси формату таза, костистості, збитості, округлості 
ребер, високоногості і грудний вказують на екстер’єрно-конституційний молочний 
тип тварин. Індекси масивності, важковаговості, широтний і масометричний 
показують, що корови-первістки української чорно-рябої молочної породи 
гармонійно розвинуті як за живою масою, так і за лінійними промірами. 
Масометричний індекс досить точно відображає відношення маси тіла до його 
поверхні. Цей індекс дає змогу оцінювати, якою мірою маса тіла детермінована 
його фізичним розмірам, а не надмірним розвитком м’язової і жирової тканин. 

На проміри статей тіла корів-первісток значно впливають їх батьки. 
Найбільшою висотою в холці характеризувалися дочки бугаїв-плідників Непала, 
Баритона, Знойного, Польота, а найменшою – дочки Гіганта, Гнома, Айсберга, 
Ігора, Сокола. Різниця за цим показником між дочками бугая Непала і Гіганта 
складала 4,7 см, Непала і Гнома – 4,5 см, Непала і Ігора – 4,3 см, Баритона і 
Гіганта – 3,2 , Баритона і Ігора – 1,6 см. Встановлена статистично вірогідна 
різниця за висотою в холці між дочками інших бугаїв-плідників. 

За висотою в крижах найвищі показники були у дочок бугая-плідника 
Непала, Барітона, Аргона, Знойного, а найменші – у дочок Акорда, Сокола і Ігора. 
Різниця за висотою в крижах між дочками бугая Непала і Акорда складала 4,2 см, 
Непала і Сокола – 3,3 см, Непала і Айсберга – 3,9 см, Знойного і Акорда – 2,0 см. 
За висотою в крижах між дочками інших бугаїв-плідників також існує 
статистично вірогідна різниця. 

Найбільшою глибиною грудей характеризувалися дочки бугаїв-плідників 
Чардаша, Сокола, Польота і Непала, найменшою дочки бугая Знойного, Гіганта. 
Різниця за цим показником між дочками Сокола і Знойного складала 4,1 см, 
Сокола і Гіганта – 3,4 см, Сокола і Знойного – 3,7 см, Сокола і Гіганта – 3,0 см, 
Непала і Знойного – 3,6 см. Між дочками інших бугаїв також спостерігається 
вірогідна різниця за глибиною грудей. 

Найбільший обхват грудей за лопатками був у дочок бугая Ігора 189,1, а 
найменший – у дочок Гіганта 183,9. Різниця за обхватом грудей за лопатками між 
дочками Ігора і Гіганта складала 5,2 см, Ігора і Знойного – 5,0 см, Ігора і Барітона 
– 4,2 см, Непала і Гіганта – 4,9 см, Польота і Знойного – 4,9 см. Встановлена 
також суттєва вірогідна різниця за обхватом грудей за лопатками і між дочками 
інших бугаїв-плідників. 

За косою довжиною тулуба найвищі показники були у дочок бугая Чардаша 
161,1, а найменші – у дочок Знойного 149,0. За косою довжиною тулуба між 
дочками Чардаша  і Гіганта різниця складала 11,8 см, Чардаша і Знойного –  
12,1 см, Сокола і Знойного – 12,0 см, Непала і Знойного – 11,3 см, Непала і  
Гіганта – 11,4 см, Сокола і Айсберга – 7,2 см. За косою довжиною тулуба між 
дочками інших бугаїв-плідників також спостерігається вірогідна статистична 
різниця. 
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Ширина в маклаках найбільшою була у дочок Гнома 521 і бугая Акорда 52,1,           
а найменшою – у дочок Знойного 49,1. За шириною в маклаках між дочками Гнома 
і Знойного різниця складала 3,0 см, Акорда і Гіганта – 2,8 см, Акорда і Знойного – 
3,0 см, Чардаша і Знойного – 2,9 см, Акорда і Знойного – 3,0 см.                                
За шириною в маклаках встановлена суттєва різниця і між дочками інших бугаїв-
плідників. 

За шириною в тазостегнових зчленуваннях найбільші показники були у дочок 
бугая Чардаша 49,2 і Сокола 49,1, а найменші – у дочок бугая Гіганта 45,7. Різниця 
за цим показником між дочками Чардаша і Гіганта – 4,1 см, Чардаша і Айсберга – 
4,0, Сокола і Акорда – 3,0, Чардаша і Знойного – 3,2 см, Сокола і Акорда – 3,1 см. 
За шириною в тазостегнових зчленуваннях встановлено також суттєву вірогідну 
різницю і між дочками інших бугаїв-плідників. 

Ширина в сідничних горбах найбільшою була у дочок бугая-плідника Чардаша 
33,2, Сокола 33,1, Польота 32,8, а найменшою – у дочок Гіганта – 30,0. За 
шириною в сідничних горбах різниця між дочками Чардаша і Гіганта складала 3,2 
см, Сокола і Знойного – 2,2 см, Сокола і Гіганта – 3,3 см, Чардаша і Айсберга – 2,4, 
Польота і Айсберга – 2,0 см. За цим показником встановлено суттєву вірогідну 
різницю і між дочками інших бугаїв-плідників. 

За обхватом п’ясті найбільші показники були у дочок бугая Непала 18,6 і 
найменші – у дочок Гіганта 17,8см. За цим показником між дочками Непала і 
гіганта різниця становила 0,8 см, Непала і Ігора – 0,7, Непала і Знойного – 0,6 см, 
Сокола і Гіганта 0,7 см. Між дочками інших бугаїв-плідників також спостерігається 
вірогідна різниця за зазначеним показником. 

За індексами будови тіла корови-первістки різних бугаїв-плідників суттєво 
відрізнялися між собою . Індекс довгоногості у корів-первісток залежно від батька 
коливався  від 45,08 до 48,35 %, збитості – від 116,20 до 125,65 %, костистості – від 
13,41 до 14,24, розтягнутості – від 114,35 до 123,94, грудний  – від 56,03 до 66,93, 
масивності – від 140,72 до 145,69, масивності за Дюрстом – від 41,92 до 51,77, 
лептосомії – від 68,18 до 74,37, важковаговості – від 203,95 до 221,39, шилозадості 
– від 153,48 до 166,24, індекс статі – від 110,92 до 86,78, масометричний – від 
107,74 до 114,38, умовний об’єм тулуба (І) – від 492,36 до 546,90, умовний об’єм 
тулуба (ІІ) – від 436,80 до 483,13 та формату таза – від 88,49 до 96,66 %. 

Значно меншим в межах 1,0-2,5 % було коливання індексів ейрисомії, 
перерослості, широтного, виваженості типу, округлості ребер, глибокогрудості, 
навантаження на гомілку, крутореберності та широкогрудості. Індекси будови тіла 
корів-первісток від різних бугаїв-плідників підтверджують, що тварини української 
чорно-рябої молочної породи мали виражений молочний тип. 

Таким чином, корови-первістки української чорно-рябої молочної породи у 
Карпатському регіоні характеризувалися добре розвиненою грудною кліткою.                           
Їх проміри статей тіла в основному відповідали цільовим параметрам екстер’єру 
тварин бажаного типу для вищеназваної породи. На лінійні проміри тварин значно 
впливали бугаї-плідники. 
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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 3,00 3,00 3,00 

Картопля рання 8,00 11,00 13,00 

Кукурудза цукрова (шт) 8,00 8,00 8,00 

Буряк столовий ранній 7,00 7,00 7,00 

Гриб печериця 35,00 40.00 45,00 

Морква рання 14,00 14,00 14,00 

Капуста пекінська 9.00 10,50 12,00 

Капуста броколі 15,00 16,00 17,00 

Кабачок 7,00 8.00 9,00 

Капуста цвітна 13,00 13,00 13,00 

Огірок довгоплідний гладкий 8,00 8,00 8,00 

Щавель 40,00 40,00 40,00 

Помідор салатний рожевий 39,00 39,00 39,00 

Салат 10,00 10,00 10,00 

Цибуля ріпчаста жовта 9,00 10,00 11,00 

Цибуля зелена 30,00 35,00 40,00 

Цибуля ріпчаста салатна червона 20.00 20,00 20,00 

Часник ранній 65,00 65,00 65,00 

Диня 30,00 30,00 30,00 

Персик 45,00 45,00 45,00 

Яблуко Голден 30,00 31,50 33,00 

Суниця садова 70.00 77,50 85,00 

Яблуко Ліголь 29,00 31,00 33,00 

Яблуко Ренет 24,00 27,00 30,00 

Черешня червона 50,00 57,50 65,00 

Яблуко Декоста 30,00 31,00 32,00 

Короп  жив. 80,00 85,00 90,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 15.06.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 12 (129) 

Щука жив 135,00 141.50 148,00 

Товстолобик жив. 65,00 65,00 65,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 15.06.2020 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 
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CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 
переробник 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Віка 9000 

Висівки пшеничні 3600 

Гірчиця 12000 11000 10980 

Горох 6867  6675 6438 

Гречка 16600 18000 

Зелений горох 10000 

Коріандр 20000 19000 

Кукурудза 5365 4725 5250 4790 171  

Льон 12250 12000 10500 

Люпин 6500 

Макуха соняшникова 195 200 

Нут 9000 

Просо 8000 6500 7363 

Пшениця 2 клас 5046 5225 6325 4700 190 199 

Пшениця 3 клас 5825  5190 6100 188 195 

Пшениця 4 клас 5434 4869 5750 5950 175 

Пшениця 6 клас 5000 5880  

Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО 13125 12509 415 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 370 

Ріпак з ГМО 12800 12192 405 

Розторопша 12000 10000 

Соняшник 10721 11725 11040 

Сорго біле 5000 4500 4164 

Сорго червоне 5200 4200 

Соя 11580  12633 12583 350 

Соя без ГМО 11900 395 600 

Спельта 13000 10000 

Тритікале 5450 

Чечевиця 12000 10000 

Шрот соняшниковий 218  

Ячмінь 4429  4752 5000 163 


